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1. É R T E K E Z É S E K 

JÓB KÖNYVE SZÖVEGKRITIKÁJÁNAK MAI ÁLLÁSA. 

1. Nagy fáradsággal és csodálatos szorgalommal végezték 
a masszoreták és elődeik hosszú századokon át azt az érdemes 
munkát, melynek eredménye az ószövetségi hébernyelvű szent-
könyvek jelenlegi szövegének végleges megállapítása lett. Azon-
ban, bár érthető a Masszóra befejezését követő századoknak az 
a föltétlen hódolata, mely az ekként létrejött, úgynevezett masz-
szoretikus szövegnek (röviden: Msz.) szinte a legapróbb Írás-
jegyig a sugalmazottság tekintélyét tulajdonította: lassanként 
mégis, főleg a XIX. század folyamán, mindinkább és inkább tért 
hódított az értelmezők körében az a nézet, hogy e szöveg koránt-
sem kifogástalan; ellenkezőleg, a régi héber Írástudóknál, kik e 
munkát végezték, a kritikai érzék hiánya nagyon is szembe-
szökő s ennek következtében a szöveg megállapítása körül elkö-
vetett tévedések, hibák száma is légió. S épen azért, midőn 
annak az eszményi célnak megvalósításáról van szó, amelyre 
minden, a tudományosság jogcímére számottartó szentirásértel-
mezésnek elsősorban törekednie kell, hogy t. i. a szentszöveg-
nek eredeti alakját, úgy amint az a szentíró tollából kikerült, 
amennyire emberileg lehetséges, kihámozzuk: a Msz ma már 
épen nem bir azzal az ellenmondást kizáró tekintéllyel, melynek 
az újabb időkig, különösen az úgynevezett «ortodox» protestáns 
szentírásmagyarázóknál örvendett; nem is említve a zsidó értel-
mezőket, akik ritka kivételektől eltekintve, a Msz teljes sérthe-
tetlenségét még ma is nem annyira vitatják és tudományos 
érvekkel támogatják, mint inkább egyszerűen nem« vitatható tan-
tétel gyanánt állítják az olvasó elé. 

Azok a sokszor megoldhatatlannak látszó nehézségek, melye-
ket a Msz főként a költői és prófétai könyvek olvasásánál az 
értelmező elé tár, arra kényszerítették a régi értelmezőket, akik 
a Msz-et még nebántsvirág gyanánt kezelték, hogy az ily homá-
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2 HELLEBRONTH MIKLÓS 

lyos, «mélyértelmű» helyekből körmönfont okoskodásokkal igye-
kezzenek valamelyes gondolatokat kibányászni s képzelőtehetsé-
gük termékeit olvasóiknak a szentszöveg valódi értelmeként fel-
tálalni. Ezzel szemben ma már az a kétségkívül céltudatosabb s 
eddigelé is szép eredményeket felmutató irányelv vezérli az értel-
mezők túlnyomó részét: ragaszkodni a Msz-hez mindaddig, míg 
annak alapján a szentszövegből a hermeneutikai szabályok helyes 
alkalmazásával elfogadható értelmet nyerhetünk; ellenkező eset-
ben nem riadni vissza attól sem, hogy a helyes értelmet, azt a 
gondolatot, amelyet a szentíró tényleg kifejezni akart, a Msz 
megváltoztatásával keressük. Más szavakkal, a szentirásértelme-
zés feladatainak súlypontja némileg eltolódott: eddig a változ-
hatatlannak tartott «hebraica veritas» értelmének meghatározása 
volt az értelmezők egyedüli feladata s a szövegkritika tulajdon-
kép csak abban a törekvésben merült ki, hogy a Msz-nek a 
szabályoktól eltérő pontozását vagy egyéb sajátosságait a héber 
nyelvtanok részére összegyűjtsék; ma már a szentirásmagyarázat 
első feladata az, hogy a gyanús szöveget megfelelő eszközök fel-
használásával — ismétlem, amennyire emberileg lehetséges — 
eredeti alakjába visszaállítsa, vagyis a Masszoreták munkáját 
helyesebb kritikai szabályok szemmeltartásával felülvizsgálja. 

Természetes dolog, hogy a szükségesnek mutatkozó szö-
vegváltoztatás nem történik önkényesen. Azokban az esetekben, 
midőn az elfogulatlan kritika akár a szorosan vett belső érvek-
ből, akár a szöveg külső formájából (pl. a költői részeknél a 
ritmus hiánya) a Msz romlottságára jogosan következtet, első-
sorban a régi, közvetlen fordítások, különösen a LXX. betekin-
tése által kell útbaigazítást keresnünk. Sokkal kevesebb értékkel 
birnak a héber kézíratok, melyek valami nagy régiséggel külön-
ben sem dicsekedhetnek; mert a Masszóra után élt héber tudó-
sok elfogultságának, sajnos, egészen sikerült a régi, még a Masz-
szóra előtt készült kéziratok rendszeres megsemmisítését elvé-
gezni, úgy hogy az egyébként jelentékeny számmal képviselt 
héber kódexek tulajdonképen csak a Msz sokszorosításai s azért 
is értékesebb olvasásmódot csak nagy ritkán találhatunk bennük 

Igen sokszor azonban csak föltevésekre, konjekturákra van 
utalva az értelmező; ezeknél pedig, a tapasztalás bizonysága 
szerint, a pusztán egyéni felfogás érvényesülésének is tág tere 
nyilik, esetleg a tárgyilagosság rovására. Azonban: «abusus non 
tollit usum» — s egyrészt ma már számos oly szövegváltoztatás 
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ment át a köztudatba, amely csupán kellőleg megokolt és való-
színűsített hozzávetésen alapszik; másrészt pedig a szentírási szö-
vegkritika története arról tanúskodik, hogy azok a szövegváltoz-
tatást célzó javaslatok, melyeket megfelelő okok és érvek nem 
támogatnak, a szakértők által megfontolás alá vétetvén és köny-
nyűnek találtatván, amily könnyen keletkeztek, époly hamar fele-
désbe is mentek. S ez egészen természetes jelenség: a szentírási 
szövegkritika is, mint minden más tudomány, tévedéseken, kísér-
letezéseken át halad célja megvalósítása felé. 

Az itt elmondottak alól Jób könyvének jelenlegi héber szö-
vege sem képez kivételt. Nemcsak a másolók hibájából csúsztak 
be abba egyes tévedések, hanem épen a költemény magas szár-
nyalása, gondolatainak fensége, a tárgyalt kérdés természete s a 
tömör írásmód mintegy ösztönül szolgált a későbbi olvasók 
egyikének-másikának arra, hogy olvasás közben a maga jámbor 
gondolatait, értelmező megjegyzéseit, az eszébe ötlő párhuzamos 
szentírási helyeket, olykor a szöveg helyesbítésére vonatkozó uta-
sításokat stb. a lap szélére feljegyezze, ahonnan aztán később, 
elnézés folytán, magába a szövegbe kerültek. Szóval Jób köny-
vének szövege is feltünteti mindazokat a fogyatkozásokat, melye-
ket a többi szentiratok szövegében is kisebb-nagyobb mértékben 
észlelhetünk. 

2. Jób könyvének jelenlegi héber szövegét is (értem a szö-
veg mássalhangzó-állományát) a masszoreták már úgyszólván tel-
jesen kialakulva, készen találták. Az a héber kézirat, amelyből 
Kr. u. a II. században Aquila görög fordítása készült s még-
inkább az a példány, melyet a lyddai rabbi 389 körül szent Jero-
mosnak átadott s mely neki a Vulgatában foglalt Jób-fordításá-
hoz alapul szolgált, a mai Msz-gel már csaknem teljesen azonos 
szöveget tartalmazott. 

Ami különösen a szent Jeromos fordítását illeti, ámbár az 
több helyen nem egyezik a Msz-nek ma már általánosan elfo-
gadott értelmével, mégsem szabad ebből azt következtetnünk, 
hogy talán az a kódex, melyből szent Jeromos fordított, az illető 
helyeken a mássalhangzók tekintetében is eltért a mai Msz-től. 
vagy épen, hogy szent Jeromos nem bírt volna a hébernyelvnek 
elégséges ismeretével, mint őt Nowach (D. Bedeutung des Hier, 
für d. altt. Textkritik, 1875. S. 5 ff.) alaptalanul meggyanúsítja. 
Ezeknek az eltéréseknek egy jó részét már abból könnyen ki-
magyarázhatjuk! hogy szent Jeromos és zsidó tanítója az akkor 

1* 
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még pontozatlan szöveget másképen olvasták, mint ahogy később 
a masszoreták megállapították. 

Feltűnő egyébként, hogy szent Jeromos, aki a görög és 
latin példányok fogyatékosságát és megbízhatatlanságát oly sok-
szor hangsúlyozza s a másolók hanyagságát korholja, a «hebraica 
veritas» teljes kifogástalanságáról annyira meg volt győződve,, 
hogy még eszébe sem ötlött az a gondolat, hogy időfolytán 
talán a héber kéziratok sem kerülhették el a többi kéziratok 
közös sorsát. Tudtommal legalább seholsem nyilvánítja azt a 
kételyét, hogy azok a héber hódexek, melyeket fordításainál 
használt, talán már szintén nem tükrözik vissza híven minden 
részükben a szentíró eredeti művét. A zsidó Írástudók közt már 
abban az időben is uralkodó szellem, mely a szentkönyvek iránt 
köteles tiszteletet összetévesztette a közkézen forgó példányok 
minden betűjéhez való föltétlen, mondhatnám vak ragaszkodás-
sal s mely az összefüggést sokszor figyelmen kívül hagyva, az 
egyes szavakban, sőt betűkben is misztériumokat keresett, héber 
mestereinek befolyása következtében szent Jeromosra sem maradt 
hatás nélkül. Ehhez véve még az igeidők sajátos használatát a 
héber nyelvben s a mondatokban a vau copul. által való para-
taktikus egymásmellé helyezését, érthető, ha a nehezebb, elvon-
tabb tartalmú helyeken szent Jeromos fordítása nem mindig vilá-
gos: jóllehet annak keletkezését a mostani héber szöveg mással-
hangzóiból legtöbbször nyomról nyomra kimagyarázhatjuk. Lás-
suk ezt egy példában. JÓB 6, 15 — 20 szabadabb, de értelmileg 
hű fordításban így hangzik : 

15 Testvéreim elhagytak, mint gyors patak, mely 
A völgyeken sietve átszökell ; 

16 Melynek vizét ha jégkéreg bevonta 
S ráhull a hó, elvész szemünk elől. 

17 Avagy, ha a nyár tikkasztó hevétől 
Kiszáradott : eltűnnek habjai, 

18 És régi, ismert ágyukból kikelve, 
Mint pára s gőz oszolnak szerteszét. 

19 S ha vándorok jönnek Tecuán s Szebából, 
Hogy hűs vizével oltsák szomjukat : 

20 Csalódva állnak szikkadt medre mellett, 
Mely nem kinál már enyhítő italt. 

Az a szép hasonlat, mellyel Jób testvéreinek hűtlenségét 
ez egész versszakon keresztül megvilágosítja, szent Jeromos for-
dításában már az első, 15. verssel véget ér: «Fratres mei prae-
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terierunt me, sicut torrens, qui raptim transit in convallibus». 
A következő, 16. vers őnála már egy szállóigeszerű mondatot 
tartalmaz, mely az előző képpel semmi összefüggésben nincs s 
egészen más értelemmel bir, mint amit az eredeti kifejezni akar: 
«Qui timent pruinam, irruet super eos nix», jóllehet, eltekintve 
az első szónak — hakkoderím — adott, erőszakolt értelemtől 
{hasonlóan a Pesitta: dahlin) s figyelmen kívül hagyva az össze-
függést, ez a fordítás is a mostani szöveg szavain alapszik. A 17. 
és 18. versben aztán ezeknek a «dértől félőknek» a sorsát írja le: 
«tempore, quo fuerint dissipati, peribunt, et ne irrealuerit, sol-
vuntur de loco suo. Involutae sunt semitae gressuum eorum: 
ambulabunt in vacuum et peribunt». A 19. és 20. vers ismét új gon-
dolatot fejez ki : «Considerate (habbitu, hibbitu helyett) semitas 
Thecua, itinera Saba, et expectate paulisper [?]. Confusi sunt, quia 
speravi (batahti batah helyett) ; venerint quoque usque ad me (adi — 
cadêha helyett), et pudore cooperti sunt». 

A Vulgata tehát, amelyből a Káldi-Tárkányi-féle magyar 
fordítás is készült, ámbár sok helyen nem egyezik a Msz-gel, 
csak szórványosan árul el oly olvasásmódot, mely szövegkritikai 
szempontból érzékkel birna; a különbözéseket javarészt szent 
Jeromos fordítási módszeréből s az általa használt pontozatlan 
szövegből ki lehet magyarázni, anélkül, hogy minden esetben a 
Msz-től eltérő szövegre kellene következtetnünk. 

3. Régiségét is, a Msz-től való eltéréseit tekintve is szö-
vegkritikai szempontból nagyobb fontossággal bir a LXX. 
1862-ben jelent meg egy füzet «De indole et ratione Versionis 
Alexandrinae in interpretando libro lobi» címmel, Bickell, akkor 
még marburgi egyetemi magántanár tollából, mely a címben 
jelzett tárgyat mintaszerűen fejtegeti. 

E művében Bickell elmondja azokat az ismert tényeket, 
hogy az eredeti LXX. szövege sokkal rövidebb, illetve hiányo-
sabb volt, mint az a görög szöveg, mely a mi nyomtatott LXX 
kiadásainkban szerepel s hogy a hiányzó részeket Origenes a 
Hexaplában Theodotion fordításából pótolta. Pontos számítás-
sal az Origenes által betoldott verssorok számát háromszázhet-
venháromra teszi, amely számhoz még néhány, később után-
pótolt verssor járul. 

Arra a kérdésre, hogy honnan a hiányok, így felel (39. 1.): 
«Interpretern ea quae in eius versione deficiunt non ideo omi-
sisse, quia in suo textu hebraico, e quo vertit, non haberentur, 

F 
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sed e solo ipsius arbitrio et licentia ejecisse, probatione omnino 
non egere videtur, praesertim cum perspexerimus, qua libertate 
etiam in iis quos retinuit, versibus usus sit, et quomodo sen-
tentiarum nexus et cohaerentia per has omissiones interrumpatur 
et deleatur». Felsorolja aztán részletesen azokat a valószínű oko-
kat, melyek a fordítót a szóbanlevő részek kihagyására s más 
változtatásokra indították s végül a LXX kritikai értékéről e 
szavakban foglalja Ítéletét (47. 1.) : Quae licentia in textu ver-
tendo procul dubio effecit ut história alexandrinismi judaici for-
tasse aliquam ex interpretatione hac libri Jobi utilitatem accipere 
possit, eritica vero biblica vei nullám, vei perexiguam et 
incertain». 

Ezt az Ítéletet ugyan nem írhatjuk alá minden fenntartás 
nélkül, mert kétségtelen, hogy vannak olyan helyek, ahol a LXX 
olvasásmódja elsőbbséget érdemel a mostani héber szövegnél s 
eszerint a LXX-nak igenis megvan a maga kritikai értéke. Mind-
azáltal Bickellnek e tanulmánya még most ötvenhét év után is 
megtartotta teljes értékét; mindazt, amit abban a fordító eljárá-
sának jellemzésére elmond, a felhozott példákkal ellentmondást 
nem tűrő módon be is bizonyítja. És mégis mi történik? 

Ugyanaz a Bickell, igaz, harminc év multán, egy másik 
értekezéssel lepte meg a tudós világot, «Kritische Bearbeitung 
des Jobdialogs» (a «Wiener Zeitschr. für d. Kunde d. Morgenl. 
1892. és 1893. évfolyamában) címmel. Ez értekezésben már fent 
vázolt nézetével homlokegyenest ellenkező tanokat hirdet a LXX 
szövegkritikai értékéről : elismeri ugyan, hogy a fordító héber 
példányába is becsúsztak már meglehetős számmal nem eredeti 
részletek, melyeket aztán a fordító is átvett; azonban «in der 
Tat ergeben sich, bei genauer Beobachtung, alle in LXX fehlen-
den Stellen als sekundär; dem Übersetzer fallen höchstens 
einige rein stylistische Kürzungen, zur Beseitigung von Tauto-
logien des Parallelismus zur Last». 

Egyébiránt Bickellnek ez a pálfordulása nem jött egészen 
váratlanul. Már előzőleg, «Carmina V. T. metrice 1882» című 
munkájában, melyben az ószövetség költői részeit, köztük Jób 
könyvének párbeszédeit is az ő ismert szir-prosodiája alapján 
negyedfeles jambusi sorokba kényszeríti, de még strófái beosztás 
nélkül, majd pedig a «Zeitschr. für kath. Theo!.» 1886. évi folya-
mában (S. 557 ff.) elhagyta előbbeni, oly szépen és meggyőző 
módon kifejtett álláspontját s fokozatosan közeledett az ellen-
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tétes véleményhez. Midőn pedig végül arra a meggyőződésre 
jutott, hogy Jób könyvének költői részei négysoros verssza-
kokból állanak s hogy az ily versszakok képzésére a Msz sok 
helyen csakis egyes sorok vagy versek elhagyásával alkalmas: 
nem habozott kihasználni azt az előnyt, melyet a LXX hiányos 
szövege e tekintetben nyújtott. 

Bickell ez új felfogásának s annak a módnak, amint ő azt 
a gyakorlatban alkalmazza, mesteri kritikáját Budde Jób-kommen-
tárjának második kiadásában olvashatjuk az LIX—LXII. lapokon. 
Ehhez alig lehetne valami lényegeset hozzáfűzni, azért is az 
olvasót, rövidség okáért, az ő fejtegetéseire utalom. 

A Bickell által indított «LXX vitából» meglehetősen biztos 
eredményekül a következő tételek szűrődnek le: 

a) A Msz-nek azok a terjedelmesebb, összefüggő szöveg-
részei, melyeknek eredetiségét az újabb szövegkritika kifogá-
solja, csaknem kivétel nélkül megvoltak már abban a héber 
kéziratban is, amelyből a LXX készült. 

b) Azok a hiányok (egyes versek, sorok vagy szavak), 
melyeket a LXX feltüntet, legtöbb esetben nem az alapul szol-
gált héber szöveg fogyatékosságában lelik magyarázatukat, hanem 
a fordító eljárásában, aki a nehezebb, előtte érthetetlen, esetleg 
az ő felfogása szerint dogmatikai szempontból kifogásolható 
helyeket egyszerűen kihagyta. 

c) Viszont más helyeken a LXX szövegéből a szentirónak 
eredeti szövege látszik mintegy kicsillámlani a Msz olvasómód-
jával szemben. 

A LXX és Vulgata mellett a régi szirfordítás a Pesitta 
jöhet még tekintetbe, Kr. u. a II. századból; azonban ennek a 
szövege már majdnem egészen egyezik a Msz-gel s eltéréseit 
legnagyobbrészt egyes mássalhangzók felcseréléséből vagy a 
pontozás hiányából könnyen ki lehet magyarázni. 

Nemcsak e három közvetlen fordításnak (LXX, Vulg. P), 
hanem a LXX-ból eredő egyéb fordításoknak is (arab, szent 
Jeromos-féle latin, Itala, szír), továbbá az Aquila, Theodosion, 
Symmachus (AOS) görög fordításaiból fennmaradt töredékeknek 
s a kaid Targaumnak a Msz-tól eltérő vagy egyébként figyelemre-
méltó olvasásait összegyűjtötte Beer, «Der Text des Buches 
Hiob, 1897» című művében; nagy hálára kötelezvén azáltal az 
érdeklődőket, kik e munka felhasználásával sok időt és fárad-
ságot takaríthatnak meg. Az enemű munkák természete hozza 
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egyébként magával, hogy bármily lelkiismeretes pontossággal 
végezte is feladatát a szerző, föltétlen teljességre e gyűjtemény 
sem tarthat számot s itt-ott a további anyaggyűjtés és utánpót-
lás megokoltnak látszik. A Vulgatát illetőleg ezt magam is tapasz-
taltam; a Pesitta-variánsok lajstromát pedig Baumann egészí-
tette ki a Zeitschr. l f d . altt. Wissensch.» 1898—1900. évi folya-
maiban közölt «Die Verwendbarkeit des Pesitta zum Buche Job 
für die Textkritik» című jeles tanulmányában. 

4. A régi fordítások mellett nem megvetendő segédeszköz 
a szöveg helyreállításánál a ritmus. Az a számtalan kísérlet, mely 
az óhéber versmérték, illetve ritmus mibenlétét a vers és verssor 
határain belül is meghatározni igyekezett, eddig ugyan határo-
zott eredményt fel nem mutathat; annyi azonban már bizonyos-
nak látszik, hogy az óhéber költemények külső formája túlnyo-
móan a distichon, ritkábban a tristichon vagy az úgynevezett 
Kinavers. Ugyanezt tapasztaljuk a Jób ^könyvénél is: a költői 
részekben (nem számítom itt a következő szakaszokat : 24 5_24, 
28 30 2-8, 41 4_26) több mint kilencszáz distichon mellett mind-
össze hetvenöt tristichonnal találkozunk. Azonban még ez az 
arány is, pontosabb utána nézés mellett megváltozik a tristicho-
nok hátrányára. Ha ugyanis leszámítjuk azokat a verseket, melyek 
valójában csak a mostani nyomtatott kiadásokban használatos 
versszámozás kifolyásaképen szerepelnek tévesen mint tristicho-
nok; továbbá azokat, melyeket már eddig is nem verstani, hanem 
más külső és belső érvekből romlott distichonokul ismertek fel 
azok az értelmezők is, akik a tristichonoknak Jób könyvében 
egyébként nem elvi ellenségei ; végül azokat, amelyek teljesen 
romlott állapotban maradtak ránk, úgy hogy eredeti alakjukat 
ma már felismerni és biztossággal megállapítani nem lehet: a 
hetvenötből nem marad fenn több, mint nyolc háromsoros vers, 
ú. m. 3 4 6, 6 4, 14 s y i319,30 is. A dolgoknak ily állásánál önkény-
telenül is felvetődik az a kérdés: mi indította volna szentirót 
arra, kogy épen ott, ahol ezek a tristichonok előfordulnak, azok-
nak közbeszúrása által a párverseknek különben oly szabályos 
folyását megzavarja? S be kell ismernünk, hogy erre a kérdésre 
a tartalomban hasztalan keresünk kielégítő feleletet. 

jób könyve egyike az ószövetségi Szentírás legterjedelmesebb 
és legremekebb költeményeinek; nem csoda tehát, ha e költői mű 
verstani sajátságainak meghatározása különösen is foglalkoztatta 
a szakembereket. Lássuk e kísérletek közül a fontosabbakat. 
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Bickell, már felsorolt tanulmányaiban az úgynevezett szír-
prozódia semmitől vissza nem riadó vezérharcosául mutatja 
magát. Főszabályai: «Syllabos versuum sive stichorum non pon-
dérant Syri, sed numerant» ; «Hebraei iisdem fere legibus metri-
cis usi sunt ac Syri» (Carm. V. T. metr. p. 219). Szerinte tehát 
a héber verssoroknak nem a hangsúlyos és hangsúlytalan szó-
tagok váltakozása adja meg igazi jellegét, hanem az időmérté-
kes lábak, mint a sziroknál s a görög és római klasszikusok-
nál. Ami különösen Jób könyvét illeti, annak költői részei is, 
Bickell szerint, negyedfeles jambusokban és pedig négysoros 
(két-két párversből álló) versszakokban vannak írva. Pl. 19 23: 

Azonban, már alapjában véve is a dolgot, nekem úgy tet-
szik, hogy az ily időmértékes verselés a héber költészet («sen-
tentiosa poesis Hebraeorum») egész szellemével merőben ellen-
kezik s a szír költészet is kétségtelenül a görögöktől vette azt 
át. Azonkívül az efféle versszakok összekovácsolása a szövegnek 
csak oly kíméletlen kezelés mellett lehetséges, mint azt Bickell-
nél tényleg tapasztaljuk s mely az egyébként kritikailag kifo-
gástalan szövegek hekatombáit kívánja áldozatul; s még így is 
az egy strófába szorított két distichon közt sokszer nincs meg 
az a tartalmi összefüggés, mely az óhéber versszakoknak jel-
lemző sajátsága, máskor pedig épen a tartalmilag együvétartozó 
párverseket kénytelen strófa-elmélete kedveért szétválasztani. 
Annak az illusztrálására, hogy a szövegállományt, a szavak ki-
ejtését és hangsúlyozását illetőleg mily könnyen gyúrható és 
formálható anyaggal dolgozik Bickell, ideirom a fentebb leg-
utóbbi, 1894-iki olvasása szerint közölt versszakot úgy, amint azt 

• még 1882-ben olvasta : 

Egészen más, egészségesebb elvekre és szilárdabb alapokra 
építette fel a maga verstani rendszerét Vester (Die Metrik der 
B. Job, 1897. Bibi. Stud. II. 4,), midőn a legapróbb részletekre 
kiterjedő elemzés útján arra az eredményre jutott, hogy Jób 

Mi jitten épo míllaj, 
Mi jitten v'jíkkatébun, 

V'juchággu bássefr lá'ad, 
O bàççur jéchaçébun. 

Mi jitten — fó v'jikkát'bun 
Milláj basséfr v' juchágu; 

Be'éd bazäl v'ofáret 
Le'éd b'çur jéctiaçébun ! 
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könyvében minden vers egy főcezúra által két verssorra (disti-
chon), ritkábban két főcezúra által három sorra (tristichon) tago-
zódik; s minden sort aztán a mellékcezúra ismét két, a szóbeli 
előadásnál rövid szünet által elválasztott részre oszt s az így elő-
álló félsorok, ütemek ritmikus hangzását egy főhangsúly, egy 
esetleg több mellékhangsullyal idézi elő. 

Az a körülmény, hogy Vester maga ezt a nézetét később 
módosította,1 nem teszi kétessé megfigyeléseinek helyességét. 
Az összes ószövetségi költői részekben, tehát Jób könyvében 
is, a logikai cezúra, helyesebben diaeresis jelentését kétségtele-
nül megállapíthatjuk mindazokban a versszakokban, melyek szö-
vegkritikai szempontból egyébként is kifogástalanok. Szczepanski, 
kiváló lengyel jezsuita 1908-ban különlenyomatként «Pierwsza 
Skarga Job [Jób első keserve]» cím alatt kiadott értekezésében 
szintén csatlakozik Vester főbb megállapításaihoz. A jelzett len-
gyelnyelvű füzet rám nézve ezidőszerint hozzáférhetetlen levén, 
a Bibi. Zeitschrift (VII. 1. S. 103) ismertetéséből közlöm a követ-
kezőket, mint Szczepanski felfogását: «Jeder Vers zerfällt in 2 
oder 3 Glieder (Stichen), deren jedes durch die Zäsur wieder 
in 2 symmetrische Teile zerlegt wird». Ezek, mint látjuk, a Ves-
ter-féle elmélet tételei ; s annak alapeszméjét, hogy t. i. a héber 
verssor a logikai diaeresis (cezúra) által két ütemre tagolódik( 
vallom én is. 

Bickellnek négysoros strófa-elméletét, természetesen az ő 
szír-prozódiája nélkül, elfogadta Duhm is (Das Buch Hiob, 1897. 
Kurzer Handkomm, zum A. T. XVI) ; nemkülönben Beer, a Kis-
sel-féle Bibliában; anélkül azonban, hogy el tudták volna osz-
latni azokat a nehézségeket, melyek a versszakok erőszakolása 
következtében felmerülnek. A Jób-versek formájáról Duhm egyéb-
ként röviden így nyilatkozik: «Als poetische Form wählte er 
[der Dichter] das einfachste Metrum der hebräischen Prosodie, 
die Strophe von vier Stichen zu je drei Hebungen (S. IX)». 
Eszerint tehát a kétsoros vers hat hangsúllyal bir, ami körül-
belül megegyezik szent Jeromos ismert megfigyelésével (Praef. 
in 1. Job) : «hexametri versus sunt». 

Jób könyvének külső alakjáról szólva meg kell emlékez-
nünk Hontheim érdekes kísérletéről (Das Buch Job. Als strophisches 

1 V. ö. erre vonatkozólag Koch cikkét a Tüb. Theol. Quartalschr. 1907-iki 
évfolyamában (LXXX1X 590) s ugyané folyóiratnak ott idézett számait. 
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Kunstwerk nachgewiesen, 1904. Bibi. Stud. IX 1—3), ki a könyv 
összes költői részeire a Zenner-féle kardal-elméletet alkalmazván, 
azokat előstrófákra, ellenstrófákra és közbevetett strófákra osztj'a 
be, a következő séma különböző változatai szerint: 

1. Vorstrophe 1. Gegenstrophe 
Zwischenstrophe 

2. Vorstrophe 2. Gegenstrophe. 

Ha már most figyelembe vesszük, hogy az ily kardaloknak 
a természete azt hozza magával, hogy az előstrófát az egyik — 
az antistrófát egy másik kar énekelje, a közstrófát pedig vagy a 
két egyesült kar, vagy ismét egy harmadik: nem tűnik-e fel 
némileg bizarrnak az a gondolat, hogy pl. Jóbnak oly kifejezet-
ten személyes természetű panaszait, melyeknek utánozhatatlan 
szépsége és költői ereje épen közvetetlenségükben rejlik, ne 
maga a szenvedő alany adja elő, hanem kelyette mesterkélt 
módon két vagy több kar felváltva deklamálja ! Ez tisztán művé-
szeti szempontból is elhibázott dolog lenne. 

Hontheimnak ugyan látszólag sikerült ezt a kardal-elméle-
tet az egész költeményen keresztül érvényrejuttatni; ez azon-
ban semmit sem bizonyít, mert ugyanezt minden metrikus el-
mondja a maga elméletéről. Ha azonban az így keletkezett vers-
szakokat tüzetesebb vizsgálat alá vetjük, látni fogjuk, hogy ő is, 
mint a «Vierzeiler» hívei sokszor kénytelen mellőzni azt a már 
említettem szabályt, hogy az óhéber költészet strófáiban a logikai 
tartalomnak és a versszakok terjedelmének összhangban kell lenni 
egymással. Továbbá a Hontheim strófáiban legnagyobbrészt 
hasztalan keressük azt a viszonosságot — responsio — mely az 
igazi kardalok strófáinál annyira jellemző; s nem egyszer kell 
olvasás közben kérdenünk : miért szerepel pl. ez vagy az a vers-
szak épen közstrófaként, holott tartalmát tekintve ugyanolyan 
joggal elő- vagy ellenstrófa is lehetne? 

Szóval, véleményem az, hogy Hontheimnak e kísérlete 
maradandóbb nyomokat nem fog hagyni a Jób-kritika lapjain. 
S ha még megemlítem, hogy olyan részleteket is, mint pl. a 
24., 28. és 41. fejezetek, a legkisebb aggály nélkül a könyv ere-
deti tervezetéhez tartozókul tekint; hogy egyik főirányelve a 
szöveg kezelésénél ez: «Eine eigentliche Glosse lässt sich im 
Texte nicht nachweisen (S. 71)» ; hogy szövegkritikája úgyszól-
ván csak a masszoretikus pontozás olykori megváltoztatásában s 
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a valódi vagy vélt íráshibák kijavításában merül ki: ezzel még 
inkább igazoltnak vélem azt az állításomat, hogy az ő könyve 
szövegkritikai szempontból csak másodrangú fontossággal birhat. 

Ugyancsak ehelytt kell még felemlítenem Schlögl, bécsi 
egyetemi tanárnak legújabban kiadott s a maga egészében ki-
válóan sikerült Jób-forditását is (Das Buch Jjjob, 1916). Az ő 
verstani rendszerével volt már alkalmam a Hittud. Folyóiratban 
(XXIV 57 skk) behatóbban foglalkozni. Azok a szövegváltozta-
tásai, melyeket a Jób könyvében is pusztán metrikája kedveért 
tesz (pl. 3 i2, 6 s 22, 7 is, 8 4, 10 g stb.) legnagyobbrészt, azt hiszem, 
nem igen fognak kedvező fogadtatásra találni azoknál, akik az ő 
verstanát már a priori helyesnek el nem ismerik. Mivel továbbá 
ő nem a verset, hanem a verssort veszi strófaalkotó egységül, 
megtörténik az is, hogy szövegében magányosan álló verssoro-
kat is megtűr, pl. 6 io, 74 7l 19 27 29, 34 i9, ami pedig egyébként 
példátlan és idegenszerű a héber költészetben. 

A ritmusról, mint a szöveg helyreállításánál a Jób köny-
vében is egyik fontos segédeszközről, a kérdés mai állását tekintve, 
a következő pontozatokat lehet kétségtelen tételekül felállítanunk: 

a) Jób könyvének eredeti és minden valószínűség szerint 
kizárólagos versformája a distichon; az itt-ott előforduló tristi-
chonok nagyrészét az elfogulatlan kritika már eddig is kiküszö-
bölte, illetve romlott állapotban fennmaradt distichonokul el-
ismerte; s csak elenyészően csekély azoknak a tristichonoknak 
a száma, amelyek ellen a ritmikus kifogások mellett más, belső 
érvei is ne szólnának. 

b) Azok a verstani elméletek, melyeknek célja lenne a 
«versmérték» mibenlétét a verssorokon belül megállapítani, még 
nincsenek annyira megérlelve és kétségtelenné téve, hogy a szö-
veg megváltoztatásához kizárólagos alapul szolgálhatnának. 

c) Tulajdonképeni versszakok a Jób könyvében nincsenek, 
hanem csakis hosszabb-rövidebb szakaszok, melyeknek hatását a 
gondolatok egymásbaszövődése s az alig észrevehető finomabb 
átmenetek miatt nem mindig lehet teljes biztossággal megjelölni. 

Hellebronth Miklós. 
(Vége következik.) 



AZ ISTENI MEGISMERÉS ÉS A SZABADAKARAT.1 

Az ISTENI ismeretnek lényegét kétféleképen vizsgálhatjuk, ala-
i \ nyilag és tárgyilag. Alanyilag, amennyiben magát az isme-
retet vizsgáljuk minden viszony nélkül a tárgyra. Tárgyilag, 
amennyiben a tárgyakhoz való viszonyában szemléljük. Ha alanyi 
oldaláról vizsgáljuk az istentudást, nem egyéb az, mint Isten 
maga. Mert az Isten mind fizikailag, mind metafizikailag egy-
szerű; mert nem valami képességbe befogadott, hanem önma-
gában álló léte van; mert Isten tiszta ténylegesség. Ha pedig 
Isten tudása nem lenne Isten maga, hanem lényege fölé adott 
valami, Isten nem lenne többé fizikailag és metafizikailag egy-
szerű lény; sem léte nem lenne önmagában álló, hanem csak 
valami képességbe befogadott lét; sem lényege nem lenne tiszta 
ténylegesség, hanem csak valami képességgel kevert ténylegesség. 

Továbbá minden ismeretben megkülönböztetünk értelmet, 
megértettet, értelmi képet és magát az értést. Mindez az isteni 
megismerésben ugyanaz a végleges tökéletességű s egyszerű 
lényeg. Ha t. i. megkülönböztetünk valamit Istenben, az a kü-
lönbség nem valódi, hanem csak gondolati különbség. De ez 
sem teljes alapú gondolati különbség, mint amilyen az ember 
lényegében az eszesség és az állatság között van, hanem csak 
tökéletlen alapú gondolati különbség. Az Isten tökéletességeinek 
egyike magába zárja a másikat, mivel mind isteni tökélességek. 
Azért ha van valami különbség köztük, az csak a fogalmi kife-
jezettségben van és nem bensőleg. De ennek a tökéletlen alapú 
gondolati különbségnek meg kell lenni az isteni tökéletesség 
fogalmai között. Mert azon tökéletességek mindmegannyi valóban 
megkülönböztetett tökéletességgel érnek föl. 

Azután a teremtett értelem vagy képességben, vagy kész-

1 Ugyanerről a kérdésről 1. Bangha Béla S. J. : A szabadakarati tény 
előrelátása az isteni értelemben, «Hittudományi Folyóirat» 1909. 218—246. old. 
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ségben (habitu) van valamelyes ismeretre vonatkozólag ; rá nézve 
van újság, következtetés, összetevés és szétosztás. Mindezek 
azonban az isteni ismeretben nincsenek meg; mert fogalmaikban 
tökéletlenségeket hordoznak, mert képességeket és nem tényle-
gességeket mondanak. Istenből azonban minden tökéletlenséget 
ki kell zárnunk, mindent, ami csak képességet helyezne Istenbe, 
kerülnünk kell. Mégis benne a legnagyobb igazság, a legkime-
rítőbb igazság van, de ez minden következtetés és készség nélkül. 

Vizsgáljuk most Isten tudását tárgyi oldaláról. Erről az 
oldaláról ismét kétféleképen vizsgálhatjuk: előbb tényében, az-
után módjában. 

Ha tényében vizsgáljuk az isteni megismerést, világos, hogy 
az kiterjed mind magára Istenre, mind másokra. De nem akár-
hogyan. A mi értelmünk is kiterjed mind Istenre, mind másokra, 
de sohasem fogja föl őket egészen kimerítően. Mindig marad 
bennük számunkra valami, mit még nem ismerünk. Nem így 
Isten. Ő mindent kimerítően fog föl, egész teljességükben, egyéni-, 
ségükben, hogy semmi sem marad a dolgokban, mit Isten 
teljesen föl nem fogna. 

Ismeri és teljesen fölfogja önmagát. Mert lénye szellemi, 
minden anyagiságtól ment. Lényege pedig egyesítve van értel-
mével, sőt azonosítva tiszta tényben. De mi egyéb szükség vala-
minek megismerésére, mint csak az, hogy az értendő dolog az 
értelemmel tiszta ténylegességben egyesüljön. Önmagát teljesen 
fölfogja. Isten értelme végtelen, ennélfogva teljesen kimeríti 
értelmével végtelen lényegét, végtelen érthetőségét. Mit mi, 
teremtmények sohasem tudnánk megtenni, még a boldogító láto-
másban (in visione beatifica) sem. Még ott is végtelen sok dolog 
marad számunkra, amit Istenből nem értünk, sem érteni nem 
fogunk. Épen azért, mert végesek vagyunk és végesek maradunk. 

Ismer továbbá Isten minden mást, mi csak rajta kívül van 
egészen kimerítően, teljes valóságukban egyéni létük szerint. 
Erről ismét kétféleképen szólhatunk, először általánosságban, 
azután részletességben, kiterjedve a különböző tárgyakra. 

Általánosságban világos, hogy Isten ismer minden mást, 
ami csak rajta kívül van egyéni létük szerint, teljesen. Istenben 
ugyanis minden egyszerű tökéletességnek meg kell lennie épen 
Isten végtelen tökéletessége miatt. Már pedig mindeneket tel-
jesen kimerítve ismerni, egyszerű tökéletesség, mely fogalmában 
csak tökéletességet mond. Szükséges tehát, hogy Isten mindé-
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neket teljesen kimerítően ismerjen. Ugyanerre a következtetésre 
jutunk, ha meggondoljuk, hogy Isten maga az értés, mert benne 
minden azonos. Ha azonban ő maga az értés, szükséges, hogy 
mindeneket értsen, különben nem lenne maga az értés, hanem 
valamivel kevesebb. Továbbá Isten ismeri magát teljesen, mint 
ezt fönntebb láttuk: azért ismernie kell mindazt, ami csak rajta 
kívül van. Nem egyebek ugyanis azok, mint csak Isten lénye-
gének utánzatai, részesülései. Végül pedig Isten mindennek moz-
gatója, rendezője. Föl kell tehát fognia mindent a maguk tel-
jességükben, ha őket metafizikai biztonsággal kitűzött céljaikra 
mozgatni, rendezni akarja. 

Részletességben vizsgálva, Isten ismer minden lehetségest, 
minden létezőt; jelent, multat és jövőt; föltétlen és föltételes 
jövőt. 

Ismer minden lehetségest. A lehetségesek ugyanis Isten 
lényegének lehetséges utánzatai, részesülései. De Isten nemcsak 
annyiban ismeri magát, amennyiben van, hanem amennyiben 
más dolgoknak élőképe is. Azután minden lehetséges létrehoz-
ható, de mivel minden létrehozható ismerhető, következéskép 
Istennek ismernie kell őket teljesen. 

Nemcsak egy-két lehetségest ismer azonban Isten, hanem 
minden lehetségest végtelen sokaságukban. Bármilyen nagy 
számban, bármilyen nagy tökéletességűek legyenek is Isten 
részesülései, utánzatai, akkor sem képesek Istent teljesen utá-
nozni, hiszen Isten végtelen tökéletességű. Azért a lehetsége-
seknek végtelen sokaságban kell lenniök. De ha nem ismerné 
Isten őket, valamennyien csak vannak, tudása nem lenne tiszta 
ténylegességben, hanem képességben, avagy készségben. Mivel 
azonban ez nem engedhető meg, szükséges, hogy Isten vala-
mennyit ismerje, amennyien csak vannak, végtelen sokaságukban. 

Ismeri Isten a létezőket, legyenek bár azok múlt, jelen, jövő, 
szükséges és szabad jövő, föltétlen vagy föltételes jövő. Bármilyen 
rendben is legyenek a létező dolgok ugyanis, nem egyebek azok, 
mint csak utánzatai, részesülései az isteni lényegnek. Azután 
valamennyi az isteni lényegre, mint minden végső céljára ren-
delhető, amiért is Isten ismeri őket, r r ^ t saját lényegét, mint 
bizonyítottuk, teljesen ismeri. Továbbá mi is ismerhetjük a létező 
dolgokat, bármilyen rendben legyenek is azok, még a föltételes 
szabad jövőt is. Ha nem is imerjük teljes biztonsággal, mégis 
hozzávetőleg (coniecturaliter) tudjuk, hogy ki, mi és mit csele-
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kednék, ha ilyes és ilyes körülmények közé kerülne. Annál inkább 
ismeri Isten végtelen értelménél fogva és pedig ennek megfele-
lőleg teljes metafizikai biztonsággal. 

Ezt olvashatjuk ki a Szentírás helyeiből is. «Jaj neked 
Korozaim! Jaj neked Betszaida! Mert ha Tirusban és Szidonban 
ilyen csodák történtek volna, melyek bennetek történtek, régen 
szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot.» (Máté 11, 
21.) Avagy mikor Dávid Ceiláből Saul elől csodálatosan meg-
menekül, megkérdi az Urat: «Vájjon átadnak-e engem Saul 
kezébe Ceila férfiai? Vájjon alászáll e Saul, mint ezt szolgád 
hallotta? És mondá az Úr: alászáll. S mondá Dávid: Vájjon 
átadnak-e engem Ceila férfiai és a férfiakat, kik velem vannak, 
Saul kezébe? És mondá az Úr: átadnak». (Sámuel I. 2. 3, 11, 
12.) Mivel azonban azt, hogy Ceila férfiai Dávidot valószínűleg 
átszolgáltatják, Dávid is tudhatta volna s ezért nem lett volna 
szükség az Urat megkérdeznie: világos, hogy ezen szövegben 
nem akármilyen ismeretről van szó, hanem biztos ismeretről. 
Ugyanezt kell mondanunk az előbbi szövegről is. Különben a 
korholásnak semmi ereje, semmi alapja sem lett volna. Továbbá 
a zsidók az Urat kinevették volna, ha holmi esetleg megtör-
téntről beszélt volna. Ugyanezt mondja szent Ágoston is, ki a 
malaszt tekintetében a szentatyák között szaktekintély: «Mivel 
ilyen tanító volt, ki a jövendőket is előre látja, értjük, hogy az 
az ember, ha követte volna is Krisztust, nem azokat kereste 
volna, mi Krisztusé, hanem azt, ami a magáé».1 Szent Ágoston 
abban találja az okát, amiért az Úr Jézus a magát tanítványnak 
fölajánló írástudót elutasította, hogy ha az az ember követte 
volna is Krisztust, Krisztus Urunk tudta róla előre, nem övét, 
hanem magáét kereste volna. 

De mivel a dolog világos, nem érdemes itt tovább időz-
nünk, azért nézzük már módjában Isten tudását. Itt azonban ismét 
két dolgot kell egymástól elválasztanunk. Egy az isteni tudás 
módja általánosságban; másik az isteni tudás módja részletes-
ségben. 

Ami Isten tudásának módját általában illeti: Isten ismer 
minden mást önönmag^an, azaz isteni lényegében, mint a meg-
ismerés azon eszközében, melyben mint ismert dologban egyúttal 
más dolog is megismerhető. De itt is háromra kell ügyelnünk: 

1 Luk. 9, 57. fölötti 100. beszédéből. 
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1. Ebben kell-e mindent ismernie ? 2. Képes-e ebben megismerni 
mindent? 3. Mikép képes ebben megismerni mindent? 

Istennek mindent saját isteni lényében kell megismernie. 
Nem ismerheti Isten ugyanis a dolgokat saját lényegében, 

mint holmi cselekvő értelemben (intellectus ágens). Világos. A cse-
lekvő értelem teszi a tárgyakat érthetőkké. Mert a cselekvő 
értelem az a képesség, mely a képzet (phantazma) segítségével 
mint holmi eszköz-okkal (causa instrumentális) a szenvedő érte-
lemben (intellectus possibilis, mely tulajdonképen ért) az értelmi 
képzelmeket (species intelligibiles) létrehozza. Istenben azonban 
nincsen képzet, sem szenvedő, sem cselekvő értelem. A képzet 
ugyanis anyagi valami, a cselekvő és a szenvedő értelem fogalmuk 
szerint tökéletlenséget, képességet hordoznak. Istenben pedig 
csak tökéletesség és ténylegesség lehet. 

Sem nem ismeri azokat saját lényegében, mint valami 
értelmi képben (species impressa). Az értelmi kép ugyanis az, 
aminél fogva az értelem képessé válik az értés létrehozására. Az 
értelmi kép az értelemmel együtt az értés létesítő okst (causa 
efficiens). Azután a tárgy képe, mely ismeretlenül van jelen az 
értelemben. Továbbá az értem járuléka, mely az értelmen kívül 
nem képes lenni. Isten értésének azonban nincsen létesítő oka, 
sem valamelyes más oka. Az ugyanis maga az isteni lényeg, 
mely mindig ténylegességben van s nincsen szüksége semmire, 
melynélfogva képessé kellene válnia az értés létrehozására. Isten-
ben továbbá nincsen sem a tárgy képe, sem valami ismeretlen, 
annál kevésbbé van járulék. 

De meg mint igében sem ismeri Isten saját lényegében a 
tárgyakat. Az ige (verbum, species expressa) ugyanis az a valami, 
amit az értelem az értelmi kép (species impressa) segítségével 
önmagában létre hoz, amelyben azután a dolgokat érti. Az ige 
az értelem alaki oka, amennyiben az értelem az igét ismeri és 
abban a tárgyat. Az ige a tárgy képe, hasonlatossága, amelyben 
és amelynél fogva az értelem tényleg ért. A tárgy képe, mely 
ismerten az értelemben van holmi járulék módjára. Mindezen 
fogalmai szerint az ige tökéletlenségeket hordoz fogalmában. 
Azért nem lehet meg Istenben, kiben csak tökéletesség van. 

Sem nem ismeri Isten a tárgyakat lényegében, mint holmi 
középfogalomban (in termino medio). A középfogalom ugyanis 
a megismerésnek az az eszköze, amelyet előbb kell ismernie a 
tárgynál s azután abból a tárgyat. A középfogalmat ismerve 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 2 
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más ismeretlent ismerni vagyunk képesek. A középfogalom oka, 
elve, hogy mást is vagyunk képesek kívüle ismerni. A közép-
fogalom a következtetésben foglal helyet. De mindezen tulaj-
donságai szerint tökéletlenségeket mond és hordoz fogalmában. 
Istenben azonban nincsen sem következtetés, sem előbb, sem 
utóbb (prius et posterius) ismeretlen és ismert, mint a véges 
értelemben. Nem halad ugyanis Isten az egyik dolognak meg-
ismeréséből a másik megismerésére. Ennélfogva azt kell mon-
danunk, hogy Isten ismeri a dolgokat saját lényegében, de nem 
holmi középfogalom módjára. 

Nem marad tehát más hátra, mint az, hogy Isten ismeri 
saját lényegében a dolgokat, mint a megismerés alaki tárgyában. 
Az ismeret alaki tárgya az a tárgy, amelyben mint megismertben 
az értelem egyúttal mást is ismer (obiectum formale). Az a 
tárgy, amelynek gondolatánál fogva ismer mindent, saját lényegét 
és minden egyebet. Az alaki tárgy az ismeret azon tárgya, 
amelytől nyeri az értelem sajátságosítását (specificationem). To-
vábbá az alaki tárgy az értelem mozgatója, célja, ténylegessége. 
De az isteni értelem nem ismerheti a saját lényegét más dol-
gokban, sem nem ismerheti egyúttal azokban, mint ismeretben 
önmagát, sem nem nyerheti Isten sajátságosítását teremtményeitől ; 
sem nem rendelhető azokra, mint holmi célra, sem azok Isten 
mozgatói nem lehetnek, sem Isten ténylegességei. Azért azt kell 
mondanunk, hogy az isteni lényeg Isten tudásának alaki tárgya, 
amelyben Isten mindeneket, önmagát és másokat is ért. Tőle 
nyeri Isten az értelmének sajátságosítását, ténylegességét, min-
denét. 

De ha Isten lényege Isten tudásának alaki tárgya, azt is 
kell mondanunk, hogy az egyúttal elsőrendű anyagi tárgya is. 
Az ugyanis valamely ismeret elsőrendű anyagi tárgya (obiectum 
materiale primarium), amit az értelem alaki tárgyánál fogva első-
sorban ismer. Szükséges azonban, hogy az isteni értelem saját 
lényegét ismerje elsősorban. Ha ugyanis mást ismerne előbb, 
isteni lényege nem lenne alaki tárgya, hanem az a másik dolog; 
mert az alaki tárgy az, amelyet valamely értelem elsősorban 
ismer. Tehát csak az isteni lényeg lehet az, amit az isteni értelem 
elsősorban ismer; amiért is csak az lehet az isteni tudás első-
rendű anyagi tárgya. Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha 
meggondoljuk, ha a teremtmények lennének Isten elsőrendű 
tárgyai, Isten teremtményeitől függne ismeretében, azok hatá-
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roznák meg ismeretét, azok az isteni tudásnak létesítő okai, alaki 
okai, célja, mozgatói lennének, azok sajátságosítanák Isten értel-
mét. Már pedig ilyen képtelenségeket nem lehet állítani Istenről. 
Azért szükségképen csak isteni lényege lehet tudásának első-
rendű anyagi tárgya. 

Következéskép minden más, mi Istenen kívül van, az isteni 
tudásnak csak másodrendű anyagi tárgya lehet. Másodrendű 
anyagi tárgy alatt azt értjük, amit az értelem alaki tárgyánál 
fogva másodsorban ismer. Azért Isten minden mást isteni lénye-
génél fogva ismer. De ismét a másodrendű anyagi tárgyat az 
értelem elsőrendű tárgyában ismeri. Ez ugyanis a másodrendű 
anyagi tárgy természete. Szükséges tehát, hogy Isten minden 
mást saját isteni lényegében ismerjen. 

De ha Isten minden mást saját lényegében ismer mint 
másodrendű tárgyait elsőrendű anyagi tárgyában és alaki tár-
gyában, világos, hogy Isten minden mást önmagában, azaz saját 
isteni lényegében ismer, mint a megismerés azon eszközében, 
melyben mint ismert dologban, egyúttal minden más dolog is 
megismerhető. 

Hogy ebben képes Isten mindeneket ismerni, nem nehéz 
kimutatni. Isten ugyanis mindeneknek létesítő oka, bármilyen 
módon, rendben létezzenek is. Mivel pedig az okban az okozat 
megvan vagy alakilag, vagy okilag (virtualiter), vagy kiválóbb 
módon (modo eminentiori), következik, hogy ha Isten saját 
lényegét ismeri, ismerheti benne mindazokat, amiknek csak oka 
lehet. Ugyanez következik abból is, hogy Isten mindeneknek 
mintaképe. Lényegének hasonlatosságára vagyis utánzására lesz 
minden. Elegendő azonban a mintaképet ismerni, hogy annak 
utánzatait is ismerjük. Elégséges tehát, hogy Isten saját lényegét 
ismerje, hogy abban másokat is megismerhessen. Végül Isten 
mindennek végső célja. Minden eszköz azonban bizonyos módon 
hasonlít, viszonyul céljához. Ha tehát ismerjük a célt, könnyen 
ismerhetjük belőle a reá rendelhető eszközöket is. így Isten is 
ismervén önmagát: ismerheti a dolgokat, mert bizonyos módon 
Istenhez hasonulniok, viszonyulniok kell. 

De hogyan ismeri meg most Isten lényegében a dolgokat? 
Természetesen nem képes azokat isteni lényegében, megismerni, 
amily módon isteni lényege van. Isten lényegében mint az Isten 
lényege, más dolgok alakilag nincsenek meg. Istenben ugyanis 
minden isteni, ott nincsenek állat, ember, Péter, Pál stb. alakilag 

2 * 
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(formaliter). Ha vannak, csak okilag vannak és kiválóbb módon, 
amennyiben Isten azokat létre tudja hozni és tökéletességeiket 
végtelenül magas fokban önmagában birja. De nem lehet minta-
képe sem az isteni lényeg a dolgoknak azon módon, mint az 
isteni lényeg magában van. Isten lényege, mint önmagában van, 
egyszerűen utánozhatatlan, mivel végtelen tökéletességű. Bár-
milyen tökéletesek legyenek is, azért a dolgok végtelen távol-
ságban visszamaradnak Isten mögött. 

Megismerheti azonban Isten a dolgokat saját lényegében, 
amint azt mindazon módok szerint értelmével felfogja, amelv 
módon utánozható lényege: azaz azon kisebb s nagyobb tökéle-
tességek szerint, a tökéletességek azon kisebb-nagyobb fokai 
szerint határokat gondolva saját végtelen tökéletességében, amely 
tökéletességek szerint, a tökéletességek kisebb-nagyobb fokai 
szerint épen a dolgok léteznek. Isten ugyanis gondolja, hogy 
nemcsak olyan lényeg lehetséges, mint az övé, mely önmagában 
álló, képességben egyáltalán be nem fogadott lét, hanem olyan 
is, hol a valóságban más a lényeg, más a lét, mely nem szük-
séges, hanem esetleges lény léte. így gondolja: angyalokat, em-
bereket én, te, ő stb. lényeket végtelen sokaságban, a tökéletes-
ségek végtelen sok fokain. De mindezt egy ténnyel (actu) teszi, 
egyetlen egy látomásban szemlélve minden egyes lényt, ismerve 
azokat nemcsak általánosságban, hanem valójukban, egyénisé-
gükben. Ismer engem, téged metafizikai pontossággal. 

Ismer tehát Isten mindeneket, mint azok az isteni értelemben 
vannak és nem mint az isteni lényegben lennének. De az isteni 
értelemben sem, mint azt anyagilag vizsgáljuk. így ugyanis az 
nem egyéb, mint Isten lényege. Hanem mint azt tárgyilag vizs-
gáljuk. így ugyanis az nem egyéb, mint Isten lényege a tökéle-
tességek különböző módjain és fokain fölfogva, amelyek szerint 
a lények léteznek és létezhetnek. 

Nem ismeri azért őket szemlélődő' ertelemmel (intellectu 
speculativo). Ez ugyanis tárgyát már előre föltételezi, Isten pedig 
nem tételezi föl ismeretének tárgyait, hanem maga alakítja. Hanem 
gyakorlati értelemmel (intellectu practico). Ez ugyanis nem téte-
lezi föl tárgyát, hanem maga alakítja. Azért értelmétől függnek 
a dolgok alaki létükben, valójukban. Értelme a dolgok létesítő 
oka, mikép a művész értelme a műdolognak. Nem ugyan a 
dolgok létét illetőleg is, mivel azok akaratától függnek, hanem 
csak a dolgok lényegét illetőleg. 
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Azért Isten értelme a dolgok létesítő oka csak a tárgyi 
rendben (in ordine obiectivo), amennyiben érti őket. De nem 
egyszersmind a létezés rendjében (in ordine rerum). Ebben a 
rendben ugyanis nincsen semmi, csak az Isten akaratától. 

Innen érthetjük, miért nincsen az isteni értelemben szen-
vedő hasonulás. A szenvedő hasonulás abban áll, hogy az érte-
lem a föltételezett tárgyakhoz hasonul, alkalmazkodik, idomul, 
méretik, azoktól meghatároztatik. Ez történik a mi értelmünkkel, 
mely a dolgokhoz idomul. De nem úgy Isten értelme. Ez t. i. 
mindenek mérője, meghatározója. Azért, ha valami hasonulás 
van az isteni értelemben, az a hasonulás cselekvő hasonulás, 
amennyiben ő teszi magához hasonlókká a dolgokat és nem 
megfordítva, nem a dolgok teszik az isteni értelmet magukhoz 
hasonlóvá. 

Nem függ következéskép az isteni értelem a dologtól, nem 
viszonyul hozzájuk valóságos viszonnyal. Nem Ő viszonyul ugyanis 
a dolgokhoz, hanem a dolgok viszonyulnak hozzá, És ha mi 
mégis Isten teremtményeihez viszonyulni gondoljuk, meg kell 
jól jegyeznünk, az a viszony csak észbeli. Mert az a viszony 
nem a valóságban, hanem csak gondolatunkban létezik s létez-
hetik. Amiért is nem kölcsönös a viszony Isten értelme és a 
tárgyak között, hanem mindössze csak egyoldalú, a teremtmé-
nyek oldaláról. 

Világos ebből az is, hogy a dolgok megismerésükkel miért 
nem tökéletesítik Istent, mikép minket tökéletesítenek. Isten t. i. 
saját lényegében ismer mindent s saját maga formálja fogalmai-
kat, mi meg nem. 

Ebből világos az is, hogy nem működnek közre a dolgok 
az isteni tudás létrehozására, míg a mi tudásunk létrehozására 
befolynak. A dolgok ugyanis az isteni értelemnek nem föltéte-
lezett határai (termini), hanem létesítendő határai. Ha valami-
képen az isteni tudás föltételezi tárgyait, azt csak a cél rendjében 
teszi, mivel minden képesség tárgyát a cél rendjében föltételezi. 

Sem nem vonnak le tehát a dolgok Isten méltóságából 
azáltal, hogy ismeri őket, ha még olyan hitványak is magukban. 
Mert Isten alaki tárgyától sajátságosíttatik (specificatur), nyeri 
méltóságát. De ez Isten végtelen tökéletességű lényege és nem 
valami hitvány dolog. 

Hasonlóan sokaságot sem hoznak Isten lényegébe. Nem 
ismeri ugyanis őket, mintha csak alakilag Isten lényegében létez-
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nének. Hanem ismeri őket, amint lényegét különböző módokon, 
fokokon, határok között szemléli. Ha végtelen sokaság van 
valahol, az csak a dolgokban, vagyis az isteni értelemben végző-
désileg (terminative), tárgyilag. De ekkor sem kezdetileg (princi-
piative), alanyilag. 

Nem nagyobbodhat tehát Isten tudása sem lényegileg, sem 
tárgyilag. Hiszen mindkét értelemben egyszerűen végtelen. 

Nem kell azonban megijednünk, hogy ily módon Isten nem 
ismeri a dolgokat, mint ezek a valóságban vannak. Két módon 
ugyanis vizsgálhatjuk Isten tudását: alanyilag és tárgyilag. 
Tárgyilag mindeneket saját valóságukban, egyéniségükben meta-
fizikai pontossággal ismer. S csak ha alanyilag vizsgáljuk Isten 
ismeretét, kell mondanunk, hogy Isten ismeri a dolgokat saját 
isteni lényegében. Csak a mód különböző, ahogyan Isten érti a 
dolgokat és a dolgok léteznek. De az, amit Isten ért, az valóban 
a dolog, mint az a maga valóságában, egyéniségében van. Hiszen 
ez történik velünk is. Alanyilag vizsgálva ismeretünket, mi a 
dolgokat fogalmainkban, igéinkben (in verbo) ismerjük. Fogal-
maink, igéink pedig eszünk járulékai, mikép a szín a test járuléka. 
De tárgyilag nézve a dolgot, mi mindent ismerünk, mint értel-
münk kívül vannak. Ha tehát Isten természetfölötti módon ismeri 
a dolgokat, azt a módot az isteni tudás alanyi oldaláról kell 
értenünk s nem egyszersmind tárgyi oldaláról is. 

Ne gondold azonban, hogy Isten ily módon nem közvetetle-
nül ismeri a dolgokat, mint azt tennie kellene. Mikor ugyanis-
azt mondjuk, hogy Isten mindent közvetetlenül ismer, az azt 
jelenti, hogy Isten minden értelmi hatáskép (species impressa) s 
minden értelmi kifejezéskép (species expressa) nélkül ért. De 
nem egyszersmind azt is, hogy saját lényegének megkerülésével 
ismeri a dolgokat. Különben Isten értelme mozdíttatnék, saját-
ságosíttatnék (specificaretur) a dolgoktól. Nemkülönben Isten 
ismerete nem lenne öröktől fogva, hanem időben lenne, a dol-
gokkal változnék, mikép csak a mi tudásunk. Azért Istennek 
saját lényegében kell a dolgokat ismernie. Ugyanerre a követ-
keztetésre jutsz, ha meggondolod, hogy a lehetség és a szabad 
jövő dolgok nem léteznek. A lehetséges dolgok nem léteznek 
sem lényegi lét (esse quidditativum), sem megkisebbített lét (esse 
diminutum) szerint, mint ezt egyesek vélték. Hiszen akkor 
teremtésük nem lenne saját maguknak és alanyuknak semmiből 
való létrehozása. A szabad jövőknek sincsen létük előbb, külön-
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ben nem lenne többé szabad, mert ami van, amikor van, szükség-
képen van és nem képes nem lenni. De ha nem léteznek, nem 
ismerheti Isten őket öröktől fogva, csak ha saját isteni lényegé-
ben ismeri őket, mely csak egyedül örök. Isten tudásának azon-
ban öröktől fogva kell lennie. Azért saját isteni lényegében ismer 
Isten mindeneket. 

Mindebből láthatod, mily helytelen azok fölfogása, kik azt 
állítják, hogy Isten ismeri a dolgokat mind önmagukban, mind 
önmagában. Akkor ugyanis szükségképen felújulnak az előbb 
említett nehézségek, képtelenségek. Azért azt kell mondanunk, 
hogy Isten csak saját lényegében ismeri a dolgokat. Azután nem 
szükséges a dolgokat szükség nélkül szaporítani. Azért ha Isten 
saját lényegében ismerheti a dolgokat, mire való e második mód 
erőltetése ! 

Annál kevésbbé engedhető meg azok véleménye, kik azt 
vitatják, hogy Isten saját lényegének megkerülésével a dolgokat 
önmagukban ismeri. Gondoljuk csak meg a föntebbi képtelen-
ségeket, melyek szükségképen állítandók volnának Istenről, ha 
Isten nem saját lényegében ismerné a dolgokat, hanem ön-
magukban. 

Ezek után menjünk át az isteni megismerés részleges vizsgá-
lására. Vizsgáljuk ugyanis, hogyan ismeri Isten az egyes tárgya-
kat önmagában. 

Isten ismer minden lehetségest, amint a saját különbözőbb 
módokon, a tökéletességek különböző fokain, különböző határok 
között felfogott, kívülre is utánozható, részesíthető lényegében 
egyetlen egy ténnyel (actu) végtelen sokaságban szemlél minden 
lehetséges dolgot. 

Elégséges ugyanis Istennek saját lényegét, mint minden 
dolog létesítő, minta- és célokát (causa efficiens, exemplaris, 
finalis) felfogni, hogy szükségkép minden lehetségest felfogjon. 
Mert a lehetséges dolgok nem egyebek, mint azok, amiket Isten 
létesíthet, amik Istent utánozhatják, amik Istenre mint mindenek 
végső céljára rendelhetők. Mikor pedig Isten így saját lényegét 
felfogta, kialakítja mindenek fogalmát, egész valóját. Mindez a 
tárgyi rendben történik (in ordine obiectivo). S csak akaratának 
kell hozzájárulnia, hogy ugyanez történjék a létező dolgok rendjé-
ben is (in ordine existentium). De míg akarata hozzá nem járult, 
megmaradnak a tárgyi rendben. Míg tehát akarata hozzájuk nem 
járult, Isten a dolgokat csak lehető léttel (esse possibile) fogja 
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föl, s nem egyúttal létező léttel is (esse existens). Megjegyzendő 
azonban: mikor azt mondjuk, hogy csak Isten akaratának kell 
hozzájárulnia, hogy megvalósuljanak, nem akarjuk azt mondani, 
hogy Isten a lehetségeseket végtelen sokaságukban megvalósít-
hatja. Hiszen ez képtelenség; mert akkor Isten mindenhatóságát 
kimerítené; mert igen sok dolog van, mik együtt nem létez-
hetnek. Hanem - csak azt mondjuk, hogy részben megvalósít-
hatja őket. 

Isten tehát a lehetségeseket egyszerű értés ismeretével ismeri 
(scientia simplicis intelligence). Mert egyszerű értés ismeretének 
épen azok ismeretét nevezzük, amik nem voltak, nincsenek s nem 
is lesznek, hanem csak lehetnek. Világos innen az is, hogy a 
lehetségesek ismerete Istenre nézve szükséges s nem szabad. 
S azért azt is mondjuk, hogy Isten ismeri a lehetségeseket 
szükségképeni s nem szabad ismerettel. 

Ismeri Isten azonban nemcsak a lehetséges jókat, hanem a 
lehetséges rosszakat is. A lehetséges rosszak ugyanis annyiban 
rosszak, amennyiben az isteni lényegtől elütnek. Azért csak azt 
kell felfognia Istennek, mennyire üthetnek el egyes dolgok isteni 
lényegétől és a rosszak egész végtelen sokaságát ismeri isteni 
lényegében. A lehetséges rosszakat pedig helyteleníti. Azért a lehet-
ségeseket Isten helyeslő és helytelenítő ismerettel ismeri, szoktuk 
mondani, aszerint, hogy jók vagy rosszak azok. 

Mindezekről Istennek gyakorlati ismerete van (cognitio 
practica), amennyiben Isten alakítja ki értelmével a lehetséges 
dolgok fogalmát. Nem azonban annyiban is, amennyiben a gya-
korlati ismeret a célt tekinti. Mert Isten nem akarja megvalósí-
tani a lehetségeseket. Sem nem annyiban, amennyiben a gyakor-
lati ismeret a módot is nézi, t. i. hogy hogyan valósítható meg 
valami. Mert Isten nem akarja megvalósítani. Ez utóbbi módo-
kon Isten inkább szemlélő ismerettel ismeri (cognitio speculativa), 
amennyiben tudja róluk, hogy megvalósíthatók s mely módon 
valósíthatók meg anélkül, hogy egyáltalán meg akarná valósí-
tani őket. 

Innen érthetjük, mily módon lehet oka Isten értelmével a 
szabad okoknak. Lényege ily módon is utánozható. Azért szükség-
képen felfogja a szabad okok egész végtelen sokaságát. Kiala-
kítja fogalmaikat értelmével. Ugyancsak ezt teszi a szükségképes 
okokkal is. Azért Isten gyakorlati értelme az oka úgy a szüksé-
ges, mint a szabad okok fogalmainak. Mindez pedig csak a 
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tárgyi rendben történik s nem egyszersmind a létező rendben is. 
Ugyanis ezt teszi Isten minden tekintet nélkül a létező rendre. 

Hogyan ismeri most Isten a létező dolgokat? Vizsgáljuk 
előbb ezek megismerését általában, azután részlegesen. Ha ugyanis 
ismerjük azt, mi minden egyesre áll, annál könnyebben meg-
ismerjük, mi csak egyesekre áll. 

Isten ismeri a létező dolgokat, amint a saját különböző 
módokon, fokokon s határok között felfogott kívülre is tényleg 
utánzott lényegében egyetlen egy ténnyel szemléli őket, mint az 
isteni lényegnek, akaratának hozzájárulásából különböző idő-
különbséggel leendő utánzatait, részesüléseit. 

Természetesen Isten ismeri már minden elhatározása előtt 
a leendő dolgokat. Mivel csak úgy határozhatja el megvalósulásu-
kat, hogyha ismeri őket. Különben könnyen olyas dolognak meg-
valósulását engedhetné meg, mely nem válna Isten bölcsességé-
hez méltóvá. Azután nem méltó Isten bölcsességéhez, tökéletes-
ségéhez vaktában cselekedni, anélkül t. i., hogy tudná, mit is 
határoz el. Továbbá az akarati elhatározást fogalma szerint meg-
előzi az értelem, mindezért szükséges, hogy Isten már eleve 
ismerje, miknek megvalósulását engedi meg. 

Akaratjának hozzájárulta előtt nem ismeri azonban Isten a 
dolgokat a léttel együtt, hanem csak fogalmaik, lényegeik szerint. 
Nincsen ugyanis a dolgoknak létük, csak Isten akaratából. Azért, 
hogyha mint létezőket akarja ismerni, szükséges, hogy meg-
valósulásukat elhatározza. Amint azonban levésüket elhatározza, 
azzal ismeri mint leendőket. 

Amiért is, hogyha a létezőket mint létezőket a léttel együtt 
akarja érteni, hogyha lényegének tényleges utánzatait, részesülé-
seit akarja ismerni, szükséges, hogy megvalósulásukat akarja, s 
következéskép megvalósulásuk akarásából, elvégzéséből mint 
megvalósulandókat ismerje. 

A leendőket tehát Isten nem ismeri egyszerűen lényegé-
ből, hanem lényegéből s akaratának hozzájárulásából. Saját 
lényegéből <a létezőket ismeri fogalmaik szerint; végzéseiből 
(decretum) ismeri létük szerint. Abból ugyanis, hogy Isten érti 
a dolgokat, még nem valósulnak meg. Különben a végtelen 
sokaságú lehetséges dolgoknak meg kellene valósulniok, ami 
pedig képtelenség, mint föntebb láttuk. Továbbá akkor oda lenne 
Isten szabadsága, ki a legnagyobb szabadsággal teremt. Mert 
Isten szükségkép ismeri a dolgokat s következéskép szükségkép 
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meg kellene valósulniok. Végül akkor a világ szükséges és 
öröktől való volna, amilyen öröktől való és szükséges Isten 
ismerete. Nem marad azért más hátra, mint az, hogy Isten 
akaratának elhatározásaiból valósuljanak meg, következéskép 
végzéseiből ismerje őket mint létezőket. 

Isten ismeri tehát a létezőket látomás ismeretével (cognitione 
visionis), ellentétben az egyszerű értés ismeretével. Mert a láto-
más ismeretének egyszerűen a leendők ismeretét nevezzük, míg 
a lehetségesek ismeretét az egyszerű értés ismeretének hívjuk. 

Mindebből világos, hogy a létezők ismerete Istenre nézve 
nem szükséges, hanem szabad. Nem másból ismeri Isten a létező-
ket, mint létezőket, mint csak akaratából, akaratának hozzájárulá-
sából. Ez pedig szabad. S ennélfogva ezek ismerete szabad. De 
ha már megvalósulásukhoz akarata hozzájárult, szükséges, hogy 
ismerje őket, mint létezőket, mert Isten akarata változhatatlan, 
ha már egyszei^megvan. A létezők ismerete tehát Istenre nézve 
szabad megvalósulásuk elhatározását megelőzőleg, de szükség-
képes arra következőleg. Mert lehetetlen, hogy Isten ne ismerje 
azt, mint tényleg létezőt, amit egyszer elhatározott. 

Ismeri azonban a létező rosszakat is. Fogalmaik szerint, 
amint isteni lényegétől különböző fokokon elütnek (deficiunt). 
Megvalósulásuk szerint pedig, amint megvalósulásukat meg-
engedi. Ezt ugyan Isten megteheti, mivel a rosszat nem köteles 
megakadályozni. Mivel pedig rosszak, helyteleníti őket. Azért a 
létezőket is ismeri Isten a helyeslés és a helytelenítés ismeretével, 
aszerint hogy jók vagy rosszak, helyeslésre vagy helytelenítésre 
méltók. 

Ismeri továbbá őket gyakorlati ismerettel, amennyiben ezen 
ismeretével akaratának végzéseiből megvalósítja őket, célra rendeli 
őket s a módot megalapítja, miképen legyenek. Az ilyen ismere-
tet ugyanis, aminek célja cselekedni, működni, gyakorlati isme-
retnek nevezzük. 

Innen az is világos, hogy Isten tudásában nincs időkülönb-
ség. Jóllehet Isten ismeri a különbözőbb időkülönbséggel meg-
valósulandó dolgokat, mégsincsen Istenben időkülönbség. Nem 
ismeri ugyanis a létező dolgokat önmagukban, hanem saját 
lényegéből, akaratának hozzájárulásából. Egyik dolog a másikra 
nézve bírhat a mult, jelen s a jövő viszonyával, mert bennük 
következés: sor, rend, idő, mult, jelen s jövő van. De nem Isten 
ismeretében. Isten ismerete, Isten lényege, Isten végzései örökké-
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valók, nem egyebek, mint az örökkévalóság, folytonos jelen, a 
mult, jelen, jövő minden viszonya nélkül. Mert Istenben meg-
vannak mindazon tökéletességek, melyek azon dolgokban meg-
vannak, amik a múlttal, jelennel s jövővel együtt léteznek. Isten 
mindeneknek jelen, a múltnak jelen, a jelennek jelen, a jövőnek 
jelen. Ami pedig mindennek jelen, az örökkévaló. Következés-
kép Isten tudása is mindeneknek jelen, hasonlóképen lényege is, 
amelyben ismer, nemkülönben végzése, amelyből a dolgok léte-
zését ismeri, mindeneknek jelen. Nincsen azért Isten tudásában 
időkülönbség. 

Beszélhetünk tehát a mi ismeretünk múltjáról, jelenéről, 
jövőjéről. Mert a mi ismeretünk együtt változik a dolgokkal; 
köztük a mult, jelen s jövő viszonya van. Ismeretünk a történt 
dolgokra nézve a jelennek múltra való viszonyával bír. A jö-
vendő dolgokra nézve pedig a jelennek jövőre való viszonyával 
rendelkezik. Oka pedig, mivel ismeretünk a történt dolgoknak 
okozata, mérete s utánzata. Nem így azonban Isten ismerete, 
mert ez oka, mértéke minden dolognak. 

Mikor tehát a létező dolgokat megelőző isteni tudásról 
beszélünk, az a megelőzés abban nem létezik. Az a megelőzés 
nem valódi lény, hanem csak gondolati lény (ens rationis). Isten 
tudása ugyanis mindeneknek, múltnak, jelennek, jövőnek jelen. 
De ha nincs is Isten tudásában a dolgokra nézve időbeli meg-
előzés, mégis van valami más megelőzés, más elsőbbség, amely 
elsőbbséget természetbeli avagy gondolatbeli elsőbbségnek ne-
vezzük (prioritás naturae, prioritás in conceptu). Épen azért, 
mivel Isten ismerete mértéke, oka a dolgoknak. 

Isten tehát inkább látja, ismeri mindenkinek cselekedeteit, 
a világ végét, mintsem előre ismeri, előre látja örök jelenében. 
Hasonlóan ahhoz, ki egy szép magas helyről egyszerre lát min-
dent a síkságon, semmit sem előbb, sem utóbb. Ami előbb s 
utóbb van, az nem az ő látásában van, hanem csak a dolgok-
ban, amint azok egymás után következnek. Isten is lát örök 
látással mindent, mi csak előbb s utóbb van, de az az «előbb s 
utóbb» nem Istenben, hanem csak tárgyakban van. 

De hogyan ismeri Isten az egyes létezőket? Ami a multat 
jelent s a szükséges jövőt illeti, nincsen semmi különösebb mon-
danivalónk. Ismeri őket az említett magyarázott módon lénye-
gében. Úgy a múltnak, mint a jelennek, mint a szükséges jövő-
nek meghatározott léte van. S ezen meghatározott létök szerint 
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nem egyebek, mint az isteni lényegnek utánzatai. Mikor tehát 
Isten lényegét fölfogja, abban szükségkép ezeket is fölfogja. 
Továbbá Isten azoknak tényleges cselekvő, minta- s céloka. 
Azért, mikor magát teljesen fölfogja, szükséges, hogy lényegében 
azokat is fölfogja, amiknek épen tényleges létesítő, minta- és 
céloka. 

De annál több nehézséget okoz a szabad jövőnek meg-
ismerése. A szabad jövő az akarat szabad cselekvése. 

Hogy az emberben van akarat, azaz az érzéki vágyóképes-
ségeken kívül még egy más szellemi vágyóképesség is : könnyen 
beláthatjuk mind tapasztalati, mind észokokból. Tapasztalati 
okokból. Mert többször ellenkezőket, is kívánunk azzal szemben, 
amit érzéki vágyótehetségeinkkel kívánunk. Azután kívánunk 
szellemi dolgokat. De ezeket az érző vágyóképesség nem kíván-
hatja, mivel szellemiek. Azért egy más képességnek is kell az 
emberben lennie, mely a szellemieket is kívánhatja, mely az 
érzéki vágyóképességek ellen vágyik. Ez a szellemi vágyóképes-
ség pedig nem más, mint az akarat. Észokokból is beláthatjuk 
az akarat létezését. Ugyanis minden aszerint hajlik a jóra, ami 
szerint tényben (in actu) van. Ha értelem szerint van tényben, 
értelem szerint hajlik a jóra. Ha pedig az érzet szerint van 
tényben, akkor eszerint hajlik a jóra. Ha ismét benső természete 
szerint van tényben, akkor meg eszerint hajlik a jóra. Azért 
mivel az ember eszes lény, az értelem szerint van ténylegesség-
ben, ennélfogva az értelem szerint hajlik a jóra. De az értelem 
szerint jóra való hajlást (inclinationem ad bonum) akaratnak 
nevezzük. Továbbá az ember ismeri a célt mint célt. De szük-
ségtelen lenne ezen ismerete, ha nem ezen ismerete szerint töre-
kednék a célra. De ismét nincsen semmi sem fölöslegül a ter-
mészettől. Azért az embernek ezen ismerete szerint kell töre-
kednie a célra. Ilyenformán azonban csak az értelem ismeri a 
célt, t. i. a célt, amennyiben cél, alakilag (formaliter). Tehát ugyanaz 
az eredmény, azaz az embernek értelme szerint kell törekednie 
a célra. Mivel pedig az értelem szerinti célra törekvésben áll az 
akarat, világos, az emberben létezik akarat. 

De ennek az akaratnak vannak szabad cselekvései is, vagyis 
más szóval az akarat szabad. Tapasztalati okok is ezt bizo-
nyítják. Tanú rá minden ember öntudata. Az ember érzi, hogy 
a sok jó közül úgy választ egyet, hogy mást is választhatna, sőt 
ha akarná, valamennyit visszautasíthatná. Vagy ha választott, 
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tudja, hogy úgy választott, hogy mást is választhatott volna, sőt 
ha akarta volna, valamennyit visszautasíthatta volna. A szabadság 
pedig nem másban áll, mint épen ebben, hogy az akarat tet-
szése szerint választhat a sok jó közül, sőt ha tetszik, vissza is 
utasíthatja őket a legnagyobb függetlenséggel. Ugyanezt tanú-
sítták az emberek cselekvési módúkkal, fölfogásukkal, meggyő-
ződésükkel: bíróságot tartanak, ítélnek, jutalmaznak, büntetnek, 
dicsérpek, gáncsolnak stb. Mindezeknek pedig akkor van helyük, 
ha az akarat tetszésétől függ, mit cselekedjék, cselekedjék-e vagy 
ne cselekedjék. Különben a legszánalmasabb tévedések lennének, 
amiket csak élt az emberiség. 

Ugyanerre a következtetésre jutunk észokokból is. Az akarat 
az értelmet követi úgy megértési, mint itélési módjában is. Min-
den cselekvő ugyanis cselekvéseiben azon alaki elv (princípium 
formale) föltételeit és módját követi, amely alaki elv a cselekvés 
oka. így pl. a mü követi a művész eszméjét, eszméjének kivált-
ságait, művésziességét. A művész eszméje pedig cselekvésének 
alaki elve. Akarati cselekvésünk alaki elve az értelmünk, mert 
értelmünk mutatja akaratunknak, mit akarjon. Hasonlóképen mint 
a művész eszméje ábrázolja, mit csináljon a művész. Értelmünk 
azonban nem mindent fog föl s ítél szükséges jónak, melyet 
mindenáron el kellene érnie, meg kellene tennie. Hanem sok 
dolgot esetleges szabad jónak fog föl s ítél, melyet el is nyerhet 
meg nem is, megteheti meg nem is, amint épen akarja. Szük-
séges tehát,, hogy akaratunk ez utóbbi esetben szabad legyen, 
mikép az értelem Ítélete is szabad. Továbbá nincsen olyan jó, 
mi minden tekintetben teljesen kielégítené akaratunkat, annál 
kevésbbé van valami, mi akaratunk képességét (capacitatem) felül-
múlná. Mert bizonyos tekintetben minden rossz vagy legalább 
is értelmünk fogyatékosságánál fogva találhat benne valami ki-
vetnivalót. Még Istenben is; pedig az tárgyilagosan minden 
tekintetben jó. így pl. az értelem helytelenítheti Istenben, hogy 
törvényeit meg kell tartani, hogy annyira igazságos. De akkor 
az akarat mindig szabad, mert mindenben találhat okot, amiért 
ne akarja őket. Azután az akarat csak az általános jóra (bon um 
in genere, van szükségkép meghatározva. Mert az akarat az álta-
lános jónál fogva akar mindent. Azért, ha erre sem volna meg-
határozva az akarat, nem tudna akarni. Meghatározatlanból ugyanis 
semmi sem lesz. Nincsen azonban meghatározva egyéb jóra, 
mert akkor ellentétesebbnél-ellentétesebb jókra kellene meg-
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határozva lennie, mi szintén képtelenség. Azért minden más jóra, 
mi nem a jó mint jó, önmagában, (bonum ut sic) az akarat 
szabad. 

Azért akaratunk értelmes vágyóképesség, mely a jóra mint 
jóra törekszik. Ez törekvéseinek alaki tárgya, mely alatt s mely-
nélfogva mindent óhajt, mi csak valamiképen a jó fogalmában 
részesülhet. Ez vágyódásainak gyökere, oka, alapja, ami nélkül 
semmit sem akarhat. Ennek látszatára akarja még a rosszat is. 
Ennek erejével kerüli a rosszat. Amiért is az akarat nem első-
sorban, hanem csak másodsorban, nem egyenesen, hanem csak 
nem-egyenesen (indirecte) viszonyul a rosszhoz. 

Ellenben érzéki vágyó képességünk (facultas) egyszerűen 
a jóra törekszik anélkül, hogy a jóra, mint ez jó önmagában 
törekednék. Az a jó pedig természetes, nem szellemi jó, hanem 
csak anyagi jó. Különben nem lenne különbség e két vágyó-
képesség között, sem akaratunk szabad, ha ugyanaz lenne alaki 
tárgya, mi az érzéki vágyóképességnek is alaki tárgya. Mert 
minden képesség alaki tárgyára van meghatározva. Alaki tár-
gyánál fogva ugyanis érint (attingit) más tárgyakat. S ha arra 
sem volna meghatározva, semmit sem tudna akarni, cselekedni, 
mert meghatározatlanból semmi sem lesz. Azért, ha egyszerűen 
a jó lenne alaki tárgya akaratunknak s nem a jó mint ez jó 
önmagában, akaratunk minden jóra meg lenne határozva, nem 
lenne szabad. Hiszen minden dolog jó, ha nem is jó, mint ez 
jó önmagában ; s azért mindent szükségszerűen kellene akarnia, 
mikép az érzéki vágyóképességnek is mindent szükségképen kell 
kívánnia. De mivel alaki tárgya a jó, mint ez jó, minden más 
jóra meghatározatlan marad, azaz szabad. 

Szabad azonban az akarat önmagában, alakilag, mert a 
szabad választás ténye az akaratban van meg. Nem tehát az 
értelemben van a szabadság, csak mint gyökerében, alapjában, 
csak annyiban, amennyiben az értelem oka, miért akarhat aka-
ratunk szabadon. 

Azért a szabad ítélet (liberum arbitrium) az akarattól nem 
valami valóságban különböző képesség, hanem ugyanaz a képes-
ség. Ha valami különbség van köztük, az csak fogalmaikban 
van. Az előbbi ugyanis fogalma szerint mond valami szabad-
képességet, míg az akarat fogalma szerint valami értelmi vágyó 
képességet mond, eltekintve attól, hogy szabad-e vagy sem. 
A szabad ítélet tehát a szabad akarat, egy sajátságos akarat és 
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nem egyszerűen az akarat. Az akarat mint szabad itélet szabad 
cselekvéseiben. Mint egyszerű akarat azonban szükségképen hajlik 
a jóra. így ugyanis nem egyéb, mint a puszta természeti képes-
ség. Minden természeti képesség pedig szükségképen a jóra 
irányul, ha nem is minden jóra, de legalább a jóra, mint jó ön-
magában. Előbbi módon azonban az akarat mint sajátságos akarat 
szabad. Nevezzük azért szabad képességnek, szabad választásnak, 
szabad elhatározásnak is. 

Akaratunk tehát nem követi értelmünket oly módon, mint 
értelmünk követi a világos dolgokat. Értelmünk ugyanis szük-
ségképen követi a világos dolgokat. Hanem csak oly módon, 
mint a nem világos dolgokat szokta, azaz szabadon. 

Sem nem cselekvő oka értelmünk akaratunk szabad válasz-
tásának. Értelmünk ugyanis nem fizikai természetével mozdítja 
az akaratot, hanem csak tárgyával, amennyiben csábítóan bemu-
tatja neki. Azért inkább csak erkölcsi oka akaratunk fényeinek. 
Az az ok ugyanis, mely csábítóan, parancsolólag stb. mozdít, 
erkölcsi ok. Mozdítja továbbá cél-ok gyanánt is, mert az értelem 
neki azt, mi az akarat célját képezi, bemutatja, megjeleníti. Az-
után előkészítő oka is (causa dispositiva), mert csak akkor van 
az akarat abban az állapotban, hogy valamit akarjon, amikor 
neki megjelenített valamit az értelem. Végül alaki oka, mivel az 
akarat tőle sajátságosíttatik, tőle nyeri alakját. Mindezen okokkép 
azonban nem képes az értelem szükségképen mozdítani. Mert 
csak cselekvő ok (causa efficiens) és pedig fizikai, mozdít szük-
ségképen, mint a gondolkodónak ez világos. De így meg nem 
mozdítja, mint láttuk. 

De az érzéki képességek sem határozzák meg az akaratot. 
Mert az érzéki képességek alsóbbrendű képességek. Megtörténik 
azonban, hogy az érzéki képességek megakadályozzák a szabad 
választást, de sohasem határozzák meg az akaratot. Értelmünk 
ugyanis mai állapotában nem ért mást, csak amiről képzete van. 
Megtörténhetik most, hogy ez a képzet oly erős az agyban, 
hogy minden más képzetet kiszorít. Az értelem kénytelen azt 
gondolni, amiről képzete van és aszerint Ítélkezni, mert más 
képzete nem jön. Mivel pedig az akarat az értelmet követi, kény-
telen az értelem után menni és nem képes szabadon akarni. De 
ez csak kivételképen történik és csak az alanyban létrehozott 
állapotnál fogva, mely mintegy megbénítja az értelmi működést, 
így például, mikor valaki megdühödik s agyonüti barátját. 
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De miben áll most a szabadság? A szabadságot is két-
féleképen vizsgálhatjuk, általánosan és részletesen. Most elegendő, 
ha általánosan vizsgáljuk. 

Az akarat szabadsága az akarat azon tulajdonsága, melynél 
fogva olyasmire is elhatározhatja magát az akarat, amire benső 
természetéből nincsen meghatározva. 

Nem minden akarati tény szabad, bár minden ami szabad, 
az akarat ténye. Az akarat így nem szabad a jót mint jót, a 
boldogságot mint boldogságot illetőleg. Mert különben az akarat 
semmit ,sem akarhatna. A jó, mint jó, ugyanis akaratunk végső 
célja. De a végső céljára meg nem határozott képesség nem tud 
mozdulni, mivel a meghatározatlanból semmi sem lesz. Azután 
a boldogságot nem vagyunk képesek nem akarni. Mindenki 
boldog akar lenni. Hasonlóképen szükségképen kell akarnunk a 
jót is, mint jó. Mindenki ugyanis a jót keresi minden cseleke-
detében. Azért a jót, mint jót, a boldogságot mint boldogságot 
szükségképen kell akarnunk, ha gyakorolni akarjuk akaratunkat. 

Meg van határozva akaratunk azon eszközökre, melyek 
egyedül vezetnek a boldogságra, avagy amelyeket értelmünk ilye-
neknek fog föl. Aki ugyanis szükségképen akarja a boldogságot, 
szükségképen kell akarnia azokat is, amik egyedül vezetnek a 
boldogságra, vagy amiket értelmünk ilyeneknek gondol. 

Mindezekre akaratunk szükségképen hajlik. De ez a szük-
ségesség nem kívülről jövő kényszer, hanem akaratunk termé-
szetéből folyó szükségesség. Az akarat természete hozza ugyanis 
magával, hogy a jóra mint tisztán jóra (in purum bonum) aka-
ratunk meg legyen határozva. Különben akaratunk semmit sem 
tudna akarni, mint látták. Ha pedig erre meg van határozva, 
meg kell lennie határozva a vele szükségképen összefüggő esz-
közökre is. Ezt hozza ugyanis magával a dolgok természete. 

Minden másra akaratunk benső természetéből kifolyólag 
szabad. Azért, ha belőlük egyet akarunk, azt minden benső meg-
határozottságtól menten akarhatjuk. Szükséges tehát az akarat 
szabadságának fogalmára minden benső meghatározottságtól való 
mentesség. 

Ez a benső meghatározottságtól való mentesség akaratunk 
benső tulajdonsága, mert akaratunk benső természetéből folyik. 
Nincsen ugyanis az az értelemben, hiszen az értelem bensőleg 
meg van határozva működéseire. De mi sem gátol annak meg-
engedésében, hogy az értelemben gyökérileg (radicaliter) megvan 
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a benső meghatározottságtól való mentesség. Nincs azért egyéb 
hátra, mint megengedni, hogy azon meghatározottságtól való 
mentesség alakilag (formaliter) az akaratban van. • 

De ez a mentesség nem szenvedőleges, mintha talán akara-
tunkat valami bensőleg meg tudná határozni. Ha ugyanis csak 
szenvedőleges mentessége volna akaratunknak minden benső 
meghatározottságtól, akkor akaratunk nem maga határozná el 
magát erre vagy arra, hanem valami más. De öntudatunk bizo-
nyítja, hogy mi határozzuk el magunkat erre vagy arra min-
dentől függetlenül. Mivel pedig öntudatunk a benső tények 
tanúsításában csalhatatlan, azt kell mondanunk, valóban mi hatá-
rozzuk el magunkat erre vagy arra és nem más valami határoz 
meg bennünket. Ennélfogva azon mentesség cselekvő mentesség, 
minélfogva minden benső meghatározottságtól menten arra hatá-
rozhatjuk meg magunkat, amire épen tetszik. 

Nem elégséges tehát a szabadság fogalmára, hogy akara-
tunk szabad legyen minden külső kényszertől. Ilyen minden külső 
kényszertől való szabadsága érzéki vágyótehetségeinknek is van. 
Megvan ez a mentesség az állatokban is. De sem érzéki vágyó-
képességeinkről, sem az állatokról nem mondjuk, hogy szabadok 
Szükséges tehát, hogy a szabadság az akaratnak azon tulajdon-
ságában álljon, melynél fogva saját maga legyen képes elhatá-
rozni, amire benső természetéből nincsen meghatározva. 

A szabad jövő nem más, mint épen ezen akaratnak önön-
elhatározásai, választásai, szabad cselekedetei. Megkülönböztetünk 
azonban kétféle szabad jövőt, föltétlen szabad jövőt és föltételes 
szabad jövőt. Az előbbiek olyanok, amik vannak és'lesznek. Az 
utóbbiak pedig olyanok, amik nincsenek, nem is lesznek, de 
lehetnének, ha az akarat olyas és olyas körülmények közé kerülne. 
Nem olyanokat nevezzünk azonban föltételes szabad jövőknek, 
amik bizonyos föltételek mellett megtörténhetnének, de nem 
történnek meg. Mert minden dolog csak bizonyos föltétel mel-
lett történik meg, legyenek bár szabadok avagy nem szabadok. 
Azután akaratunk minden föltétel nélkül határozza el magát, 
amire épen neki tetszik. Sem nem azért nevezzük a föltételes 
szabad jövőket föltételeseknek, mintha bizony az akaratnak bizo-
nyos föltételek alá kellene kerülnie avégből, hogy megvalósuljanak 
Hiszen a föltétlen szabad jövőnek is bizonyos föltételek alá kell 
kerülnie s mégis föltétlen szabad jövőnek hívják. Hanem csak 
egyszerűen azért, mivel a föltétlen szabad jövők minden bizony-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 3 
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nyal lesznek, a föltételes szabad jövők nem lesznek, de lennének, 
ha az akarat bizonyos körülmények közé kerülne. 

A föltétlen szabad jövők meg is egyeznek, meg különböz-
nek is a lehetséges dolgoktól. Megegyeznek, mivel a föltételes 
szabad jövők is lehetnének, de nem lesznek, mikép a lehetséges 
dolgok sem lesznek, de lehetnének. Különböznek. Mert míg a 
lehetséges dolgok fogalmilag csak a jegyek összeférhetőségét 
(consociabilitatem notarum) mondják, azaz valaminek a lényegét, 
addig a föltételes szabad jövők fogalmilag már a létre való 
viszonyukat is megjelölik. Nem ugyan föltétlenül, mert akkor 
már föltétlen szabad jövők lennének. Hanem csak föltételesen, 
amennyiben, ha az akarat bizonyos körülmények közé kerülne, azok 
bizonyosan megvalósulnának. Két ellenmondó akarati cselekvés 
közül tehát mindkettő lehetséges, de csak az egyik föltételes 
szabad jövő. Nincsen tehát a föltételes szabad jövőnek léte meg-
határozva abból, amiből a lehetséges dolognak léte meg van 
határozva. A lehetséges dolognak léte meg van határozva azál-
tal, hogy Isten lényegének utánzata. De a föltételes szabad jövő-
nek nincsen léte meghatározva azáltal, hogy Isten lényegének 
utánzata. Mert lényegén kívül még a létre is viszonyt mond és 
pedig oly viszonyt, hogy az akarat határozta arra önönmagát. 

Megegyeznek bizonyos tekintetben a létező dolgokkal, de 
különböznek is. Mikép a létező dolgok fogalmukban viszonyt 
mondanak létükre, úgy a föltételes szabad jövők megjelölik 
fogalmukban a létet. De különböznek is. Mert a létező dolgok 
föltétlen viszonyt mondanak a létre, a föltételes szabad jövők pedig 
csak föltételesen jelölik meg létüket. A létező dolgoknak van 
meghatározott létük abból, hogy meglevésükhöz Isten akaratával 
hozzájárult. De nem a föltételes szabad jövőket illetőleg. Ezek 
megvalósulásához Isten még hozzá nem járult, de hozzájárulhatna, 
ha akarná. Nincsen tehát létük Isten akaratának hozzájárulásából 
meghatározva. 

Különböznek az egyszerű jövő dolgoktól. Vannak jövő dol-
gok, melyek metafizikai biztonsággal folynak okaikból. Pl. a 
természetes törvények ismerése bennünk. Ha ugyanis Isten eszes 
lényeket teremtett, szükségképen kell természetes törvényeit 
velük közölnie. Ezt kívánja ugyanis az eszes lények természete, 
Istenhez való viszonyuk. Ilyen okozatoknak, melyek metafizikai 
biztonsággal folynak okaikból, okaikban meghatározott létük van. 
Nem ilyenek azonban a föltételes szabad jövők. Ezek nem folynak 
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metafizikai biztonsággal az akaratból. Metafizikai biztonság ugyanis 
az a biztonság, mely a dolgok lényegében s egymáshoz való 
viszonyukban alapszik, úgy, hogy a dolog nem képes máskép 
lenni, még Isten akaratából sem. Már pedig a szabad cselekvés 
nem így van az okában, t. i. az akaratban. Azért a föltételes 
szabad jövő léte nincsen meghatározva metafizikai biztonsággal 
az akaratban. Sőt semmiféleképen sem, hiszen az akaratból ki-
zártunk minden benső meghatározottságot. 

Különbözik az olyan jövő dolgoktól is, melyek fizikai 
biztonsággal folynak okaikból. Pl. a tűz égetése. Ezeknek nincsen 
létük meghatározva okaikban metafizikai biztonsággal, hiszen 
Isten akaratából máskép is lehetne. Hanem csak fizikai bizton-
sággal. Fizikai biztonság ugyanis az a biztonság, mely az ok és 
okozat viszonyán alapszik, úgy, hogy a dolog máskép is lehetne 
Isten akaratával. A szabad cselekvés pedig nem így van okában, 
azaz az akaratban. Azért a föltételes szabad jövő léte nincsen meg-
határozva fizikai biztonsággal. Mert az akarat ment minden benső 
meghatározottságtól. 

A szabad jövő meg van ugyan határozva az akaratban 
erkölcsi biztonsággal. Erkölcsi biztonság ugyanis az a biztonság, 
mely azon nehézségeken alapszik, melyekkel az akarat találkozik, 
ha máskép akarna cselekedni. Ez a biztonság a törvényeken, 
jutalmakon, büntetéseken, szokásokon, szenvedélyeken, jellemen, 
kegyelmen stb. alapul. De mindezekből nincsen a szabad jövő 
léte megállapítva, mert mindezek ellenére is máskép is cseleked-
hetik az akarat. Hiszen, mint láttuk, akaratunk minden benső 
meghatározottságtól ment. Ha azonban minden benső meghatáro-
zottságtól ment, képes akaratunk mindazok ellenére cselekedni, 
mint tényleg cselekszik is. 

De mikép van. már meghatározott létük a föltételes szabad 
jövőknek, kérdezhetjük. 

Világos a föntebbiekből, hogy a föltételes szabad jövőknek 
nincsen meghatározva létük, mint ez meg van határozva a lehet-
séges dolgoknak, a létező dolgoknak, a szükséges jövőknek. 
Ismét világos, nincsen meghatározva létük az akaratban, a tör-
vényekben, a jutalmakban, büntetésekben, a jellemben, a szenvedé-
lyekben, a körülményekben stb. Legalább is nincsen bennük meg-
alapítva metafizika avagy fizikai biztonsággal. Mert akaratunk 
mindazok ellenére máskép is cselekedhet benső szabadságánál 
fogva. 

3* 
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Bizonyos az is, hogy a föltételes szabad jövőnek nincsen 
meghatározva létük azáltal, mivel az ellenmondó cselekedetek 
egyikének kell meglennie, másikának pedig nem. Igaz ugyan, 
hogy az ellenmondó cselekedetek egyikének meg kell lennie, 
valósulnia adandó körülmények között. Vagy megtagadja Péter 
Krisztust vagy nem. Ezeknek csak egyike történhet meg adandó 
körülmények között. Ez bizonyos. De hogy melyiket fogja tenni, 
az nem bizonyos. Pedig ezt keressük. Nincsen tehát a föltételes 
szabad jövőknek meghatározott létük az ellenmondási elvnél 
fogva (principio contradictionis). 

De ha nincsen a szabad jövő léte meghatározva az ellen-
mondási elvnél fogva, nincsen az meghatározva a középtag ki-
zárásának elvénél fogva sem (principio medii exclus). Mert ez 
az elv csak az előbbi elvnek más alakja. A középtag kizárásának 
elve így hangzik: vagy van valami, vagy nincsen. De ennek 
azért is kell igaznak lennie, mivel semmi sem képes egyszerre 
lenni, meg nem is lenni. Ez pedig az ellenmondás elva Nincsen 
azért meghatározva a szabad jövők léte az említett elvnél fogva. 

De már azért sem lehet ezen elveknél fogva meghatározott 
létük a szabad jövőknek, mivel akkor a szabad jövő elve meg 
lenne határozva az említett elveknél fogva. Ezt pedig meg nem 
engedhetjük, mivel akkor akaratunk nem lenne szabad. 

Hasonlóképen nincsen meghatározott létük a töltéleles sza-
ban jövőknek bizonyos alanyilag meg tárgyilag is föltétlen isteni 
végzésekből. Lehetetlen ugyanis, hogy amit Isten tárgyilag föl-
tétlenül elhatároz, meg ne valósuljon. A föltételes szabad jövők 
pedig sohasem valósulnak meg. 

Nincsen meghatározott létük az alanyilag föltétlen ugyan, 
de tárgyilag föltételes isteni végzésekből sem. Ilyeneknek hívják 
azon isteni végzéseket, amelyeknél fogva Isten alanyilag, azaz 
maga részéről föltétlenül valaminek megvalósulását, de tárgyilag, 
azaz a tárgy részéről csak föltételesen akarja ugyannak meg-
levését. Pl. Ha ez az ember léteznék s ilyes és ilyes körülmé-
nyek közé kerülne, akarom, hogy ezt és ezt tegye. Ezt Isten 
föltétlenül akarja a maga részéről, amennyiben a maga részéről 
a legőszintébben, a legkomolyabban akarja. A tárgy részéről 
azonban már csak föltételesen akarja, «ha az az ember létez-
nék s azon körülmények közé kerülne». 

Tagadhatatlan, ezen isteni végzésekben meg lenne határozva 
a föltételes szabad jövő léte. Szükséges ugyanis, hogy az az 
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ember azt és azt tegye adandó körülmények között, amit Isten 
maga részéről elvégez. De mi lesz akkor áz emberi szabad-
sággal ? 

Azok a végzések vagy tevőlegesek vagy megengedők. Tevő-
legesek vagyis meghatározzák az akaratot eleve valami cselek-
vésre vagy megengedők. Harmadik eset nem lehetséges. Ha eleve 
meghatározzák az akaratot egyes cselekményeire, az akarat már 
nem ura cselekedeteinek, sem nem közömbös cselekvőleg cselek-
ményeire, sem nem ment minden benső meghatározottságtól. 
Hanem mindent bensőleg meghatározva cselekszik. Isten ugyanis 
amit eleve meghatároz, azt bensőleg is meghatározza, mikép 
minden érzéki s természetes vágyóképesség eleve bensőleg meg 
van határozva cselekedeteir e. Mindezeknek csirájuk már ott van 
a dolgok méhében és szükségben úgy kell kifejlődniök, meg-
valósulniok adandó és adandó körülmények között. Épen azért 
mivel nem szabadok. A szabadság ugyanis, mint láttuk, épen 
ezen benső meghatározottságtól való cselekvőmentességben áll. 
Mivel tehát akaratunk ment minden benső meghatározottságtól, 
mivel ment cselekvőleg, mivel ura cselekedeteinek, azért olyan 
isteni végzésekből nincsen meghatározva létük. Ha pedig azon 
isteni végzések megengedő természetűek, a föltételes szabad 
jövőknek már az isteni végzésekre megelőző jelben (in signo 
priori) meg van határozva létük. Mert csak azt lehet megengedni, 
aminek léte meg van határozva. Megengedi ugyanis, hogy az 
akarat épen arra határozza el magát, amire épen akarja. Tehát 
az akarat határozza meg cselekedeteinek létét. Mikor Isten ezt 
tudja, mire akarja magát elhatározni az akarat, megengedi 
következő jelben (in signo posteriori), hogy tényleg arra hatá-
rozza el magát az akarat. De akkor nem ezen isteni végzésekből 
van meghatározott létük a föltételes szabad cselekvéseknek, hanem 
máshonnan. 

Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha meggondoljuk, hogy 
a világban bűnök is vannak. Most, ha Isten végzéseivel tevőlege-
sen egyszerűen eleve meghatározza az akarat elhatározásaira, 
meghatározza a bűnre is. Ez pedig Isten szentségével ellenkezik. 
Ha nem is szándékolná Isten a bűnös cselekedeteket, amint ezek 
rosszak, mégis oda lenne Isten szentsége, ha szándékolná azon 
cselekedeteket. A bűn elkövetésére ugyanis elégséges csak tevő-
legesen akarni azt, ami bűn és nem szükséges azt szándékolni, 
amennyiben az bűn is. A káromkodásra elégséges annak meg-



# 
« 

38 DR. NAQY SÁNDOR 

tevését akarni, mi Istennel szemben gyalázatot tartalmaz. De nem 
szükséges azt úgyis akarni, amint az Isten gyalázását tartalmazza, 
az illető mégis káromkodik. Aki ugyanis akarja azon cselekményt, 
mely Isten gyalázását tartalmazza, akarja Isten gyalázását is. 
Különben nem tenné azon cselekményt. Ha pedig akarja Isten 
gyalázását, káromkodik. Képzeljük most, ha Isten akarná mind-
azon cselekményeket, mik valami bűnt tartalmaznak, ne akarja 
bár azokat, mint azok bűnök: Isten káromkodnék, gyilkolna stb. 
gonosz tetteket mívelne. Aki ugyanis mással követett el gonosz 
tetteket, olyan, mintha maga követné el, vezérelv az erkölcs-
tanban. 

Továbbá maguk az emberek sem akarják a bűnt, amint 
az bün mint bűnt (reduplicative) véve. Óriási gonoszság kellene 
ahhoz, ki azért vétkeznék, mert neki a bűn, mint bűn tetszenék. 
Hanem holmi más jót keresnek benne. Ugyanezt tenné Isten is, 
ha nem is akarná a bűnt, mint bűnt (reduplicative) véve, hanem 
más valami jót akarna vele elérni. Pl., hogy legyenek kiken 
igazságosságát kimutassa. Tehát mikép az vétkezik, ki azért lop, 
hogy kedvteléseire legyen pénze, úgy Isten is vétkeznék, lia 
akarná azon bűnös cselekmények megvalósulását avégből, hogy 
legyenek, kiken igazságosságát gyakorolhassa. Igazságosságát 
akarná gyakorolni s maga a legnagyobb igazságtalanságot 
követné el. 

Azután ilyen alanyilag föltétlen, tárgyilag föltételes végzé-
sek Istenben egyszerűen nem létezhetnek. Ha Istenben ilyen végzé-
sek léteznének, a föltételes szabad jövők vagy azért nem valósul-
nak meg, mivel képtelenségek vagy azért, mivel Isten meg-
valósulásukat maga részéről nem őszintén akarja. Harmadik eset 
nem lehetséges. A föltételes szabadjövők azonban nem képtelen-
ségek, hanem lehetséges dolgok, bár nincsenek, nem is lesznek. 
Nem marad tehát egyéb hátra, mint az, hogy azért nem valósul-
nak meg, mivel megvalósulásukat Isten saját részéről nem 
őszintén, komolyan akarja. De ez ismét nem egyéb, mint azt. 
mondani, Isten maga részéről nem föltétlenül akarja azok meg-
valósulását azon végzéseivel. Ez pedig ellenmondás magában az 
ilyes alanyilag föltétlen, tárgyilag föltételes végzések fogalmában-
Mivel azért hívják az ilyes végzéseket alanyilag föltétlen végzé-
seknek, mivel azok szerint Isten maga részéről föltétlenül akarja 
a föltételes szabad jövők megvalósulását. 

Azután már azért sem létezhetnek Istenben ilyes végzések,. 
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mert Istennek akkor maga részéről képtelenséget kellene föltétle-
nül akarnia, vagy azt kellene mondani, hogy a végtelen sokaság-
ban a dolgok létezhetnek. A föltételes szabad jövőknek végtelen 
sokasága van. Mert sem egy, sem kettő, sem végtelen sokaságú 
szabad jövő sem képes teljesen utánozni Isten lényegét, hiszen 
Isten lényege végtelen tökéletességű. Szükséges azért, hogy a 
szabad jövők végtelen sokaságban legyenek már t. i. Isten 
értelmében. Mivel pedig minden föltétlen végzés a létező rendet 
tekinti, ha Isten maga részéről föltétlen végzéssel akarná a föl-
tételes szabad jövők megvalósulását: a dolgok végtelen sokasá-
gának megvalósulását akarná. Ez pedig képtelenség, mint fön-
tebb láttuk. Mert akkor Isten ki akarná meríteni mindenhatósá-
gát, mi képtelenség. Akarná olyas dolgok megvalósulását, mik 
egyszerre egy rendben nem lehetnek. Nem maradna azért más 
hátra, mint vagy azt mondani, hogy Isten maga részéről föltétle-
nül akar képtelenségeket, vagy azt mondani, hogy a dolgok 
végtelen sokaságban létezhetnek. Mivel azonban csak az esztelen 
akarhat föltétlenül lehetetlenségeket és mivel a dolgok végtelen 
sokasága lehetetlen: azt kell mondanunk, olyas alanyilag föltétlen, 
tárgyilag föltételes végzések Istenben nem létezhetnek. 

De nincsen a föltételes szabad jövők léte meghatározva 
Isten valamelyes közreműködése folytán sem. Nincsen a képessé-
gekkel való ellátásból sem (collatio fakultatum). E képességek, 
t. i. az akarat, szabadok. Sem a képességek föntartásából (con-
servatio rerum), ugyanazon okokból. Sem a képességek mozdí-
tásából, mert akkor csak arra tudna az akarat mozogni, amire 
az isteni mozdításból meg lenne határozva léte, mint később ezt 
bővebben látni fogjuk. Az akarat pedig öntudatunk bizonysága 
szerint úgy erre, mint amarra meg tudja "magát határozni, mint 
ez épen neki tetszik. Azután mint már láttuk, akaratunk minden 
benső meghatározottságtól ment. Azért, ha a szabad jövő léte 
meg volna határozva az isteni mozdításból, mivel az isteni 
mozdítás akaratunkra nézve benső valami, akaratunk meg volna 
határozva, hogy bensőleg mit cselekedjék. Továbbá akkor Isten 
mozdításával az akaratot bűnre határozná meg. Ezt pedig Isten 
meg nem teheti, mint föntebb láttuk. Azért az isteni mozdításból 
nem lehet meghatározva a szabad jövő léte (motio divina). 

De nincsen meghatározva az isteni együttműködésből sem. 
Mikép ugyanis az isteni végzéseket kétféleképen vizsgál-

hatjuk, alanyilag és tárgyilag, úgy Isten együttes közreműködését 
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is (concursum divinum). Az isteni végzések előbbi módon vizs-
gálva nem egyebek, mint Isten lényege. Az utóbbi módon pedig 
nem mások, mint az isteni végzéseknek megvalósulásai Istenen 
kívül. Hasonlóképen Isten együttműködései alanyilag nem egye-
bek, mint Isten lényege maga. Tárgyilag pedig nem mások, mint a 
teremtmények cselekvései. Azért Isten együttműködései alanyilag 
Isten végzései ; tárgyilag pedig az isteni végzések megvalósulásai. 
Ugyanis Istenben nincs más mint két tulajdonság: értelem és 
akarat. De ez az akarat olyan hatásos, hogy magán kívül létre-
hozza mindazt, amit csak akar, olyan módon és rendben, amint 
ezt akarja. Ezt kívánja ugyanis Isten végtelen tökéletessége, hogy 
ilyen hatásos akarata legyen. Ezt annál inkább kell Istenről 
állítanunk, mert lelkünk egyszerűen akaratával mozgatja önmagát, 
értelmét és minden képességeit, anélkül, hogy egy cselekvő 
képességre (potentia activa) volna szüksége. Ugyanez következik 
az értelmes lény fogalmából is. Értelmes lényben, t. i. amennyire 
értelmes, minden képesség az értelem fokán áll. Azért csak olyan 
képességek lehetnek az értelmes lényben, amennyire ez értelmes, 
amelyek az értelem fokán vannak. Isten pedig tisztán értelmes 
lény. Azért benne csak értelmes képességek lehetnek. Az értelmem 
és akaraton kívül más értelmes képességek nincsenek. Azért 
Istenben nincsen valami harmadik képesség, melynek célja az 
akarat parancsainak végrehajtása volna. Cselekvő képességnek 
(potentia activa) olyan képességet hivunk, melynek célja az 
akarat parancsainak végrehajtása lenne. Azért Istenben nincsen 
ilyes cselekvő képesség, hanem csak akarata van. Amiért is Isten 
akaratával cselekszik, végzései működései, cselekvései végzései. 

De ha Isten együttműködése nem egyéb, mint végzései, 
következik, hogyha Isten végzései nem határozzák meg a fölté-
teles szabad jövő létét, együttműködései sem határozzák meg. 

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha meggondoljuk, hogy 
ha Isten együttműködéséből volna meghatározott létük a szabad 
jövőknek: isten együttműködésével meghatározná az akaratot 
bensó'leg. Mert az együttműködés az akaratra nézve benső valami. 
De már láttuk, hogy az akarat minden benső meghatározottság-
tól ment. Ugyancsak Isten meghatározná az akaratot a bűnre, 
ha együttműködéséből volna meghatározva a szabad jövők léte. 
Isten azonban bűnre nem határozhatja meg az akaratot. Végül 
tudjuk, hogy Istennek már eleve kell tudnia, mire adja együtt-
működését. Különben esztelenül cselekednék. De ha előbb kell 
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tudnia, mint közreműködik, nem lehet a szabad jövők léte meg-
határozva az isteni együttműködésből, hanem máshonnan kell 
meghatározva lennie. 

De honnan van már létük meghatározva ? kérdheti a türel-
metlen kedves olvasó. 

Nem máshonnan, mint csak önmagukból. Minden dolog 
ugyanis mikor jelen van, meghatározott létű egyéni valami : ezé 
és ezé a képességé stb. Mert minden, amikor van, szükségképen 
van és nem képes máskép lenni. A szabadcselekmény is, amikor 
van, szükségképen van és nem képes máskép lenni. Jelenvaló-
ságában meg van határozva léte, meg van határozva jelenvaló-
ságánál fogva, minden dolog jelenvalósága azonosíttatik önmagával. 
Azért a szabadcselekménynek léte meg van határozva önmagából. 
Ezt kell mondanunk, ha meggondoljuk, hogy az akarat bizonyos 
körülmények közé kerülve bizonyosan elhatározza valamire magát. 
Hogy mit cselekszik az akarat, az nincsen meghatározva, ha mint 
jövő dolgot vizsgáljuk. Mert az akarat épúgy meghatározhatja 
magát erre, mint amarra is. De ha jelenvalóságában vizsgáljuk az 
akarat elhatározását, léte már meg van határozva. Minden, ami 
van, akkor szükségképen van. Meg van tehát a szabadcselekmény 
léte határozva jelen valóságából, következéskép önmagából. 

De ha meghatározott létük van önmagukból, világos, hogy 
Isten a föltételes szabad jövőket ismeri. Isten ugyanis mindent, 
aminek meghatározott léte van, ismer. Nem egyebek azok, mint 
lényegének utánzatai, részesülései. Mert minden dolog Isten 
lényegének részesülése, utánzata. Azután minden, minek meg-
határozott léte van, létrehozható. Ami létrehozható, ismerhető. 
Istennek tehát azokat ismernie kell. Továbbá mindaz, aminek 
meghatározott léte van, Istenre, mint mindenek végső céljára 
rendelhető. Szükséges azonban, hogy Isten mindazt, ami reá 
rendelhető' ismerje, tehát Isten ismeri a föltételes szabad jövő-
ket, mivel önmaguknál fogva meghatározott létük van, vagyis 
ismeri őket önmaguknál fogva. 

Kápolna. Dr. Nagy Sándor. 
(Vége következik.) 



A V A L L Á S L É L E K T A N MÉLTATÁSA. 

NEM K Ö N N Y Ű feladat a valláspsychologiaellentétes ésTiomályos 

nézetei között a vezető gondolatokat és értékes megállapí-
tásokat összeállítani. Egy-egy újabb lélekbúvár rendesen azzal 
kezdi, hogy megdönti elődjének elveit és azoknak romjain 
építi fel a maga rendszerét. Rájuk illik az, amit Schmidt Wundt 
bölcseletéről az Apostolok cselekedeteiből, Ananias és Zafira 
szomorú történetéből idéz: «íme azok lábai, akik eltemették 
férjedet, az ajtónál vannak és kivisznek téged is».1 Mindamellett 
mivel igaz Taine mondása: Tout depend de la methode, igye-
keznünk kell valamiféle logikus, sőt psychologikus rendben 
összefoglalni a vallási lélektan művelőinek gondolatait és néze-
teit. Mindenek előtt azt állapítjuk meg, hogy a vallás lélek-
tana a lélektannak egy része, amely a vallás lelki megnyilatko-
zását egyéb lelki funkciók törvényei szerint magyarázza. Nincsen 
külön természetű valláslélektan.2 A vallás lélektana is psycho-
logia, a psychologiának azon része, melynek tárgya a vallás, 
pontosabban a léleknek vallásos megnyilatkozásai. A szómagya-
rázat és a logika is azt ajánlják, hogy a valláslélektan tárgya-
lásánál a lélekből, a lélek működésének természetéből kell meg-
indulnunk a lélekben megnyilatkozó vallás kereséséhez és ebből 
a vallásból, amely egyelőre lelki tünet csupán, kell eljutnunk a 
valláshoz, mint tanrendszerhez és így azután az egész vallást 
megtalálnunk. 

1. Mi tehát először lélektani kérdésekkel és csak azután 
fogunk vallástani kérdésekkel foglalkozni. Elsősorban az embert, 
aki a vallás alanya, akinek a lelkében keressük a vallás felé 
való törekvést, vonjuk érdeklődésünk körébe. Csak ezután térünk 
át a vallásra, amelyet az ember lelkében keresünk, amely az 
ember működésének a tárgya. Lélek és vallás. Ez lesz a két nagy 

1 Ap. Csel. 5—9. 2 Wiedemann Religio 1914. 250. 1. 
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téma, amely köré fejtegetéseink csoportosulni fognak s amelyek-
nek tárgyalása által helyes és hasznavehető valláslélektani elvek-
hez jutni igyekszünk. 

A lelki működésekről a tőlünk legtávolabb eső iskola,— 
Osztwad és társai — az ő psychoenergetikai elméletükkel épen 
kísérleti alapon kapták a legsúlyosabb kritikát.1 Atwater híres 
mérései óta azt hiszem beszélni nem lehet arról, hogy testi 
energiáknak lelki energiákra való alakulásából származik minden 
lelki életműködés és hogy a lelki élet csupán testi, anyagi ener-
giák megnyilatkozása. Verworn is azt hirdeti, hogy még megvan 
a régi szakadék a psychikai és physikai, vagyis a lelki és a testi 
folyamatok között. Wundtnak, a híres leipzigi tanárnak lélek-
tani laboratóriuma sem szolgáltat kellő anyagot a phisiológiai 
lélektan elmélete számára. Csak annyi mutatható ki, hogy a testi 
és a lelki életműködések között összefüggésnek kell lenni, amely 
összefüggést parallelismus névvel szokás jelölni. így gondol-
kozik Bergson is, aki L'ame et le corp címen a Foi et vie 
protestáns folyóirat hasábjain (1912) fejtegette a lelki élettan 
(psychophysika) elméletét. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a léleknek mindennemű 
megnyilatkozása és így vallásosos természetű működése is sok 
tekintetben függ a testi dispozicióktól. Az ismeret-elmélet terén 
hirdeti ezt a tényt az iskolás bölcselet közismert mondása : Nihil 
est in intellectu, quod non erat prius in sensibus. Fölösleges 
példákat hozni annak ismertetésére, hogy egészség, jólét és 
egyéb jó és rossz állapota a testnek milyen nagy befolyást 
gyakorol az ember lelkére. Épen azért a vallásban sem szabad 
lekicsinyelni azokat a tényezőket, amelyek az ember érzésvilágát 
és érzékszerveit foglalkoztatják. A szóbeli tanításban az élő nyelv 
ereje, a szertartásokban, azoknak a szemléltetésben rejlő súlyos 
benyomásai, a templom ragyogó csillogása vagy félhomálya, sőt 
még a kényelmes hely és a jó levegő is mind olyan tényezők, 
melyeknek a lélekre ható, a vallásosságot előmozdító ereje a 
léleknek a testre való utaltságából származik. Ennyit a lelki 
működéseknek a testhez való viszonyáról. 

2. Ha pedig a lelki működések irányát vizsgáljuk, akkor 
az intellektuális és voluntarista megnyilatkozásokat kell bonckés 
alá vennünk, Ennek a kérdésnek felvetésénél az újkor bölcselői 

1 Olasz S. J. Religio 1921. Psychoenergetika. 



44 DR. TÖTTÖSSY MIKLÓS 

és lélekbúvárai sokat hangoztatják az intuíciónak és a tudatalatti-
ságnak elméletét a megismerés részéről, az akarás megnyilatko-
zásában pedig voluntarizmust és pragmatizmust hirdetnek. Ille-
tőleg, hogy mindjárt helyesen fejezzük ki magunkat vagy az 
egyiket vagy a másikat tanítják, még pontosabban : a lelki műkö-
déseknek értelmi és akarati megkülönböztetését, — mintegy lelki 
tehetségeink bifurkációját — el nem ismerik. 

Mi az intuíció? A szót Bergson tette közismertté, de épen 
nála van igen sokoldalú jelentése. Magyarúl meglátásnak, át-
élésnek mondhatjuk és azt akarja .jelenteni, hogy az ember 
nem a gondolkozás, következtetés és összehasonlítás lassú és 
közvetett munkájával tud és ért meg valamit, hanem egyszerre 
és egészen tisztában van vele. Mint mikor a költő, a művész az 
ihlet áldott pillanatában megért igazságokat, teremt műveket és 
megfejt rejtvényeket. Ahogyan a misztikus lelkek látnak, ahogyan 
Aquinói Szent Tamás, a Doctor Angelicus az ő örökértékű műveit 
írhatta. A lelkeknek ilyen működését látjuk már a kicsiny iskolás 
gyermekeknél, ahol az egyik folyékonyan olvas, míg a másik 
úgy ragasztja össze a betűket. Avagy egyszerre és fejben számol, 
míg a másik csakis az egyes részletmüveletek elvégzése után 
tudja megmondani az eredményt. Prohászka például hozza a jó 
sakkjátékost is, aki átlátja minden egyes húzásnak messzi előre-
menő következményeit. 

Mi a tudatalattiAz, ami nem tudatos, ami a tudat, az 
észrevevés határain kivül esik. Helyesebben az olyan lelki folya-
mat, érzet, képzet, gondolat, vágy, a melyekről nem tudunk, 
de bennünk vannak és idővel ismét a tudatba visszakerülhetnek, 
így pl. a tudat alatt lappang az a név, amely « a nyelvünkön van, 
de nem jut eszünkbe». Máskor pedig váratlanúl ki tudjuk mondani. 
A tudat alatt lappang az olyan érzelem, mely rossz hangulatunkat 
okozza, de a melynek okáról számot adni nem tudunk.2 Wundt 
tudat-mezőről beszél (Blickfeld), s ami a mezőn kívül van, az a 
tudatalatti. Mások tudat kört emlegetnek és ami a lélekben úgy 
megy végbe, vagy úgy van jelen, hogy mi azt nem tartjuk 
nyilván az a tudat peremén tartózkodik. James fontosnak tartja 
Myers felfedezését 1886-ban a subconstilus lelkiállapotról, vagy 
más szóval a küszöb alatti (subliminalis) énről. 

1 Weingärtner : Das Unterbewustsein. 
2 Hetényi : Religió 1917. 177. 1. 



A VALLÁSLÉLEKTAN MÉLTATÁSA 45 

3. Az intuicio és tudatalattiság szerepéről a vallás körében 
a következőket emeljük ki: 

Intuícióról a vallásban azon értelemben beszélünk, hogy a 
kivételes lelkeknek nagyobb hite, esetleges extázisa épen. a 
léleknek intuitív erejéből származik. Vagy amikor ugyanazon 
ember azt tapasztalja, hogy világosabb látással, több áhítattal 
rendelkezik, mint egyébkor: ilyen esetben intuícióval, bizonyos 
ihletségnek erejével működik a lélek. Ilyenkor nem lassan és 
nehézkesen, hanem gyorsan és könnyen gyúllad a vallásosság-
nak belső érzésére és ennek külső megnyilatkozására. Ez az 
intuíció nem tisztán értelmi megnyilatkozás, hanem sok akarati 
elemmel párosul. Mert akaratból származó törekvés, érzelmi 
természetű megérzés, amint magyarúl mondjuk is, átélés vezet-
nek arra, hogy az ember valamit intuitive felfogjon. Olyas-
formán, ahogyan azt az egyház híres Jézus hymnusának Prohászka 
által idézett sorai magyarázzák: 

Nec linqua valet dicere, 
Nec littera exprimere, 
Expertus potest dicere 
Quid sit Jezum diligere. 

Ami pedig a tudatalatti szerepét a vallásban illeti, az 
megint egy új szó ismeretlen természetű tünetek meghatározására.1 

Már Leibnitz hangsúlyozta, hogy az emberi lélekben sokkal több 
dolog van, mint amennyit a tudat észrevesz, hogy apró és vég-
telen számú percepciók igen nagy hatással vannak mi reánk. 
Ezeknek a bőségéből, ebből a tudatalatti tartaléktőkéből táplál-
kozik az ember vallási élete.2 Trikál egy hasonlattal fejezi ki 
ezt a gondolatot. Szerinte a lélek élete olyan, mint a hegyi 
pataké, a föld alatt és a föld fölött, napvilágon és árnyékban 
fut végig. A tudattalan valláspsychológiai jeléntőségével sokat 
foglalkozik Ribot, aki azonban mindezt inkább az érzelem világá-
ból igyekszik magyarázni. James is a vallásosságnak sok különös 
megnyilatkozását a tudattalan tárházából magyarázza. 

Egyesek elhidegülése a vallástól ezen lélekbúvárok nyelvén 
annyit jelent, hogy régi hitök a tudatmező szélére jutott s a 

1 Bessmer S. J. Die Religion und das sogenannte Unterbewustsein. 
Stimmen aus Maria Laach 1909. I. 

2 Boutroux : Scienee et Religion magyar fordítása a Tudományos Aka-
démia kiadásában. 
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megtérés ismét a~ tudatmező központjába való visszavándorlást 
jelenti. A lélek olyan, mint a tenger. Csillogó felszíne a közön-
séges tudat, mérhetetlen mélységében azonban ott dereng az a 
másik lelki világ, amelyet mi át nem pillanthatunk, csak műkö-
déseiből ismerhetünk. De a felső réteg az alsó rétegekből táplál-
kozik. Innen csapnak föl az új hirek; innen erednek kitöréseink 
és megvillanásaink.i E szerint a megtérés nem más, mint azok-
nak a hajlamoknak «betörése» a tudatmezőre, amelyek elrejtve 
alakultak és gyűltek össze a küszöbalatti én mélyén. Mert a 
látható én külső világa mögött lappang a láthatatlan én a maga 
gondolatkörével, érzéseivel és hajlamaival. Ez a második én 
világa; itt a második lélek világában érintkezik Isten az ember-
rel. Isten itt közli a maga indításait és az ember ezen át ver 
gyökeret Istenhez. Az imádság sem más, mint a közönséges én 
felhívása azokhoz a hatalmakhoz, amelyekkel a tudatalatti én — 
a normális én alapja — érintkezésbe szokott lépni. A tudatalatti-
nak ilyen működése, James szerint is a tudatalatti énen keresztül 
magának az Istennek a megnyilatkozása és különösen a vallásos 
inspiráció útján a misztikusok életében mutatkozik. 

Ha nem magyaráz is meg sem az intuíció, sem a tudat-
alatti sokat abból, hogy miképen tud meg és hogyan akar a 
lelek, mindamellett megállapít és leír bizonyos jelenségeket és 
folyamatokat a lélekben, amelyek a vallásosság terén is jelentkez-
nek. A vallásoknak sok eszközük és módjuk van, amelyek alkal-
masak arra, hogy a vallást «a küszöb alól kiemeljék» és a «tudat-
mező központjába helyezzék». Istentiszteletet, szentbeszédek, főleg 
a katholikus liturgiának és ünnepeknek bősége, változata gondos-
kodnak arról, hogy semmi, a vallás szempontjából értékes kincs 
— érzés, megértés, hajlandóság — ne csússzon le a tudat mezejéről. 

4. Most még az van hátra, hogy a modern valláspszicholo-
gusoknak azon elméleteit tárgyaljuk, amelyeket ők Voluntaris-
mus és Pragmatismus néven emlegetnek. Már az intuitio és a 
tudatalatti sok tekintetben nem csupán értelmi, hanem érzelmi 
és akarati megnyilatkozása a léleknek. Azonban a bölcselőknek 
újabban igen nagy hajlandóságuk van arra, hogy egész világ-
szemléletüket, az emberi léleknek világát, a vallást is akarati és 
cselekedeti megnyilatkozásnak tekintsék. Mert hogy a bölcselő 
látását a dolog természete szerint amúgy is nem a jelen és nem 

1 Trikál : W. James bölcselete 105 1. 1912. évben. 
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az okság, hanem a jövő és a célbaszökés irányítják.1 James sze-
rint nem az érielem, hanem az érzés és akarat a vallás irányí-
tója.2 A világrendben is nem annyira causalitást, mint inkább 
finalitást látnak. Az embernél nem logikáról, hanem teleologiá-
ról beszélnek. Nem a tárgyi okság, hanem az alanyi törekvés 
az, amit a modern bölcselő és lélekbúvár kiemelnek. Kultúra, 
vallás, politikai, gazdasági élet, szóval minden, amit az emberi-
ség alkot, nem egy gépezetnek a műve, hanem az emberi aka-
ratnak irányításából származik. Minden igazság eszköz az emberi 
akarat kezében. Sőt még tovább: minden igazság azért igazság, 
mert termékeny, mert előbbre visz.3 És ez már a cselekvés 
bölcselete, ez a pragmatizmus. Ez már egészen más, mint 
az intellektualisták racionalizmusa. Míg ezek szerint a valóság 
örökidők óta teljesen készen van s a jelen a mult súlya alatt 
görnyed és terhes a jövővel, addig a pragmatisták szerint a 
jövő nincs a jelen által előre meghatározva és a jövő megterem-
tésében első helyen áll az emberi szabadakarat tényezője. Vallásos-
ságunk is saját akarati törekvésünk eredménye. A cselekvés 
bölcselete szerint még a dogmák sem az intellectus és ratio 
körébe való fogalmak. Hiszen valamely dogma szigorúan elmé-
leti értelemben olyan tételt jelent, amely saját maga bizonyít-
hatatlannak tartja magát.4 A dogmák inkább gyakorlati igaz-
ságok; nem arra valók, hogy az igazságot kifejezzék, hanem 
hogy cselekedetre ösztönözzenek. így például mi az isteni sze-
mélyiség? Az értelem szempontjából nem tudom megmondani. 
Ellenben közvetlenül megértem a következő parancsolatot : Visel-
kedjél Istennel szemben úgy, mint ahogy valamely emberi sze-
méllyel szemben viselkednél.5 

W. James pragmatismusa és egyáltalán az egész volunta-
rista, antiintellectualista valláslélektan egyoldalú, csak egy szem-
pontot látó bölcselet. Örömmel vesszük főleg az anyagelvűség 
ellen elszórt gondolat sziporkáikat, de James hite és vallása nem 
a mi hitünk és vallásunk. A nézeteltérés alapja az a nagy különb-
ség, amely az ő lélektanuk és a mi lélektanunk között van. 
Pedig mi is ismerjük az emberi akaratnak, mint törekvő és moz-
gató tényezőnek értékét a tudományban és vallásban, kulturában 

1 Trikál : Religió. 1921. 45.1. 4 Boutroux i. m. 308. old. 
2 Trikál : W. James bölcselete. 80. 5 Boutroux i. m. 310. old. 
3 W. James bölcselete. 81. o. 
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és életben egyaránt. A katholikus ismeretelmélet is tud arról, 
hogy sokszor az akarat befolyásolja és vezeti az észt. Amikor 
az érvényesül, amit Szent Ágoston így fejezett ki: Quod amant, 
volunt esse veritatem. Vagy pedig Pascal: Nem keresnél, ha 
előbb meg nem találtál volna. 

5. Habár tehát megadjuk a Voluntarismus elméletének azt 
a tiszteletet, amely megilleti, mégis hangoztatjuk, hogy az ember 
szemmel lát, fülével hall és nem megfordítva. Hogy az ész és 
értelem erejével nézzük a dolgoknak és jelenségeknek, minden-
nek, tehát a vallásnak is igazságtartalmát, — nem pedig az 
akarat útján. Az értelem az, amelyik mérlegeli az igazat és fel-
fogja a helyeset. Ellenben az akarat, habár eleven erő, de vak 
erő, amelynek irányt az értelem szab. Az értelem sinei között 
halad az akaratnak fűtött mozdonya. A kettő viszonya a kölcsönös 
egymásra hatásban áll úgy, hogy az akarat cselekvésre ösztönzi 
az értelmet, az értelem pedig az igazság elismerésére, a jó 
gyakorlására vezeti az akaratot. Trikál szintén hangoztatja a 
kölcsönhatást és helyteleníti azt, amikor az intellektualisták 
tagadják az akarat szerepét, a voluntaristák pedig meg nem látják 
a képzetekben és fogalmakban rejlő erőt. Egymagában egyik 
irányzat sem fejti meg lelki életműködésünket, mert mind a 
kettőnek közös gyümölcse gyanánt érik meg lelkünkben a meg-
győződés, amikor azután megszólal a bűvös harang édes szava 
lelkünkben.1 

Ha ilyen a lélek működése általánosságban, akkor így 
keletkezik és így él mibennünk a vallás is. Nem csupán és nem 
is elsősorban a lélek bőségéből, az akaratnak kisülésre irányuló 
működéséből fakadt a vallás, hanem az értelem gyújtja meg a 
lélekben a vallás szent tüzét. Ha a gondolkodó ember tárgyi 
alapot keres azon vallásos érzések részére, amelyek lelkében 
honolnak, akkor meg is találja azt. 2 Az ész rámutat a vallásnak 
azon tárgyi elemeire, amelyekből lelkének alanyi természetű 
vallásos érzései fakadnak. Ami bizonytalan, színtelen, általános, 
sőt meddő maradna, azt az értelem határozottá, szinessé, kon-
krétté és termékennyé teszi. Szóval az értelmi elemek táplálják 
a lélek érzelmi és akarati elemeit és megfordítva. Az értelem és 
az érzés-akarat összedolgoznak a vallásosság házának fölépítésé-
ben. Wiedermann nem habozik hangoztatni, hogy a vallási kép-

1 Trikál: Egység felé. 250—251. 2 Lásd Boutroux i. ni. 413. 



A VALLÁSLÉLEKTAN MÉLTATÁSA 49 

zetek és eszmék szükségképen megelőzik a vallási érzelmeket, 
nem pedig vallási érzelmek és vágyak lesznek észtartalmakká 
átültetve. Ez az iskolás bölcseletnek régi, ortodox álláspontja, 
amely semmiképen sem honorálja a voluntarizmus elméletét, 
holott sok más katholikus bölcselő többé-kevésbbé igazat adott 
az akarat kezdeményező szerepének. Mindenesetre megállapít-
ható, hogy a mikrokosmos világának törvényei nem kevésbbé 
nehezek és összetettek, mint a makrokosmos törvényei. 

6. Most pedig átlendülünk a lélektan világából a vallástan 
világába. Az emberi lélek tanulmányozásából oda, ahová eddig 
is néztünk és törekedtünk: a vallás megismeréséhez; ahonnan 
oktatásokat és benyomásokat kaptunk, odatérünk át — «a vallás 
világába», hogy lássuk, miért és hogyan jöttek onnét a benyo-
mások, amelyeket a lélek várt, befogadott és éltetett. 

A lelki tehetségeknek ismertetése után a vallási psychikai 
részéből immár megtalálhatók azok a tényezők, amelyek a lélek 
vallási életét táplálják. Ezen tényezőknek legelsőbbje az Isten 
eszméje és azon viszony felismerése, amely Isten között és köz-
tünk fennáll. Amikor az iskolás bölcselet a vallás meghatározását 
adja, akkor az is ezt a tényt hangoztatja: Religio est virtus, qua 
homines Deo debitum cultum et reverentiam exhibent.1 Ez a 
vallásnak még mindig alanyi természetű fogalmazása, a religio 
subjective sumpta. A vallás tárgyi értelemben religio objective 
sumpta est complexus omnium eorum, quae ad cultum divinum 
pertinent; sőt est doctrina de Deo.2 A vallás tehát nem csupán 
az emberi lélekben lakozó érzés, gondolkodás és törekvés, hanem 
valamiféle tan, az emberen kívül levő, adott igazságok és rendel-
kezések összessége. Ezt különben a modern vallásbölcseletnek és 
a vallási lélektannak sok művelője is elismeri. Ami minden 
vallásban feltalálható, így mondják, az a dogmák és szertartások : 
a dogmák, melyekkel szemben az a szent kötelezettség, hogy 
azokat határozott meggyőződéssel valljuk és a szertartások, vagy 
is hasonlóképen kötelező vallásgyakorlatok.3 A vallást gondozni 
és ápolni tehát nemcsak annyit jelent, mint vallásos érzéseket 
támasztani és ébren tartani, hanem vallási igazságokat és rendel-
kezéseket, hittételeket és erkölcsi törvényeket megismerni és el-

1 Summa theologica 2. 2. q. 81. a. 5. 
2 Euchiridion Theolog. dogm. gen. Egger. 23. 1. 
3 Boutroux i. m. 202. 

Religio, tud. és bölcs, folyóirat. 1923. 4 
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fogadni. Tehát helyes az, amit Boutroux nem igen méltányol, 
hogy a vallás bizonyos meggyőződések és parancsok rendszere, 

• amelyben kívülről, illetőleg felülről jövő tekintély megszabja, 
hogy ilyen és ilyen credót valljunk, i 

A vallás alanyi és tárgyi mozzanata nem idegenek egy-
másnak, hanem kiegészítik egymást. A vallásos érzés alkalmassá 
teszi a lelket a vallás tárgyi részének elfogadására. A vallásos 
lélek — az anima pia — könnyen elhiszi a vallás tantételeit és 
szívesen veti magát alá a vallás rendelkezéseinek. Viszont a val-
lásos hit és engedelmesség, az igazságok elfogadása és a paran-
csok teljesítése, szóval a tárgyi vallás birtoka fokozza az alanyi 
vallásosságot, ápolja és kialudni nem engedi a vallásosság szent 
tüzét. Mindenesetre igaz, hogy a vallást nem lehet tisztán psy-
chologiai alapokra fektetni. A vallás noologikus elemeket is tar-
talmaz, ismereteket tételez fel, melyek a lélek járásának irányt 
szabnak.2 

7. Új mozzanat az a megállapítás, hogy a vallás, különösen 
annak tárgyi része, többféle formában mutatkozik. Nincs vallás, 
hanem vannak vallások, konkrét felekezetek. Katexochen vallás 
nem létezik. Itt is úgy vagyunk, mint a természetben, ahol nincs 
virág és nincsen gyümölcs, hanem van rózsa, ibolya és van 
alma, dió, szilva. Virág, gyümölcs, ember, vallás csak fogalmak. 
A vallás minden embernél valami formában adva van. Az ember 
valamely adott vallásban—zsidó, kálvinista, katholikus — nevel-
tetik és úgy alanyi, mint tárgyi vonatkozásban bizonyos érzések, 
dő főleg bizonyos vallási tételek ismeretére és cselekedetek gya-
korlására szokik. így pl. nekünk imádságunk a Miatyánk és 
Üdvözlégy, istenfogalmunk a Szent Háromság és a megtestesülés 
dogmáival van kombinálva. Istentiszteletünk a mise, böjti napunk 
a péntek, a házasság minálunk szentség. Ilyenekből tevődik össze 
sok-sok millió katholikus ember vallása és ezek az adottságok 
egész meghatározott vallási lelkületet teremtenek, ugyanolyan 
érzelmi, értelmi és akarati megnyilatkozásokat indítanak meg. 
Keine persönliche Religion, írja egy német vallásbölcselő.3 Stin-
geder pedig így: nicht nur religiös, sondern kirchlich. Ha már 
a vallás alanyi részében is nem a föltétlen individualismus mu-
tatkozik, hanem nagy igazság van Wundt és tanítványainak nép-

1 Boutroux i. m. 303. 
2 Religio, 1917. 187. 
3 Bessmer S. J. : Stimmen, 1909. 1. 
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psychologiai elméletében, még inkább elhalványodik az egyén 
akkor, amidőn az ő vallásának tárgyi elemeiről van szó. 

A protestáns Eucken szívesen állapítja meg azt, hogy a sok 
intézményes vallás között és azok fölött itt a kereszténység intéz-
ménye a Christentum. Azt azonban már nem -veszi szívesen, 
hogy az általános kereszténységen belül itt van a katholicizmus 
a maga sajátos tanaival, parancsolataival és olyan kultuszával, 
amely egyrészt biztosítja a vallás tárgyi részének tekintélyét, 
másrészt igen emeli és kielégíti a vallási érzéseket is. Eucken 
szeret különbséget tenni a kereszténység lényege és megjelenési 
formája között: Wesen und Existenzform des Christentums. Az 
előbbi az örök és maradandó, az utóbbi a mulandó és változó. 
Azonban a történelem rácáfolt Eucken elméletére, mert hiszen a 
katholikus egyház, mint intézmény, mint a kereszténységnek egyik, 
szerintünk egyedül hivatott Existenzform-ja valóságos philosophiai 
értelemben Causa formális a keresztény vallás materia prima-ja 
számára. Ilyen meggyőződés alapján a katholikus hivő igen sokra 
becsüli egyházának dogmákban, parancsolatokban és malasztesz-
közökben megnyilatkozó rendelkezéseit, amelyek tiszteletében ne-
veltetik. Ámbár sokat hallunk az intellektualismus túlhajtásairól és 
óvakodunk a vallásból tudományt csinálni, még_ sem fogadjuk 
el Boutroux azon megkülönböztetését, amely szerint a tudomány 
az ész műve, a vallás pedig az akaraté. Mi nem vonunk vastag 
válaszfalakat határ gyanánt a tudomány és vallás közé, legföljebb 
Bruyère formuláját vagyunk hajlandók elfogadni, hogy ezek, már 
mint a vallás és tudomány, különböző dolgok, de nem összeférhe-
tetlenek.1 De a lélek természetének követelményein kívül — 
intellectus ante voluntatem — már a vallás természetéből is 
következik, hogy bizonyos vallási tanok, előírások ismerete nélkül 
nincsen szolid vallásosság. Hinni a metaphisikai igazságokban — 
Isten, halhatatlanság, mennyország, pokol—, tisztelni az örök, a 
másvilági élet — látószögéből származó erkölcsi rendelkezése-
ket — ima, szentségek, parancsolatok — : ezek olyan lelki tüne-
tek, amelyeknek ápolása elsőrendű valláslélektani érdek. A katho-
likus lelkület nem elégedhetik meg valamiféle határozatlan 
vallásos érzésekkel, amelyek a metaphisikai igazságoknak nem-
ismerése és nemhivése mellett annál a vallásnál is kevesebb 
valamivé soványodnak, amelyet ZimmermannS.J.2 így jellemez: 

1 Boutroux i. m. 187. 2 Stimmen, 1908. 2. 

4* 
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kirchenlos, gesetzlos, religionslos, sőt talán gotteslos. Hit egyház, 
törvény, vallás, sőt Isten nélkül. A katholikus theologia igenis 
intellektualista, vagyis azt tanítja, hogy a vallás meggyőződésen 
alapszik, de azért akarati és érzelmi elemek is vannak benne. 
Az intellektuális elemek az egyetlen biztosíték a vallás érzelmi 
részének állandóságára.1 Tehát igazán mixtum compositum, sőt 
nonsens az olyan ember, akiben vallásos érzés van alapos hit 
nélkül. Az ilyenre vonatkozik Jacobi mondása: Im Kopfe ein 
Heide, im Herzen ein Christ. 

8. Bölcselkedésünk tetőpontja az, hogy a vallás nem csupán 
lelki érzelmek összessége, amelyek kívülről jövő tárgyi behatá-
soktól származnak, hanem még ennél is több. A mi katholikus 
vallásunk a természetfölötti rendből, isteni kinyilatkoztatásokból 
és parancsolatokból táplálkozó jelenség lelkünkben. Tehát a ter-
mészetfölötti megnyilatkozása a természetben. A katholikus vallás 
nemcsak tárgyi elemektől indított tömegjelenség, hanem egy 
abszolút értékű, isteni forrásból táplálkozik; nem csupán adott 
vallás, hanem kinyilatkoztatott vallás.2 Amint a modern vallás-
psychologusok tudatalattiságról beszélnek, úgy mi öntudatfölötti 
kinyilatkoztatást hirdetünk. És a valláspsychologia igazolhatja, hogy 
a kinyilatkoztatott vallás és természetfölötti kegyelem, ha mindjárt 
kívülről és felülről jönnek is, mégis az ember természetes val-
lási képesítésén és szükségletén alapulnak, ezen a talajon kép-
ződnek, erősödnek és életet nyernek. Amint a táplálék az ember 
szükségletének és sajátos természetének megfelelően asszimilál-
ható, úgy formálja a kinyilatkoztatás az ismeretet, a kegyelem 
az emberi életet, ha mindjárt magasabb, de mégis természeté-
nek megfelelő módon. És amint az ember sem testileg, sem 
szellemileg nem élhet egyedül magától és magából, hanem 
abból, ami kívüle van, úgy a kinyilatkoztatott vallás is kívülről 
lép hozzá és élteti az embert. így magyarázza ezt Wiedermann 
is.3 Trikál pedig mennyei világosságnak hasonlatából indul ki, 
mikor így ír: Valóban isteni fény van bennük és ezen isteni 
világánál látjuk, érezzük Isten hatásait. In lumine tuo videmus 
lumenA Ezen természetfölötti, isteni fény az emberi természetet 
átragyogja, finomsággal, ihlettel, érzékenységgel tölti el;5 ma-
gasabbrendűvé teszi, fölemeli. 

1 L. Székely István : Religio. 1914. 217. * Zsolt. 35, 10. 
2 Trikál: James bölcselete, 981. » W. James bölcselete, 101. 
s Religio, 1915. 252. 
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íme a léleknek vallásos megnyilatkozásaiból eljutottunk 
odáig, hogy ezeket a megnyilatkozásokat a lelken kívül álló és 
attól függetlenül létező tények és események ébresztik föl. A világ 
létezése és annak teleológiája, a názáreti Jézus élete, halála, fel-
támadása, az ő tanításai és rendelkezései, azok a bizonyos adott 
tények és események, melyeknek az ember részéről való fel-
ismerése hitet ébreszt és ezen hitet táplálja is az emberben. 
A vallásnak ezen tárgyi része, a vallásnak igazságtartalma és 
szertartásai maguk felé irányítják az emberi lelket, annak meg-
ismerő és vágyó tehetségeit, foglalkoztatják, működésre ösztönzik, 
szóval alanyi vallásosságot termelnek. Viszont azonban a lélek 
is igyekszik a religio objectiva felé, mert hiszen tárgyat keres 
képességeinek a kifejtésére. Mint a szem keresi a fénysugarakat, 
a fül a hanghullámokat és viszont a hanghullámok a fülbe, a 
fénysugarak a szembe jutnak. Kölcsönösen keresik egymást, fél-
úton elébemennek egymásnak, mint a jó ismerősök, akik szeretik 
egymást. Az egyik keresi a másikat, látogatóba megy hozzá, ez 
pedig várja és fogadja amazt. így dolgoznak, segítenek egymás-
nak ész és akarat az emberi lélekben, és így működik a lélek a 
maga értelmével és akaratával a dolgok, igazságok, tények be-
fogadásában. Ugyanígy van ez a vallás terén is. A vallás lélektana a 
maga egész valóságában nemcsak a léleknek ide-oda hányódá-
sával foglalkozik az értelmi, érzelmi és akarati működések között, 
hanem az egész léleknek tájékozódását a vallás mint tan és mint 
intézmény felé. A vallás mint adott dolog a lélekben lelki tünetté 
alakul át és ott befészkeli magát. A vallás trónusra ül az ember 
lelkében és uralkodik benne. Ilyenkor van az, hogy az Isten le-
száll a lélekbe és a lélek fölemelkedik az Istenhez; az ég ölel-
kezik a földdel. 

9. Nyilvánvaló immár, hogy a vallás nem csupán lélektani 
probléma — psychologia — hanem a vallásnak bölcselete is van : 
philosophiája. A vallás nemcsak lelki működéseknek és tüne-
teknek összessége, hanem ismerettani tételeknek, sőt metafizikai 
fogalmaknak rendszere, melyek a lét, a kezdet és a vég, a bol-
dogság és kárhozat stb. eszméinek hordozói. Szóval a vallás 
tárgyi mozzanatokat is hirdet, örolc igazságokat és kötelességeket 
hangoztat. Mi nem engedjük a vallásbölcseletet valláslélektanná 
összezsugorítani. Mi hirdetjük az önálló vallástudomány jogo-
sultságát, amelynek keretében a valláslélektan úgy a vallástan-
nak, mint a lélektannak része csupán. 



54 DR. TÖTTÖSSY MIKLÓS 

Az irodalomban igyekszünk a valláslélektant az ő körébe 
visszaszorítani, ellenben magát a vallást ezeken a körökön kívül 
is terjeszkedőnek hangoztatni, de a gyakorlatban törekedjünk a 
valláslélektant az eddigieknél jobban megbecsülni és felhasz-
nálni. Mert a valláslélektan a gyakorlatban sok jó szolgálatot 
tehet a vallásnak. Mindenekelőtt figyelmeztet arra, hogy nem elég 
a vallás tárgyi elemeit megismerni, hanem hogy meggyőződés-
ben és érzésben kell vallásosakká lennünk. Mindenesetre nagyon 
ráfér miránk katholikusokra azon intelem, hogy igyekezzünk 
vallásos érzéssel telíteni lelkünket, hogy ott minden egyebeknél 
mélyebben rakjon fészket a vallásosság. Mert nem minden ok 
nélkül vádolnak az intellektualizmus tülhajtásaival, a formalizmus 
szeretetével, a Werkheiligkeit vádjaival. Sokszor fordul elő, hogy 
csak a kultusz gyakorlását prédikáljuk, hogy csupán a hittannal 
foglalkozunk, lelkünk húrjait pedig nem hangoljuk a vallás mu-
zsikájának szép dallamaira. Nekünk gondolnunk kell arra, hogy 
a lélek olyan mint egy zöngeszekrény, amely csak akkor zengi 
a vallásosság melódiáit, ha azok megrezgették. Igenis a vallásos 
hit, vallásosan érző szívből fakad — bőségesebben és állandób-
ban — mint a vallásnak tárgyi és a léleknek ismereti elemeiből r 
Ex abundaniia cordis os loquitur. Kevesebb tudomány és több 
érzés kisebb hiba a vallási téren, mint sok tudomány és kevés, 
érzés! 

Summa summarum: amint igyekszünk megvédeni elmélet-
ben a vallás tárgyi voltát, úgy kell a gyakorlatban hangoztatni 
a vallás alanyiságának fontosságát. Amint nem engedjük tudo-
mányos téren a vallást egyszerűen lélektani problémává degra-
dálni, úgy nem szabad a gyakorlatban megfeledkezni arról, amit 
Niebergall így nevez: Die Psychologisierung der praktischen 
Theologie.1 Nekünk is tanulmányunk utolsó gondolata és végső 
konzekvenciája ez : Az egész vallási életet lélektani alapokra kell 
helyezni, lélektani eszközök felhasználásával lélektani célokra 
kell törekedni. Mi egyéb a vallástudomány végső célja, mint 
állandó hatniakarás az emberek lelkére ? Olyan munka ez a 
mikrokosmos életében, mint a makrokosmos világában, a nagy 
természet életében a vízcsepp munkája, a napsugáré avagy a 
rögé a csira fejlesztésében. Az egyház munkájának összes moz-
zanatai: hitoktatás, igehirdetés, mise, gyóntatás és az egész kul-

' I. m. 474. 



A VALLÁSLÉLEKTAN MÉLTATÁSA 55 

tus apró napsugarak, vízcseppek, termőföld, amelyek a lélek-
ben szunnyadó vallás csiráját életrekelteni és terebélyes fává 
növeszteni hivatottak. 

így lesz a vallás a lélekben életté, a lélek sajátja, minden 
működésének irányítója, összes megnyilatkozásainak uralkodó 
planétája. Ha ellenben a vallás csak mint a lelken kívül álló, 
idegen tényező szerepel, amelyet hirdetnek, megértetnek és el-
fogadásra ajánlanak, akkor úgy lesznek vele a lelkek, mint a 
hogyan Lauch S. J. írja:1 Man ist ein religiöser Leichnam, man 
gehört zu der Religion, man besitzt aber keine Religion. 

I roda lom : 
1. Eucken : Der Wahrheitsgehalt der Religion. 
2. Niebergall : Die Bedeutung der Religionspsychologie für Praxis in der 

Kirche und Schule. 
3. Henry Bergson filozófiája. Kultúra és Tudomány. Franklin Társ. vállalata. 
4. Le Bon : A tömegek lélektana. Kultúra és Tudomány vállalat. 
5. Boutroux : Tudomány és Vallás, a Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 
6. Trikál J. : Williams James bölcselete. 
7. Trikál József : Egység felé. Elet kiadása. 
8. Czakó : A vallás lélektana. s 

9. Wiedermann : A vallás lélektana. Szent-István-Társulat kiadása. 
10. Cikkek a Religio és Katholikus Szemle hasábjain. 

Budapest. Dr. Töttössy Miklós. 

1 Stimmen der Zeit, 1921. IV. 72. 



Dr. Tóth Kálmán : Szent Pál apostoli működése. Eszter-
gom, 1922. — 218 lap. Ára 150 korona. 

A magyar biblikus irodalomnak egyik fáradhatatlan és 
tudós munkása, dr. Tóth Kálmán esztergomi theologiai tanár 
most bocsátotta nyilvánosságra legújabb múvét : «Szent Pál apos-
toli működése». 

Aki ismeri a legújabb irányzatokat az újszövetségi szent-
írástudomány terén, csak örömmel üdvözölheti ezt a könyvet. 
Az újabb racionalista biblia-kritikának egyik kedvenc állítása, 
hogy a kereszténységnek igazi megalapítója voltaképpen Pál, 
aki Jézusnak az Istenfiúságról és Isten országának eljöveteléről 
szóló tanítását kifejlesztette, kibővítette és (Jézussal ellentétben) 
a pogányok közt hirdetve, világvallássá tette. Ennek a nézetnek 
napjainkban leghíresebb előharcosa Harnack Adolf berlini egye-
temi tanár, ki felfogását főleg «Mission und Ausbreitung des 
Christentums in den drei ersten Jahrhunderten» című, már két 
kiadást is megért munkájában fejtette ki. Ámde ez a felfogás 
természetszerűleg halálos csapást mérné a keresztény vallás 
isteni eredetére és azt puszta emberi bölcseleti rendszer szín-
vonalára sülyesztené le. A magyar irodalomban Harnack állítá-
saival szemben dr. Tóth Kálmán legújabb könyve valóban hasz-
nos munkát végzett. 

Műve tizenegy fejezetre oszlik. Az 1. fejezet szent Pál sze-
repét tárgyalja a kereszténység elterjedésében (5—11.1.). A szerző 
rámutat arra, hogy szent Pál már az Egyház első századaiban is 
rendkívüli tiszteletben részesült, sőt a pogányok is ismerték 
nevét, de egyszersmind rávilágít Harnack említett állításának 
túlzására és következetlenségeire. Majd «szent Pál világáról» 
beszél (2. fejezet, 11—38. 1.), a római birodalom állapotáról az 
első keresztény században: monarchikus politikai egység, világ-
béke, görög világnyelv, kitűnő birodalmi utak és köziekedé s 
eszközök és egységes pénzügy. Jellemző, hogy a zsidóság már a 
Krisztus korabeli római birodalomban is számottevő tényező 
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volt, minden egyébtől eltekintve, már csak nagy számarányánál 
fogva is. Augustus császár halála idejében (Kr. u. 14.) a római 
birodalom összlakosságának száma 54—60 millió volt, ebből 
4 — 4 1 / 2 millió (mintegy 7 0 / 0 ) zsidó. (34. 1.) 

Igen tartalmas a következő fejezet : «A szent Pál-korabeli 
világ vallási élete» (38—56. 1.), mely a Caesarok korában dívó, 
csodákat és isteni kinyilatkoztatásokat váró ál-miszticizmust tár-
gyalja és az álmokban, daemonokban való hitről, a pogányság-
ban oly nagy szerepet játszó császáristenítésről, valamint az 
akkor divatos sztoikus és epikureus bölcseleti iskolákról beszél. 

A 4. fejezet címe: «Szent Pál rátermettsége a világapos-
tolságra» (56—88. 1.). A szerző külön szakaszokban ismerteti 
szent Pál egyéniségét és felkészültségét az apostolságra. Pál 
gyönge testű, de rendkívül temperamentumos ember, lángelme, 
csodálatos szervező tehetség, szívós akarattal, de egyszersmind 
nagy szeretettel az emberek iránt, kiknek testi-lelki szenvedései 
iránt mély részvétet érez ; egyúttal kora tudományában is képzett, 
nagyvárosi ember. Mindez alkalmassá tette arra, hogy «a nagyvilág 
apostola» lehessen (88—118. 1.). Ebben a fejezetben olvasunk az 
apostolság kellékeiről és szent Pál utairól, valamint tanításának 
módjáról és egyházközségeinek szervezetéről. Tóth Kálmán a 
szent Pál leveleiben gyakran említett «èTCaxora>ç»-okat általában 
nem tartja püspököknek, hanem papoknak, kiknek tiszte az áldo-
zat bemutatása és a hitközség lelki vezetése volt (émaxorcefv = 
felügyelni), de szent Pál a görögök pártoskodó jelleme miatt 
nem adta ki kezéből hitközségeinek legfőbb irányítását. Az 
apostolkodásnak charismatikus eszköze a nyelvek adománya volt 
(6. fejezet 118—128. 1.), mely alatt Tóth Kálmán az istenileg 
ihletett beszédet érti. 

Mivel a római birodalomban és így szent Pál eszmevilá-
gában a rabszolgák nagy szerepet játszottak, Tóth külön fejeze-
tet szentel a rabszolgakérdésnek (128—138. 1.) ; majd szent Pál 
küzdelmeiről olvasunk, melyeket a zsidókkal egész apostoli 
működésén keresztül vívnia kellett (138—146.1.). Külön fejezetben 
szól szent Pálnak «Krisztus — Antikrisztus-várásáról» 146—159. 1.) 
és kimutatja, hogy szent Pál nem gondolta Jézus második el-
jövetelét és a világ végét közvetlenül közelállónak, hanem egyik 
helyről a másikra való sietésének, melyet Harnack «Durchque-
rung der Welt»-nek nevez, oka ellenségeinek folytonos üldözései 
voltak és Pálnak az a vágya, hogy az egész emberiséget Krisztus 
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titokzatos testévé összeolvassza. Az utóbbi tételnek («Krisztus 
titokzatos teste» szent Pál tanításában) Tóth Kálmán külön feje-
zetet szentel (150—174. 1.), melyben az apostolnak az egyházról 
szóló tanítását fejti ki. Végül az utolsó fejezet szent Pál apostoli 
sikereiről és híveinek hit- és erkölcsi életéről szól (175 — 216.1.) 
az egyes hitközségekben. Nagy részletességgel ismerteti a 
korinthusi egyház életét és ebben a keretben az agapék kérdé-
sét; itt elfogadja Batiffol felfogását, hogy az őskereszténységben 
az agapék nem voltak rendszeresen megszervezve az Eucharistiá-
val kapcsolatban. 

Dr. Tóth Kálmánnak könyve hosszú, évekre terjedő komoly 
tudományos munkának eredménye. Nagy olvasottsága és forrás-
tanulmányai nem gyakoroltak káros hatást ítéleteinek önállósá-
gára. Előadása könnyed, élvezetes, bár inkább népszerű, mint 
tudományos. Valóban kívánatos, hogy ezt a könyvet ne csak 
theologusok, hanem a kereszténység eredete iránt érdeklődő 
világiak is olvassák. A szerzőnek pedig szívből kívánjuk, hogy 
még sok hasonló értékes munkával gyarapítsa hazai biblikus 
irodalmunkat. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

Dr. Székely István : Krisztus születésének éve és a keresztény 
időszámítás. Budapest, 1922. 243 lap. A Szent-István-Társulat 
kiadása. 

Jézus Krisztus születése fordulópontot képez a világtörté-
nelemben és mégis sajátságos, hogy e végtelenül fontos esemény 
idejének pontos meghatározása évszázadok óta folyó kutatások 
és viták tárgyát képezi. Az Úr Jézus életének koronatanúit, az 
apostolokat és evangélistákat a Megváltó életének történelmi 
dátumainál sokkal inkább érdekelték az ő hitbeli és erkölcsi 
tanai, ennélfogva a pusztán chronologiai kérdésekre alig fektet-
tek súlyt. Annál nagyobb érdeklődéssel fordult azonban a szi-
gorúan vett történelem tudomány azon kérdés felé, mikor szü-
letett Jézus. A külföldnek ezen a téren már igen nagy irodalma 
van, a magyar közönség azonban saját anyanyelvén mindeddig 
nem ismerhette meg ezt a rendkívül kiterjedt történelmi prob-
lémát. 

Dr. Székely István egyetemi tanár — mint most ismerte-
tendő könyvének előszavában mondja— már évtizedek óta fog-
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lalkozik Krisztus születésének évével s a kereszténység alapítá-
sának időviszonyaival és kortörténetével. Búvárkodásának ered-
ménye ez a legújabb munkája, mely tárgyának természeténél 
fogva nemcsak a theologust, hanem a történetbuvárt, sőt minden 
művelt embert is érdekel. És tegyük hozzá, hogy Székely a nála 
megszokott alapossággal oly kimerítően és emellett oly élveze-
tesen tárgyalja a felvetett kérdéseket, hogy nemcsak a szakem-
bert, de az átlagos műveltséggel rendelkező laikusokat is mind-
végig lebilincseli. 

A könyv, mint címe is mutatja, két főrészre oszlik. Az első 
rész az összes, rendelkezésünkre álló források tekintetbe vételé-
vel és felhasználásával Jézus Krisztus születésének évét iparkodik 
megállapítani. Miután a szerző az olvasót Krisztus születése évé-
nek fontosságáról és forrásairól (evangéliumok, ókeresztény kor-
tani adatok, Josephus Flavius stb.) röviden tájékoztatta (5—7. 1.), 
sorra veszi azokat az adatokat, melyeket az evangéliumok (Mát. 
2, 1 skk., Luk. 2, 1. 2.) Jézus születésének idejéről nyújtanak és 
megállapítja Nagy Heródes király halálának idejét (8—40. 1.), 
ide vonva az Antipas-pénzek tanúságát is (40-54. 1.), beszél az 
Augustus-féle összeírásról általában (54—72. 1.) és, a római ösz-
szeírásról Heródes országában különösen (72—79. 1.), végül a 
Quirinius-féle összeírásról (80—100. 1.). Az utóbbival kapcsolat-
ban két fejezet tájékoztat bennünket a szyriai helytartókról 
Augustus korában (100—115. 1.) és Quirinius kettős szyriai hely-
tartóságáról (115—135. 1.). Egy fejezet (135 — 144.1.) a többi evan-
géliumi adatokat tárgyalja, melyekből némi következtetés von-
ható Jézus születésének idejére, mint Keresztelő szent János 
fogantatásának ideje, a betlehemi csillag feltűnése, Jézus nyilvá-
nos működésének egyes időpontjai és Jézus halálának éve ; egy 
fejezet pedig (145—160. 1.) a keresztény hagyomány tanúságait 
közli; ezek azonban a kérdés eldöntésében alig tesznek számot. 

Székely Nagy Heródes zsidó király kinevezését ab Urbe 
condita 714-re, országának elfoglalását 717-re, halálát pedig, 
mely uralkodásának harminchetedik évében következett be, 750. 
tavaszára teszi. A Heródes halálát közvetlenül megelőző hold-
fogyatkozás 750. március 13-án volt. Hogy Heródes már 750-ben, 
nem pedig csak 753-ban halt meg, fiai történetének chronolo-
giája is bizonyítja, mert Archelaos etnarchát Augustus császár 
759-ben, annak uralkodása tizedik esztendejében száműzte, He-
ródes Antipas tetrarchának pedig még uralkodása 43-ik évéből is 
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maradt fenn több pénze, tehát már 750-ben kellett uralkodását 
megkezdenie, mert Cajus császár 792-ben letette és száműzte. 
Székely kimerítően leírja az Antipas feliratát viselő összes (kilenc) 
pénzeket, de nem tartja hiteleseknek az Antipas 44. vagy éppen 
45. évének számát viselő két érmet. Ha tehát Heródes 750-ben 
halt meg, Jézus születésének éve legvalószínűbben ab Urbe con-
dita 749. Nem képezheti feladatomat egy rövid ismertetés kere-
tében feltüntetni az adatok gazdagságát, mely Székely fejtegeté-
seit és következtetéseit jellemzi ; a tudós szerző felkutatta a római 
és zsidó történelem legjelentéktelenebbeknek látszó adatait is, 
melyek problémájával összefüggnek, úgy hogy ezen fejezetek 
elolvasása közben különösen a 714—717., 749—750. 759. és 792. 
évek eseményei igen aprólékos mozzanataikkal együtt szinte 
megelevenednek az olvasó szeme előtt. 

Az Augustus-féle összeírásról szóló fejezet megismertet a 
római census-rendszerrel és kimutatja, hogy az első imperátor 
három censust is rendezett egész birodalmában, és pedig az 
ancyrai emlék tanúsága szerint U. C. 726., 746. és 767. években. 
Mivel ezek a censusok több évig eltartottak, Jézus születése a 
746. évben kezdődő census idejére esik. Augustus censusainak 
célja nemcsak a népszámlálás, hanem a birodalom pénzügyeinek 
rendezése is volt; sőt alatta nagyszabású földrajzi munkálatok is 
mentek végbe a birodalomban. Az első századok keresztény írói 
is tanúskodnak amellett, hogy Augustus idejében Palesztinában 
összeírás történt. Heródes nem volt az imperatortól független 
király, önállósága tehát nem lehetett akadálya a censusnak az ő 
országában. Igen érdekesek a Quiriniusról, Szyria helytartójáról 
szóló fejezetek. Székely Szyria provinciájának egész történetét 
ismerteti U. C. 724—770. terjedő időszakban, és főleg az apa-
meai felirat alapján meggyőzően kimutatja, hogy Quirinius két 
ízben volt Szyria helytartója; szent Lukács evangeliuma tehát 
föltétlenül megbízható történelmi forrás a Quirinius-kérdésben is. 

Székely könyvének második része a keresztény időszámí-
tással foglalkozik. A 161—175. lapokon a különböző aera-kat 
ismerteti (Vulgaris-vagy Dionysius-aera, Róma építésének aerája, 
Olympias-aera, Seleucidák aerája, Julián-aera, zsidó világ-aera, 
Diocletián-, spanyol- és mohamedán-aera stb.) Tudvalevő, hogy 
a keresztény-aera vulgaris Dionysius Exiguus apáttól származik 
a keresztény VI. század első feléből, ki Krisztus születése évét 
(hibásan) 753-ra tette, U. C. 754-et pedig K. u. első évnek mondta. 



\ 

61 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

A következő fejezet (175—191. 1.) az időről és annak ele-
meiről s a különböző naptárakról beszél; a két utolsó fejezet 
pedig részletesen ismerteti a keresztény julián-naptárt (191—210. 
lap) és a Gergely-féle naptárt (219—237. 1.). Oly csillagászati, 
liturgikus és kalendáriumi fogalmak, mint pl. időkör (cyclus), 
nap- és holdév, holdkör, római adókör és adószám, husvétcyclus, 
vasárnapi betű, epakta (alexandriai, római, julián-epakta) stb. 
Székely előadásában világos és könnyen érthető magyarázatot 
nyernek. 

A 233—240. lapokon az egyesített julián és gregorián örök-
naptár található. 

Székely az előszóban megigéri, hogyha Isten segíti, «Az 
evangéliumi történet időszámítása» a következő évben fog meg-
jelenni. Szívből kívánjuk, hogy a szerző Ígérete minél előbb 
beteljesedjék — a magyar egyházi irodalom dicsőségére és gaz-
dagodására. 

A könyv kiállítása a Szent-István-Társulatot dicséri és még 
a béke boldog éveiben is a könyvpiac díszére szolgálna. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

Dr. Rada István : Az egyházi perrendtartás az új egyházi 
törvénykönyv alapján. Veszprém, 1918. (8° XI. 169 1.) 

Az új egyházi törvénykönyvre vonatkozó szegényes magyar 
irodalom egyik jeles terméke az illusztris szerzőnek ezen, már 
1918-ban megjelent munkája, mely a kódex negyedik könyvét, 
az egyházi perrendtartást dolgozza fel (a szentté avatási perekre 
vonatkozó kánonok elhagyásával). Épen azt a részt, melyet az 
iskolákban is, az irodalomban is a legmostohábban szoktak tár-
gyalni. Meg is volt ennek a következménye : a nehézség egyházi 
bíróságainknak a joghoz, nevezetesen a perjoghoz értő bírákkal 
és tisztviselőkkel való ellátása. Érthető, hogy az egyházi bírás-
kodás terén kiválóan jártas szerző érdeklődése a kódex ezen 
könyve felé irányul és a hiányokon segíteni akaró ügybuzgósága 
ennek a könyvnek feldolgozására késztette. 

Az első 25 oldal tartalmas bevezetést nyújt, melyben az 
egyház bíráskodási jogáról, annak általános és magyarországi 
történetéről, majd pedig a peres eljárás történetéről van szó. 
Minden oldal alapos jogtörténeti ismeretet árul el. 

A továbbiakban a kódex sorrendjében az összes kánonok 
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hû és szabatos fordítását találjuk. Tehát nem exegetico-analytikus 
kommentárral van dolgunk, amilyen pl. Jos. Novai O. Praed 
1920-ban megjelent «Commentarium Codicis Juris Canonici 
(Turin, Marietti, 624 1.) munkája, sem a perjognak olyatén jog-
dogmatikus feldolgozásával, amilyen Eduard Eichmann munkája 
(Das Prozessrecht des CIC. Paderborn, 1921. 287 1.), hanem a 
kánonok szószerinti magyarra fordításával, de így is hálát érde-
mel a szerző, mert a jegyzetekben adott magyarázataival (bár 
számosabbak volnának!), utalásaival, a latin műszavaknak mindig 
korrekt magyar kifejezésekkel való visszaadásával nagy segítsé-
get nyújt mindazoknak, akik akár elméleti, akár gyakorlati szem-
pontból az egyházi perjog iránt érdeklődnek. 

Befejezi a könyvet a kódexben nem érintett in causis solli-
citationis peres eljárás ismertetése és kimerítő név- és tárgy-
mutató. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

Szent Ágoston hippói püspöknek «A lélek Istennel való 
magányos beszélgetéseinek könyven. Latinból fordította Némethy 
Ernő. Budapest, 1922. 

Szent Ágostonról írják életírói: «Órákat töltött térdelve 
vagy mozdulatlanul ülve, szemeit és ajkait félig lecsukva szinte 
öntudat nélkül, míg körülötte jártak-keltek; s mikor e hosszas 
elmélkedéseiből felocsúdott, tollat ragadott és ilyenkor hévvel 
törtek ki szivéből panaszos fohászai a hosszantartó élet miatt, 
vágyakodása az égi hazába, szeretetének égő lávája, mely minden 
munkáját betölti». Hasonló körülmények között születhetett meg 
«magányos beszélgetéseinek könyve» is. És ha minden munkáját, 
hát e művét az Isten iránt való lángoló szeretet igazán betölti. 

Miután feltalálta Istent, lelke epedve vágyódik Őt minél 
jobban megismerni, fogva tartani, szeretni. «Adj szivet, mely 
nálad időzzék ; lelkületet, mely téged szeressen ; elmét, mely téged 
ünnepeljen; értelmet, mely téged fölérjen; észt, mely hozzád, 
a mindenkor legfőbb fokban gyönyörködtetőhöz szilárdan ragasz-
kodjék.» Magával ragadja «az elrejtett Szép» és ő annál jobban 
érzi, hogy mennyire törékeny és nyomorúságos az ember. «Én 
szegény ember, mikor lesz lehetséges, hogy az én ferdeségem a 
te egyenességedhez hozzáigazodjék?» «0, mondd nekem is, kéri, 
ennek a te vakodnak: Legyen világosság!» És megindul az 
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őszinte bűnvallomások útján. Belátja, hogy élete semmivé lett, 
amikor Istentől elszakadt; hiszen a bún semmi. Bevallja: «Szolga 
valék s szeretém a szolgaságot, vak valék s kívántam a vakságot, 
bilincsekben valék s nem irtóztam a béklyóktól; ami keserű, 
azt édesnek, ami édes, azt keserűnek tartám». De «nyisd meg 
nekem világoságod ajtaját, hogy lássak és megismerésre jussak; 
és vallomást tegyek neked egész szivemből arról, hogy nagy a 
te irgalmad fölöttem, amiért kimentetted lelkemet a kárhozat 
mélyéből.» Majd a Teremtőnek iránta való jóságáról beszél. 
«Nem valék, és teremtettél engem; semmi valék s a semmiből 
valamivé teremtettél engem. És pedig milyen valamivé? Nem 
vízcseppé, nem tűzzé, nem madárrá vagy hallá, nem kígyóvá 
vagy valamely oktalan állattá, nem kövé vagy fává.» «Engedd, 
hogy dicséretet mondjak nevednek, Uram, aki engem képedre 
és hasonlatosságodra teremtvén, oly nagy dicsőség befogadására 
tettél alkalmassá, hogy Istennek fiává lehessek.» Lelkének mély-
séges alázatában a leggyönyörűbb «Te Deumot» zengi (X. fej.). 
«A 'szereteted, én Uram, Istenem, mely téged teremtésre birt, 
az birjon rá most kérlek arra, hogy vezérelj.» Tudja, hogy erre 
nagy szüksége van, mert «az egész világ az érzéki vágyak tőrei-
vel van tele, melyeket lábomnak készítettek». Ő, aki ismeri a 
kísértéseket, Isten oltalmáért esd. Majd a kérő ima ajkain újra 
hálaadássá magasztosul, amikor arra gondol, hogy Isten annyira 
ügyel reá, mintha mindenről megfeledkezett volna és egyedül 
csak reá ügyelne. Művének minden sora helyes Isten- és ön-
ismeretéről tesz bizonyságot. Ismeri saját gyengeségét, a kísér-
tések vihara tombolja körül lelkét, de nem fél, hanem hálatelt 
szívvel és bizalommal várja, hogy Isten megsegíti. Nem tudjuk, 
Isten iránt való háláját, mélységes alázatát vagy Isten iránt való 
lángoló szeretetét, odaadását, csodáljuk-e inkább meg? A földi 
javak szemléletéből von következtetést az égi hazára. «Ha aján-
dékaid, amelyeket most barátaidnak és ellenségeidnek egyformán 
juttatsz, oly különfélék és számtalanok; mily nagyok, felsorol-
hatatlanok, mily édesek és gyönyörködtetők lehetnek azok, 
amelyeket akkor kizárólag barátaidnak fogsz bőkezűen osztogatni?» 
Lelke már megérezte ezeknek az ajándékoknak az előízét, édes-
ségét, «amely által minden keserű édessé válik». De: «ki fog 
belépni szentélyedbe, hogy mindenható erődet megszemlélje, 
hacsak neki meg nem nyitod». Mert «meddőn sántikál az én 
bölcseségem, hacsak a te igaz bölcseséged nem segít!» Fél, ha 
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saját gyarlóságára gondol; lelke eltelik nagy-nagy bizalommal, 
ha Isten jótéteményei, mint végtelen jóságának zálogai jutnak 
eszébe. Szól a praedestinatióról, Isten «igazságosságának eme 
megfoghatatlan végzéséről» ; szól a pokolról, ahova azok jutnak, 
«akiknek nevei és gonosz cselekedetei számonvételben vannak 
nálad.» Bár tanulmányoznák protestáns testvéreink is minél be-
hatóbban az ó-keresztény egyházi irodalom remekeit, így szent 
Ágoston műveit is, mennyivel könnyebben egymásra találhatnánk; 
igen, mennyivel könnyebben visszatalálnának az édesanyához. 
És nyugtalan, hitében hajótörött korunk is sokat tanulhatna szent 
Ágoston műveiből. Megtanulhatná tőle alázatosan keresni, meg-
ismerni és szeretni az Istent. És majd vele együtt elmondhatná: 
«Megvilágosítottál engem, világossága e világnak s amikor láttalak, 
megszerettelek téged. . . Későn szerettelek meg, ojy régi és oly 
új Szépség, későn szerettelek meg téged. Jaj ama időnek, amikor 
nem szerettelek». És majd szent Ágostonnal együtt ma még két-
kedő korunk is hálától áradozó szívvel tehetne vallomást az 
igaz hit mellett. «Hála neked, ó vezérfényem, látok!... íme látok, 
de csak tükörképben és rejtélyben. De mikor jövend el az igazság 
és az ujjongás napja?» — így ír szent Ágoston. Kiván elválni 
és Krisztussal lenni. . . A mennyei hazának dicsőségéről szóló 
fejezet önvallomásainak egyik legszebb fejezetét, beszélgetését 
anyjával az örök boldogságról (IX. k. X. fej.) juttatja eszünkbe. 
Művét ima a Szentháromsághoz fejezi be. 

Némethy Ernő amikor magát a soliloquiák fordítására el-
határozta, nagy dologra vállalkozott. Hiszen egy nagy elmének, 
szinte azt mondanám szellemóriásnak művét akarta átültetni 
magyar nyelvünkre. Azután Szent Ágoston nyelve gazdag, válto-
zatos, erőteljes, kifejező nyelv, tele szójátékkal, fordulatokkal. Ezek 
a körülmények munkáját még jobban megnehezítette. Ám a 
fordító feladatát nagy sikerrel oldotta meg. Amit előszavában 
igér: «Szándékom volt úgy anyagilag, mint alakilag lehetőleg 
hű, inkább ú. n. philológiai, mint költői fordítást nyújtani», azt 
valóra váltja. A magyar irodalmat nemcsak egy «lehetőleg hű», 
hanem tekintve az eléje táruló nehézségeket, «lehetőleg tökéletes» 
szent Ágoston-fordítással ajándékozta meg. 

A fordítás külső nyomdai kiállítása is igen tetszetős. 
- Dr. Vass József gyönyörű Önvallomások-fordítása a háború 

alatt jelent meg, mégis első kiadása hamarosan elkelt és úgy 
tudom, azóta nem kapható. Új kiadására talán senki sem gondol. 
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Terjedjen és terjedhessen el Némethy fordítása minél szélesebb 
körben. 

És még valamit. 
Mi papok rendesen úgy vagyunk, hogy aszketikus irodal-

munk kiválóbb termékeit nagy lelki gyönyörűséggel olvasgatjuk, 
de nem törekszünk eléggé arra, hogy a művelt világiak kezébe 
is elkerüljenek. Ha olvasmányokat kérnek tőlünk, néhány jobb-
irányú regénnyel akarjuk lelki szükségleteiket kielégíteni. Tudom, 
nemcsak a mi oldalunkon, a másik oldalon is van hiba. Intelli-
gens világi közönségünk nem elmélkedik, lelki olvasmányt soha 
nem olvas, szentbeszédet csak nagy ritkán hallgat, csoda-e, ha 
Istenről téves, alantjáró fogalmai vannak. Nagyon igaza volt 
annak, aki azt mondotta, hogy Isten az embert a saját képére és 
hasonlatosságára teremtette, de az emberek ezt a kinyilatkoztatott 
igazságot sokszor megfordítják; amikor ők akarják az Istent saját 
képükre és hasonlatosságukrá megteremteni. A saját szájuk íze, 
a saját alacsony gondolkodásuk szerint alkotnak maguknak fo-
galmat Istenről. Szent Ágostonnak igaz és nagy fogalmai vannak 
az Alkotóról. Adjuk intelligens világi híveink kezébe. Hívjuk 
föl reá figyelmüket. Nemcsak nekünk, nekik is való. Igazságot 
kereső, vagy ami ezzel egy, Istent kereső lelkük e műben sok 
vigaszt, erőt, megnyugvást, Istenről, az Életről, a végtelen Szép-
ségről, a végtelen tökéletességről, a halhatatlan lélekről, az 
örökkévalóságról, bűnről, a tiszta életről nagy és helyes gondo-
latokat fog találni. Úgy legyen! 

Szeged. Kiss Gyula. 

Dr. Klug /.: «Örökkévaló dolgok», « Örök utak», «.Az örök 
források-». Három kötet (kis oktáv) ára 180 korona, egyes kötet 
ára 60—60 korona. Magyarra fordította Bilkei Ferenc székes-
fehérvár-felsővárosi plébános. Megrendelhető a fordítónál. 

Klug a világi intelligencia irója. Ma 45 éves. Tizenegy 
műve forog közkézen. Első munkáját — Apologetische Abhand-
lungen — 1908-ban az esztergomi növendékpapok fordították le 
«Életkérdések» címen. Bilkei Ferenc plébános a Katekismusge-
danken három kötetét adja most magyar nyelven kezünkbe a 
fenti címek alatt. A szerző e munkáját 1913, 1915 és 1916-ban 
adta ki. 

Székesfehérvár papsága már évek óta használja Klug ki-
Rcligio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923 . 5 
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menthetetlen könyveit. A város papságának általános véleménye 
indította Bilkei plébánost arra, hogy a Katekismusgedanken 
három kötetét magyar nyelven kiadja. Klug könyvei nagy értékei 
a vallásos irodalomnak. A fenti címek alatt lefordított Katekis-
musgedankent 35 ezer példányban olvassa Németország közön-
sége. A harmincötödik ezer példányszám birálat a könyvről. 
Pedig még nincs tíz éve, hogy első kötetét kiadta. 

Katekizmusgondolatoknak nevezi Klug jelen könyvét. Nem. 
iskoláskönyv, nem tételeket dolgoz fel. Klug négy évig volt 
káplán. Papi életének többi részét középiskolánál töltötte mint 
nevelő és hittanár. Katekizmustanítása közben keletkezett lumi-
náit, gondolatait adja e könyvében. Úgy látom, hogy Klug tanítás 
közben teljesen átélte magyarázatait és tételeit. És ezen átélés 
virágait és gyümölcseit vetette papírra. Az egyik tételről csak 
egy példát vet oda, a másikról szónoki nyelven beszél, a har-
madik tételnél csak a deductio ad absurdum néhány érvét vagy 
történeti példáját olvassuk, a negyedik tételről gyönyörű elmél-
kedést ad, az ötödik tételről a költő hymnusát olvasom prózá-
ban. Az egyik tétel részletez, a másik csak a távlatot nyitja meg.. 
Egyik fejezet dogmatika, a másik morál, ezt felváltja megint: 
egy-egy legenda vagy történet vagy megkapó elmélkedés a sze-
rint, hogy mit váltott ki belőle a tétel tanítás közben. De bár-
mit ad tételéről, mindig eleget ad. 

A három kötetből az első a hit, a második a parancsolatok, 
a harmadik a szentségek és kegyelem tanát ismerteti. Örülünk, 
hogy a lelkiéletre vonatkozó könyvek egymásután jelennek meg 
a könyvpiacon. A lelkiélet könyvei mellett elengedhetetlen a hit-
tételeket tanító könyv. A hit megismerése az alap — s ezt szol-
gálja Klug könyve. 

A mű feltűnően olcsó. Köszönheti ezt a magyar közönség 
a székesfehérvári egyházmegyei nyomdának, mely azt önköltségi 
áron állította ki, a még kedvező papírvásárlásnak, de főleg Bilkei 
plébánosnak, ki pusztán a nyers kiadásait óhajtja fedezni a könyv 
eladási árából. Sőt az eladást is maga végzi könyvkereskedések 
kizárásával, hogy a könyv a legolcsóbban juthasson a közönség 
kezébe. Olcsóságára vonatkozólag le kell írnom egy elmés meg-
állapítást: ha Bilkei nem fordított volna, a szedő nem szedett 
volna, a nyomda nem nyomott volna, a könyvkötő nem dolgo-
zott volna s most újból Bilkei maga nem csomagolna és pós-
tázna, hanem a tavaly megvett papirost felhasználatlan eladná. 
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több bevétele lenne, mint így könyvei után lesz. Kérem, hogy 
a prédikálok, hitoktatók, világi intelligencia olvassa és terjessze 
Klug könyveit, elsősorban a meglevő magyar fordításokat. 

Bilkei Ferenc most Klug egykötetes Sonntagbuch-jának 
fordításán dolgozik. A Sonntagbuch lelkiolvasmányokat ad az 
év minden vasárnapjára. 

Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 

Igen jeles művek ismertetése munkában van ; ilyenek a 
Szent István-könyvek, dr. Sipos István : A katholikus házasságjog 
rendszere. Ezek az ismertetések a «Religio» következő füzetében 
fognak megjelenni. 



III. VEGYESEK l l l j 

A TILBURGI VALLÁSTUDOMÁNYI ÉS NÉPRAJZI 
K O N G R E S S Z U S EREDMÉNYEI. 

A vallás- és néprajzi tudományok művelői 1922. szept. 6-ára 
összegyűltek a nagyvilág minden részéből: Tűzföldről és Alasz-
káról, Kinából, Ausztráliából és Afrika bensejéből a Hollandia 
közepén fekvő Tilburgba, a régi Brabant vendégszerető gyár-
városába, liogy itt a pezsgő élet kellős közepén, a kattogó orsók 
és száguldó automobilok között megvitassák a kiveszni induló 
primitiv törzsek kultúréletét. A börze nagyterme, máshol a lel-
ketlen üzérkedések helye, itt a vallástudomány csarnoka lett, hol 
a nagy világégés óta először szellemi értékek cserélődtek ki és 
a németek alapossága újra karöltve járt a francia szellemességgel, 
az olaszok közvetlensége a hollandok szorgalmával és felül-
múlhatatlan vendégszeretetével. 

A megnyitó gyűlésen a holland Diepen püspök mellett 
ott ült P. Wilh. Schmidt, a néprajzi kongresszusok alapítója és 
lelke, kinek tudományos munkásságát német léttére is a francia 
Institut egyik nagy díjával tüntette ki 1921-ben. Vele szemben 
P. Pinard de la Boullaye, a kongresszus jelenlegi elnöke és leg-
szellemesebb tagja, ki talpraesett rögtönzéseivel elragadta még 
a hidegvérű hollandokat is; végül P. Gemelli, a milánói Jézus 
Szive Egyetem alapítója és nagytekintélyű rektora. 

Ilyen elrendezés után mindenki tapsolt P. Schmidt kijelenté-
sére: «Különböző nemzetek fiai, de egy anyának gyermekei va-
gyunk», és szivünkbe markolt a kongresszus titkárának, gyakor-
lati megvalósítójának, 1916-ban a harctéren elesett P. Bouvier 
S. J. levele, melyet félévvel halála előtt írt P. Schmidthez: «Ked-
ves Szeretett Páterem! Azt hihetné, hogy a népek gyűlölsége 
elfeledteti velem a régi barátságot és a szeretetnek is hallgatást 
parancsol. Egyáltalán nem ! Szerethetem a hazámat, igaznak tartha-
tom ügyét, feláldozhatom magamat érette, amennyire csak tőlem 
telik, remélhetem erős hittel végső győzelmét és mégis a maga 
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tisztaságában őrzöm szivem mélyén barátságunk kultuszát. . . 
Mikor könyörül meg Isten ezen a szegény Európán, melyet bün-
tet és megpróbál? Szerintem minden népnek szüksége volt erre 
a két leckére: büntetésre és próbára. Már 22 francia jezsuita 
esett el ebben a háborúban; vájjon én meglátom-e a végét? 
Isten kezében vagyunk. Ha szüksége van még önként felajánlott 
életre, úgy vegye el az enyémet, mihelyt elvégeztem ezredem-
ben azt a jót, amít számomra kijelölt». 

A megnyitó gondolatok után P. Schmidt kifejtette a kon-
gresszus ú. n. ethnologiai hét célját. Ez elsősorban bevezetés 
a nem keresztény vallások tanulmányozásába, másodsorban az 
összehasonlító vallástudományok terjesztése, szervezése és elő-
mozdítása főleg katholikus körökben. Hogy erre mennyire szükség 
van, élénken megvilágították a megbeszélések alkalmával el-
hangzott nyilatkozatok. Pl. nagy feltűnést keltett a néprajzi tudo-
mányban az ú. n. pygmen- (törpe-)népek felfedezése, jóllehet 
egyik missziósrendünk tagjai már harminc éven át munkálkod-
tak közöttük, a tudományok művelői közül mégse tudott róluk 
senki. Sőt P. Koppers merész kijelentése szerint: «A 17. és 18. 
század egész missziós munkálkodása terméketlen és eredmény-
telen, főleg az ethnologiai ismeretek hiánya miatt». Misszionáriu-
saink kizárólag papi műveltségben részesültek; dogmatikával és 
morálissal a fejükben mentek népeket megtéríteni és nem tud-
ták az ottani népek bizalmát eléggé megnyerni, nem tudták 
magukat beleélni ezek lelkületébe. Külön misszionárius-képzést 
kell tehát nyújtani, összeköttetést teremteni a különböző kon-
gregációk között az egységes nagy munkára, némuljqn el min-
den kicsinyesség, minden féltékenykedés. 

A kongresszuson elhangzott 45 felolvasás és megbeszélés 
tartalom szerint három csoportba foglalható: elsőbe tartoznak a 
módszerkérdések, másodikba a tényleges eredmények és a harma-
dikba a jövő munkálkodásra vonatkozó javaslatok. 

A módszerre vonatkozó öt beszéd anyagából röviden emlí-
tem a filológiai és valláslélektani módszert és bővebben foglal-
kozom a kultúrtörténeti módszerrel, hozzáadva mindjárt ered-
ményeit is, mert erre vonatkozott a legtöbb előadás, ez alkotta 
az egész kongresszus főtárgyát és gerincét. 

A filológiai módszerről sokan, pl. Max Müller is azt hitték, 
hogy ez lesz a varázseszköz, mely feltárja előttünk az őskor 
titokzatos világát és a nyelv paleontológiáját többrebecsülték 
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minden más leletnél. A módszernek két eszköze van: a tő-
magyarázat (etimológia) és a nyelvek összehasonlítása. A tő-
magyarázat egyedül csődöt mondott. Sokan életüket vesztegették 
el vele és könyvtárakat írtak össze egészen hiába, mert a tövek 
a századok folyamán megváltoztak és felismerhetetlenekké lettek. 
Sok tekintetben igaza van Voltaire gúnyos megjegyzésének: 
«Az etimológia olyan tudomány, melynek segítségével minden-
ből lehet származtatni mindent, így pl. hogy az első kínai kirá-
lyok nevei az első egyiptomi királyok nevei.» 

Nagyobb sikereket lehet elérni az összehasonlító nyelv-
tudománnyal. Ez rávilágít a történeti okmányok lakunáira, 
kimutatja — nem a fajok, hanem a vallások, kultúrák rokon-
ságát, ismerteti a történetelőtti időket. így mint kisegítő módszer 
nagy szolgálatokat tehet a néprajzban is, de önállóan nem használ-
ható. Maradjon továbbá mindig a szakemberek kezén, mert rá 
van nyomtatva nagy betűkkel: «Minden utánzás tilos!» A misz-
szionárius feladata lehet a nyelvtan és a szótár minden részlete, 
«de az összehasonlító nyelvtudomány kezelése nem a Ti dolgo-
tok Barátaim! Elfeleditek vele hivatástokat!» (P. Pinard.) 

A valláslélektani módszer föltételei: rokonszenv a vallással 
szemben és alapvető tapasztalatok a kutató tudós saját lelki vilá-
gában. Milyen zenekritikus vona az, aki bevallja, hogy nem sze-
reti a zenét, soh'se gyakorolta és mégis Ítéletet akar mondani a 
nagy mesterek műveiről; vagy milyen műbíráló volna, aki csak 
az embert akarja kritizálni és teljesen eltekint a műveitől. Saját 
tapasztalatainkkal szemben bizalmatlanságra van szükség. Mind-
kettő dogmatizmus az istenhivés és az istentagadás. Mindkettő 
befolyásolja az embert. Vagy lehet tehát ezek dacára is tárgyila-
gosan írni és akkor a vallásos író föltétlenül előnyben van, mert 
tapasztalatokkal rendelkezik; vagy nem lehet és akkor egyik se 
tárgyilagos, a tudomány művelése ki van zárva. Az általános 
lélektan valamennyi módszerét használhatjuk a vallás-lélektan-
ban is: az introspectiót,a módszeres önmegfigyelést, extrospectiót 
«test»-tel, kérdőívekkel, életrajzok tanulmányozásával és végül 
módjával a kísérletet, amennyiben visszatérünk tapasztalatainkra ; 
de pl. a szentségekkel való kísérletezés erkölcstelen volna. 

A kultúrtörténeti módszer jelentőségének megértésére vegyük 
figyelembe, hogy az első ethnológiai kongresszus megnyitásakor 
1912-ben, még a világ minden egyetemén és minden tanszékén 
az evolucionizmust tanították és senkisem álmodott arról, hogy 
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íme már tíz év múlva elkövetkezik az evolucionizmus teljes össze-
omlása. A régi fejlődéstannak alapvető elve volt, hogy az állat-
ból származott az ember; a nyersből, a durvából fejlődött a 
szebb és nemesebb minden téren. Következőleg minél állatiasabb 
valamely társadalmi szokás, annál ősibb; minél faragatlanabb, 
kezdetlegesebb valamely szerszám, annál régibb; minél esetlenebb 
valamely szertartás, vallásos szokás, annál közelebb esik a fejlő-
dés első korszakához. Egyszóval a divatos természettudományos 
materializmus szerint értékelték a jelenségeket és nem kerestek 
bennük természetes vagy történeti összefüggést. 

Ezzel az elfogult iránnyal szembeszálltak Ratzel és Frobe-
nius eredményeire támaszkodva az ethnológia berlini tanára 
Qraebner, majd Anckermann és P. Schmidt. Az utóbbi meg-
alapítja 1906-ban az «Anthropos»-t, ezt a nagyszabású folyóiratot, 
mely azóta az ethnológiai kutatás vezető organumá" lett. Nem 
önkényes apriori értékelésekkel, hanem gondos anyaggyűjtéssel, 
pontos összehasonlítással állapítják meg az őskultúrák egybe-
tartozó elemeit, ezek gazdasági, szellemi, művészeti és vallásos 
tagozatát: ez a Kultúrkomplex. Az elterjedésből, kölcsönhatásból 
felépítik az egymásután következő rétegeket : Kulturkreise. Nagy 
segítségükre van ebben az eszközök, szerszámok, fegyverek alapos 
ismerete, az ú. n. ergológia, ez tette az ethnológiát történeti 
tudománnyá. Abból a tényből indultak ki, hogy az ember nem 
találja ki kétszer a nagyon is részletes szertartásokat, egyéni 
sajátságú rajzokat, a fegyverek alakját és díszítési módját. Hol 
tehát a tárgy természetéből vagy éghajlatból és egyéb környe-
zetből nem lehet megmagyarázni a hasonlóságokat és egyenlősé-
geket, ott történeti összefüggésre kell következtetnünk. így pl. 
ha egymástól, távol eső népeknél találjuk a bumerángot (ausztrá-
liai hajítófafegyvert), joggal következtethetünk a kultúra közös 
származására. A fütyköskultúra már kevésbbé alkalmas ilyen 
következtetés levonására. A minőségi jelleg mellett a megegyező 
vonások számára, a quantitativ megegyezésre is tekintettel kell 
lenni. Minél több a megegyező vonások vonala az ú. n. isethikus 
vonal, annál biztosabb az egymástól való függés. így ha a 
legendákon kívül hasonlít az ívek faragása, a húrok feszítése. 
Ha egy távoleső népnél francia, másiknál magyar fegyvereket 
találnának, mindjárt gyanítanók a kultúrális függést, de ha 
emellett még megtalálnák a francia konyhaművészet titkait vagy 
3. magyaros ételeket, világos lenne a leszármazás. 
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A gazdasági tényezőket, főleg a táplálék megszerzésének 
módját fogadják el központi tényezőnek és eszerint a következő 
kultúrköröket különböztetik meg. 

/. az őskultúra. Gazdasági formája a kisebb vadászat és a 
gyűjtés. A természetet még nem művelik meg, csak összegyűjtik, 
amit magától nyújt. A férfi a vadakat fogja meg vagy ejti el ; a 
nő gyökereket, zöldséget szed, kagylókat gyűjt a tenger partján. 

Társadalmuk uralkodó formája a családi élet; de ez fenn 
is áll a maga teljes szépségében. Az egynejűség állandó, főleg, 
ha gyermekük születik nem is gondolnak elválásra. Egymáshoz 
hűségesek és egyenlő jogaik vannak a családban, a gyermekek 
nevelésében. Nagy a szülők iránti tisztelet, a gyermekek szeretete 
és megbecsülése ; gyermekpusztítás egyáltalán nem fordul elő. "" 
Az állam még fejletlen, nem egyéb, mint a családfők egyesülete. 
Nincsen rabszolgaság, nincsen emberevés, a háború, főleg a 
hódító háború ritkaságszámba megy. 

Árnyoldala, hogy nincsen benne kifejlődve a munka szeretete, 
a munkálkodás kötelességét nem ismerik. Ezért és az alkohol 
pusztító hatása alatt következik be teljes kimulásuk, elvegyülé-
sük a többi népfajokkal. 

II. a primär, a kezdetleges kultúra foka, melyben már meg-
kezdik a természet feldolgozását és átalakítását. 

A vadászat nagyobb méretű lesz és hozzájárul egyes házi-
állatok tenyésztése. Kifejlődik a nyájarisztokrácia és megmarad 
a patriarchatus. A növénytermelő, a földművelő kultúrában a 
nyájkapitalizmust felváltja a birtokkapitalizmus és kifejlődik a 
matriarchatus. Az asszony műveli a földet, az ő tulajdona marad 
és tőle örökölnek az utódok. A férfi csak eljár a nejéhez, vagy 
ha később be is fogadják állandó tartózkodásra, nem tekintik a 
a család igazi tagjának. Ezért alakítanak a férfiak titkos társasá-
got és közös erővel döntik meg a nőuralmat. 

III. fok a másodlagos, secunddr kultúra az első két kör 
eláagzásainak összevegyüléséből alakul ki. 

IV. kör a nagy történeti népek kultúrája (Hochkulturen). 
Megtámadja a családot és ezzel lassan bár, de megássa a saját 
sírját. A szolgák állatokká sűlyednek, az uralkodók istenekké 
lesznek. 

Ekkor jön el a kereszténység, új erőket állít be a világ-
történelembe és lehetővé teszi a magas kultúrák fennmaradását. 
Krisztus elsősorban a család felemelésének szenteli életét: vissza-



VEGYESEK 73 

állítja a házasság felbonthatatlanságát, megáldja a gyermekeket, 
megszenteli az önkéntes tiszta életet. 

A kultúrkörök tudományos feltevését a kongresszuson újabb 
eredmények tették szilárdabbá. így pl. Menghin, a történetelőtti 
idők bécsi tanára az összes eddig történt ásatásokban, az ős em-
berre vonatkozó leletekben igazolva látja p. Schmidt fokozatait. 
Dr. Drexel, innsbrucki tanár az összehasonlító nyelvtudomány 
újabb vívmányaival támogatja. A nyelvek szerkezetéből és nyelv-
tani sajátságokból igen messzefekvő népek kultúrájának rokon-
ságára lehet következtetni, így pl. az ősamerikai és a mostani 
bantunéger, a bantu és a sumir hasonlítható egymással; Baran-
darián, básk származású nyelvész és valláskutató a saját törzsé-
ben végzett tanulmányokkal mutatja ki, mennyire tévedtek azok, 
akik a básk őskultúrát vallásnélküli kultúrának minősítették. 

De valamennyi bizonyíték között a legfényesebb volt P. W. 
Koppers az Anthropos szerkesztőjének három — részben vetített 
képekkel tartott -— előadása. Valóságos szenzációként hatott 
mindahárom, mert az előadó épen akkor érkezett meg a Tűz-
földről, hol osztálytársa mephivására három hónapot töltött a 
kiveszni induló Jagana vagy Jamana törzs kebelében. Százévvel 
ezelőtt még 2000 volt a törzs lélekszáma, jelenleg azonban már 
csak hetvenen vannak. Az álkultúrával való" érintkezés, szétszéle-
dés, alkohol és a munkaszeretet hiánya okozza vesztüket. Panasz-
kodnak is: «A régiek szebben énekeltek, mi elfeledjük a régi 
otthoni szavakat, mert mindig spanyolul és angolul kell beszél-
nünk». 

A nagy Darwin 90 esztendővel ezelőtt, földkörüli útja alkal-
mával kikötött a délamerikai partokon és találkozott a törzs 
néhány leányával. Hogyan, milyen nyelven beszélt velük, arról 
nem szól a krónika. Megkérdezte télük: Van-e Isten tinálatok? 
Ezek fejüket rázták és ő jegyezte tüstént : a Jagan nép nem ismer 
Istent, nem ismer vallást. Embert szoktak enni tinálatok? A leá-
nyok valószínűleg bambán néztek vagy bólogattak és azonnal 
készen volt a megállapítás: a Jagan törzs emberevő. 

Most egy John Laurens nevű 78 éves protestáns misszio-
nárius él közöttük már majd harminc esztendeje. Tudja a nyel-
vüket, szokásaikat, sőt a fia indián nőt vett feleségül. Ő szívesen 
segített a nép ősrégi szokásainak összegyűjtésében, de maga 
eddig nem sokat törődött vele. Az indiánok azt sem mondották 
meg neki, hogy hosszú avatási szertartásaik vannak, nem beszél-
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tek vele vallásukról, mert «babonának mondja, mert nem hitt 
benne, lenézte». 

P. Qousinde, a chilei St. Jago múzeum őre azonban nagyon 
megnyerte bizalmukat, meg is hívták egyszer avatásra, befogad-
ták a törzs tagjai közé, de megtiltották, hogy a hosszú, heteken 
át tartó szertartások alatt valamit írjon vagy kérdezzen. Most 
P. Koppers, mint szakember elment a törzshöz, elmondotta nekik, 
hogyan rágalmazták a törzset Európában, milyen hírnevük marad 
fenn a világtörténelemben, engedjék meg tehát, hogy írjanak» 
kérdezzenek, fénykép és fonográf-felvételeket eszközölhessenek. 
Megkapták ezt a kivételes engedélyt. Mikor Navarin szigetén jó 
sok élelmiszert sikerült összegyüjteniök, megépítették külön csak 
avatási célra szolgáló 11 m. hosszú és 4 m. széles indián kuny-
hójukat; megválasztották az elöljárókat, kiknek az avatás alatt 
mindenki feltétlen engedelmességgel tartozik és bevonultak a 

•jelöltekkel együtt. P. Koppers, mint jelölt és p. Gousinde mint 
régebbi törzstag. 

Az első napokban csak három kis kagylót kaptak enni és 
vizet is csak madárcsonton keresztül szopogathattak egy keveset 
azért, hogy a jelöltek megtanulják nehéz időkben beérni kevés 
étellel-itallal. 

Egész nevelési rendszernek és próbának nevezhető ez a hossza-
dalmas szertartás. Van benne gyakorlat és elmélet. A gyakorlat 
altruisztikus életfelfogásra szoktat. A fiúkat férfi vezeti minden-
nap az egész törzs számára fát gyűjteni, kisebb vadat fogni, 
kagylót szedni ; a lányok elmennek halászni és rákot fogni. Meg-
tanulják a régi táncokat, énekeket. 

Az elméleti részt a vezető öreg tanításai nyújtják. Ha 
házas leszel és valaki a tűzön levő ételedből kér vagy vesz, nem 
szabad rá megharagudnod. Ha ajándékozni akarsz, akkor ne 
rosszat ajándékozzál, hanem ami igazán jól sikerült, akkor meg 
lesz veled elégedve és elmondja, milyen derék ember vagy. Az 
öregeket mindig figyelmesen hallgasd, akkor is, ha unalmasnak 
tetszik a beszédük, mert te is öreg leszel. Egy este a misszio-
náriusokat megváratta egy fiatalember és a következőkép menti 
ki magát : Egy öreg ember jött felém és beszélt velem. Ti fiata-
lok vagytok, ő öreg, nektek kellett várnotok. Más alkalommal 
ajándékba adtak p. Koppersnek, mint fogadott fiuknak egy kosár 
élelmiszert, gyümölcsöt, de lelkére kötötték, hogy csak akkor 
szabad belőle enni, ha előbb mindenkit végigkínált vele. Ha 
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egy kis gyermek kiált, be kell fogadni akkor is, ha legnagyobb 
ellenséged gyermeke. Ha látja, hogy visszaviszed, majd észre tér 
és azt gondolja, mégse lehet ez rossz ember. 

A leányok keljenek korán. Ne nézdegéljenek mindenfelé, 
hanem maguk elé. Ha férjhez mennek, hűségesek maradjanak 
még akkor is, ha a férj megfeledkezik magáról. Majd meggon-
dolja, visszajön, hálás lesz és békében éltek mindhalálig. «Ne 
mondjátok tovább, amit hallotok», mert ez csak békétlenséget 
szerez. 

P. Kopperst is befogadták egy családba. Be is mutatta 
nevelőatyja és anyja fényképeit. Ez az ősi állami berendezés, 
kiemelik a saját családjából és más tekintély alá helyezik. 

Érdekes módon tudta meg Istenre vonatkozó hagyomá-
nyaikat. P Gousinde hallott beszélni két nőt egy nagy áradástól, 
mely az egész föld kerekségét elárasztotta. Megkérdezte tőlük, ki 
küldötte ezt? Vatauineva. Ezt a nevet kiejtve nagyon megijed-
tek és hiába kérdezte őket tovább, ki ez? Csak annyit vallottak; 
ugyanaz, mint a keresztények Istene, többet nem szabad mon-
dani. Pár nap múlva ismét visszajött a két nő: Most már min-
mindent elmondunk, mert Vatauineva nem vette el a gyerme-
künket. Elmondották Isten ősrégi neveit : örökkévaló, minden-
ható, a régi idők atyja, a jó öreg. Leghasználatosabb neve: 
Atyánk az égben! De elmondják kegyetlennek is, mert megöli 
az embereket, ő az élet és halál ura. A vallásuk élő, eleven 
monotheismus, a mindennapi életben állandóan Istenhez fordul-
nak. Ha beteg a gyermekük, Tőle kérnek segítséget: Atyám! 
gyógyítsd meg a gyermekemet! Ha meggyógyul, megköszönik: 
Látod, milyen boldog vagyok, most meg vagyok Veled elégedve. 
Ha nem gyógyul meg, perelnek az Istennel: Azért adtad, hogy 
lopva ismét elvegyed tőlem! Ha férjét veszti el: Jöjj le most 
már, légy Te a család feje, tartsd el a gyermekeket ! Egy ilyen 
alkalommal megkérdezte: Van-e az Istennek felesége? Bámulva 
nézett rá az asszony: Hogy lehet ilyen bolondot beszélni, ezt 
még soha életemben nem hallottam, hogy Vatauinevanak fele-
sége volna. íme az őskulturában nincsenek mythosok, ez későbbi 
romlottabb korok találmánya. A szép időt a következőkép kérik : 
Atyám, a jó idő Atyja, engedd, hogy lássam. Megköszönik: 
Köszönöm Atyám, Te adtál jó időt nekünk ! Vagy hatvan ilyen 
kis formulát jegyzett fel p. Koppers és végső eredményként 
megállapítja, hogy itt praematriarchalis, praetotemisticus törzsre 
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talált, mely még a gyűjtő kultura fokán áll. Egy veszendőnek 
induló nép kiáltása hangzik itt felénk: Morituri vos salutant! 
Megmentjük az őskultura becsületét ! 

Keresztény befolyás nem érvényesülhetett, semmi nyoma 
sem a nevekben, sem az öreg emberek hagyományában és emlé-
kezetében. 

A magasabb kultúráiét nyilvánulásai közül főleg a miszté-
riumokkal, áldozattal, a törzsavatás szertartásaival és a titkos 
társulatok életével foglalkoztak. 

A misztériumok közül Osiris, Mythras, Eleusis, Adonis és 
Attis kerültek sorra. Ezekre támaszkodva támadják még mindig 
sokan a kereszténység eredetiségét, a Szent-Háromság titkát, a 
keresztséget, Oltáriszentséget, a feltámadást és az egész megvál-
tás dogmáját. Szent Pál veszi át ezeket a körülötte élő népek 
vallásából, egybeilleszti és orphikus kifejezésekkel szinezi. Első-
rangú szakemberek kutatásából kitűnik most, hogy eddig nagyon 
távoleső magyarázatokat kerestek a kutatók; előre megalkotott 
nézeteik számára kerestek anyagot, az igazi magyarázat kézen-
fekvő : az élet és fajfentartó ösztönök ünnepléséről és magaszta-
lásáról van szó ezekben a misztériumokban és a nagy természet 
ébredéséről. A keresztény vonatkozások nagyrészt elmés stílus-
gyakorlatok, «artifice de style» következményei, nem pedig 
komoly kutatások alapján leszűrt eredmények. 

A keresztények utálták a pogány misztériumokat és az 
ördög művének tartották. Szent Pál nemhogy elfogadta őket, sőt 
ellenkezőleg határczottan tiltja: Mi lehet közös Krisztus és Béliái 
között? Nem vehettek részt Krisztus és az ördög asztalánál. 
A hasonlóságok sem olyan nagyok, mint feltüntették. Mythras 
kivételével mindenütt valamelyik istennő a főszemély, a szemé-
lyek változók, mythikusak, sehol állandó tény, mindenütt badar-
nál badarabbak a történetek, melyeket csak később, a keresz-
ténység hatása alatt egyszerűsítenek. A papok és a politikusok 
szeszélye szerint alakítanak a meséken és szertartásokon. Ha két 
szöveget olvasunk, már láthatjuk, hogy minden mythographus 
egyénileg fogja fel a misztériumokat. Míg ezzel ellentétben, 
hogyan beszélnek Krisztusról az evangélisták és az apostolok: 
Amit szemünkkel láttunk, amit fülünkkel hallottunk, amit kezeink 
érintettek, ime ezt hirdetjük nektek. 

A szertartásokban a pogányoknál nincsen igazi engesztelés, 
csak külső lemosás, a kereszténységben pedig a lélek megtérése 



VEGYESEK 77 

a főgondolat. Pál elsorolja a bűnöket : íme ilyenek voltatok, ezen-
túl mint a világosság fiai éljetek. 

Az áldozatnál az ethnológia nem egyezik meg a theoló-
gusok közkeletű fogalmával, mely szerint az áldozat lényege a 
megsemmisülés, a destrukció. Ilyen az egész őskulturában nem 
fordul elő, míg ha elfogadjuk, hogy az egyszerű felajánlás ele-
gendő annak elismerésére, hogy az élet és minden, ami az élet 
fenntartására szükséges, Isten adománya, akkor az áldozat ép oly 
régi, mint az imádság. Klameth az arab, Hehn az akkad-szumir 
szokásokról beszél. Andres az igaz tudós szerénységével ismer-
teti a görög-római szertartásokat és kimutatja, mily kevéssé 
ismerjük még az ú. n. klasszikus kort, melyről pedig könyvtára-
kat írtunk össze. 

A beavatást minden törzstagon elvégzik, mert a törzsnek 
mindenki tagja, ilyenkor nem hordanak álarcokat. A titkos tár-
sulatoknak nem mindenki lehet tagja, nagyrészt fiatal férfiak 
tömörülnek benne és álarcot hordanak. A titkos társulatok leg-
inkább Afrikában vannak elterjedve, Senegambiában van vagy 
negyvenféle. Valóságos átkai és csapásai Afrikának. Mindenütt 
magukhoz kaparítják a hatalmat, a rendőrség és igazságszolgál-
tatás kezükben van. Sok a legteljesebb kommunizmust, főleg a 
nőközösséget hirdeti és gyakorolja. Erőszak, erkölcstelenség, 
lopás, gyilkosság, hazugság a fegyverük; leopárdnak öltözött 
orgyilkosok állanak rendelkezésükre, akik a kellemetlen embere-
ket eltávolítják, elteszik láb alól. 

Az indítványokat és javaslatokat tárgyaló gyűléseken a 
következő főgondolatok hangzottak el. A jövő ethnologikus hét 
főtárgyai legyenek: Az ima a népek életében és a bűntudat a 
népek lelkiismeretében. Mindkettő a történeti források gondos 
áttanulmányozása alapján dolgozandó ki. Kész munkákat a kon-
gresszus vezetősége örömmel fogad el előzetes áttekintésre. Aján-
latosak még a következő tárgyak: a legrégibb feliratokból is 
össze kell állítani a vallás legrégibb alakját. A mesekutatás is 
jobban, kiaknázható, mint eddig történt. A kulturnépek istenei 
rosszabbak voltak, mint az emberek, nem akarták tetteiket az 
ifjúságnak elmondani és meséket találtak ki a mythosok helyett. 
Érdekes tételek gyanánt kínálkoznak: az áldozat a görög drá-
mában, feliratokban és vázákon vagy a primiciális áldozat a 
görögöknél. 

P. Pinard szerint a vallásos tapasztalat változatait kell tanul-
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mányoznunk. Lényeges különbség forog fenn a katholikus és 
protestáns tapasztalatok között pl. a hit lélektanában. Igen éles a 
katholikus szenteknél a szellemek megkülönböztetése pl. szent 
Teréziánál; míg Mme de Guyot és a többi quietista kritika nél-
kül minden benyomását felsőbb beavatkozásnak fogadja el. 
A vallásos típusok megállapítása is szép probléma. Hogyan 
imádkoznak az értelem, az érzelem és az akarat emberei ? Milyen 
összefüggés van a teljes hitetlenség és az érzelemre képtelenség 
között? 

Az engedelmesség és parancsolás lélektanának megírására 
főleg a szerzetesek vannak hivatva. 

Mester indítványozta, hogy az ethnológai hét legyen las-
sankint a vallástudományok nagy beszámolója. így külön nap 
volna szentelendő a valláslélektannak, mely most is a legnagyobb 
érdeklődést váltotta ki a hallgatók körében. A lélektani kutatást 
azonban más irányba kell terelni, mert az eddigi elemző lélek-
tan nem alkalmas" a kulturpszichológia céljaira. A funkcionális, 
a synthetikus lélektannal kell már kísérletet tennünk, ez adja 
meg a gyakorlati és történelmi életben érvényesülő nagy tör-
vényeket. 

A jövő kongresszuson kerül szóba az ural-altáji nyelvtörzs, 
főleg a finn-ugor népek problémája és vallása. Nagy szégyen 
lenne reánk, ha más nemzetbeli dolgozná fel a mi kérdéseinket. 
A Szent István Akadémia hivatását tölti be, ha szakembereink 
(Szinnyei, Kmoskó, Solymosi, Gomboc) közül felkér valakit eme 
kérdések tanulmányozására és érintkezésbe lép a kongressszus 
vezetőségével, hogy a magyarországi képviselet illetéktelen 
kezekbe ne kerüljön. Nemzetünk töltse be méltóképpen a helyét 
minden tudományos világkongresszuson. 

Budapest. Dr. Mester János. 

AZ AQUINÓI SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

Felolvasó ülés 1921. máj. 3-án a központi papnevelő dísz-
termében. Elnök dr. Székely István prelátus. A nagyszámú közönség 
között jelen volt a hadügyminiszter képviseletében Thott Gábor 
tábornok, továbbá Mina^ Alajos, Koncz Sándor, Oláh Ödön, Kiss 
László, Szőts Mihály tábornokok, Hollósy Tihamér, Kruner Gézáné, 
Ladik Mária, Ambrus Gyuláné, Preszly Lórándné, Sávoly Jánosné, 
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Razsovich József, Ambrózy Gyula, Schill Ferenc, Mészáros János 
ezredes, Piger Géza, Spettmann János, Ladik Gusztáv államtitkár, 
Klinovszky Lénárt min. tan., Gabányi Jánosné, Eckenberger István, 
Szablya János, Huszár Szanda, Huszár Sándor, Orbán István, Tátray 
László, Vajda Gyula, Töttössy Miklós, Ámon Pál, Ringeisen Ottó, 
Tóth Tihamér, Tasi Dániel, Szamossy Tibor, Harsányi Béla, 
Fasching Gyula és még igen sok tagja a m. kir. csendőrségnek, 
továbbá sok egyetemi hallgató. 

Az ülés első tárgya gyanánt Kpmócsy István pécsi árvaintézeti 
igazgató, rendes tag olvasta fel « A szociológiai megismerés lehető-
ségéről és módszereiről» szóló értékes tanulmányát. A szociológia 
fogalmának és tárgykörének ismertetése után kimutatta azok 
tévedését, akik a szocializmusban egyedül munkáskérdést látnak, 
mert a szociológia az egész társadalmat tartja szem előtt, tehát 
a munkáskérdés még nem meríti ki a szociológia fogalmát. 
A történelmi materializmus nem kizárólagos módszere a szocio-
lógiának, mindent nem is old meg. 

A második felolvasó Preszly Lóránd csendőrőrnagy elő-
adásának tárgya volt : «Az ember bűnözése, különös figyelemmel 
társadalmi viszonyainkra». Az elméleti s gyakorlati megvilágítá-
sokban bővelkedő előadás a bűnözés adott tényezőivel, az 
emberrel, társadalommal s állammal foglalkozott. A bűnözés ellen 
kifejtendő küzdelemben főleg a vallást említette a leghathatósabb 
eszköz gyanánt. Fel kell ébreszteni az erkölcsi öntudatot és 
gyakorlati idealizmusra kell nevelni. Sürgette «teljes valutájú 
egyéniségek» nevelését. Rámutatott arra is, hogy ezen a téren 
szociális politikánk már évek óta stagnál, pedig legalább a maga 
körében mindenki megtehetné, amire képes, hogy mindnyájan 
hozzájárulhassunk a nemzet feltámasztásához. 

Felolvasó ülés 1922. okt. 25. Jelen voltak: Székely István 
egyet, tanár, elnök, Kiss János, Mihályfi Ákos, Pataky Arnold, 
Schütz Antal, Martin Aurél egy. tanárok, Ernszt Sándor prelátus, 
Schrotty Pál O. F. M., Marczell Mihály kollégiumi igazgató és 
sok egyetemi hallgató. 

Dr. Mester János rendes tag tartotta meg felolvasását 
«Jelentés a vallástudományi és ethnológiai kongresszusról» cím-
mel. A hollandiai Tilburgban 1922. szept. a világ minden 
tájáról összegyűlt kath. tudósok tartottak kongresszust, amelynek 
45 felolvasásában részint bevezetőt nyújtottak a nemkeresztény 
vallások ismeretébe, részint pedig a valláslélektan tanulmányo-
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zása iránt keltettek nagyobb érdeklődést a kath. körökben. 
A megjelent közönség feszült figyelemmel kisérte a nagyjelen-
tőségű kongresszusról nyújtott érdekes beszámolót. 

Az ülés második tárgya volt dr. Tötíössy Miklós rendes tag 
felolvasása «A valláslélektan méltatásáról». A felolvasó rámutat 
a testi és lelki jelenségek áthidalhatatlan különbözéseire, de 
viszont a testi disposiciók befolyására és a lélek működésére s 
ezért hirdeti, hogy a vallásban sem szabad lekicsinyelni azokat 
a befolyásokat, melyek a kedvezőbb testi disposiciót elősegítik. 
Szól az intuitiónak s a tudatalattinak szerepéről a vallás terén, 
majd részletes ismertetés és kritika tárgyává teszi a voluntarista 
s pragmatista irányt. A felolvasás második része pedig foglal-
kozott azokkal a tényezőkkel, amelyek a lélek vallásos életét 
táplálják. 

Felolvasó ülés 1922. dec. 20-án, Székely István dr. egyet, 
tanár elnöklete alatt. Jelen voltak: Kiss János dr., Schütz Antal dr. 
Pataky Arnold dr., Trikál József dr., Nékám Lajos dr. egyetemi 
tanárok, Töttössy Miklós dr., Óriás Nándor dr. jogakadémiai tanár, 
Preszly Lóránd, Sima János, Babura László dr., Sántha Pál és 
sok egyetemi hallgató. 

A gyűlés tárgya Hetényi Gyula dr. egri theológiai tanár, 
rendes tag felolvasása volt, melynek tárgya «A vallási tapasztalat 
gondolatelemei». 

A felolvasó mindenekelőtt is nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy a vallásos élet elsősorban absztrakt fogalmakból, tehát 
szilárd intellektualista alapokból fakad. A vallásos élet legelső 
íróira, szent Ágostonra, Newmanra, Loyolai szent Ignácra hivatkozva 
mutatja be ez állítás jogosságát. Előadása folyamán aztán rátér 
arra is, hogy a nagy tömeg hite nem elvont, hanem szemléletes 
fogalmakból táplálkozik, mert hiszen az elvont fogalmak a leg-
több ember előtt megközelíthetetlenek. A vallásos megismerés 
harmadik forrását az intuícióban jelöli meg. Ennek kapcsán mély 
gondolatokkal vezetett végig a keresztény misztika csodálatos 
területein is. A nagy figyelemmel hallgatott s mindvégig élveze-
tes felolvasást a hallgató közönség lelkes elismeréssel fogadta. 

Az előadást követő élénk eszmecserében részt vettek Kiss 
János és Székely István egyetemi tanárok. 

Felolvasó ülés 1923. jan. 31. Jelen voltak: dr. Székely István 
elnök, dr. Kiss János, dr. Schütz Antal egyet, tanárok, P. Schrotty 
Pál, dr. Tóth Tihamér, dr. Martin Aurél, dr. Mester János, 
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Szitnyai Elek, Preszly Lóránd, Krywald Ottó, Vráblik Mátyás, 
Spettmann János, Kecskés Pál, Brückner József, Sántha Pál, 
Weiner Ferenc; nagyszámú hölgyközönség és sok egyetemi 
hallgató. 

Az első felolvasást dr. Marczell Mihály pápai kamarás tartotta, 
aki «A lélek megközelítésének művészetéről» tartott igen értékes 
előadást. Nagy pedagógiai érzékkel és széleskörű tapasztalatok 
alapján felépített előadásában rámutatott a test és lélek kölcsönös 
viszonyára, az átöröklés törvényeire, a psychológiai ismeretek 
szükségességére, a kísérleti lélektan megismerésére, mint amelyek 
ismerete mind elengedhetetlenül szükségesek a lelki vezető mun-
kájához. Különösen hangsúlyozta az egyéni lelki vezetés szük-
ségességét, amely az eszmények megkedveltetéséhez fog juttatni. 
Az előadáshoz hozzászóltak dr. Kiss János, dr. Schütz Antal és 
dr. Székely István. 

A második felolvasást dr. Fallenbiichl Ferenc leánygimn. 
igazgató tartotta «A káprázatok mint misztikus tények» címen. 
A káprázat fogalmának ismertetése után rámutatott annak forrá-
saira s magyarázatára, majd rámutatott a káprázatok misztikus 
oldalára. 

A « R E L I G I O » É R D E K É B E N . 

A nyomtatási és szállítási árak legutóbbi füzetem óta ismét 
több ízben emelkedtek, pedig már a tavalyi bevételek sem érték 
el a kiadásokat, kivált azért, mert a megrendelők nagy része 
nem fizetett. Ennek oka valószínűleg az, hogy az illetők újabb 
levélbeli felszólításra vártak, de kérnem kell megrendelőimet, 
hogy ilyen levélbeli felszólításra ne várjanak, mert ez ma igen 
sokba kerül, kétszáznak felszólítása mindjárt hatezer korona, 
hanem fizessenek e nélkül, postatakarékpénztárt befizetési lapon, 
ilyent folyóiratomhoz mellékelek, ma ennek darabja is 4 korona. 
Hogy mely évre van valaki hátralékban, azt a füzetek végén 
levő nyugtatások megmutatják. 

A folyóirat évi díját 1923-ra kénytelen vagyok 400 koronára 
emelni;; ez is kevés ugyan, ezért sem nyújthatok valami sokat, 
hiszen a mai 400 K körülbelül annyit ér, amennyit a békében 
1 korona ért. Innen van, hogy minden más folyóirat és minden 
könyv drágább, a Szent-István-Társulat könyvei is sokkal, de 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 6 
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sokkal drágábbak, mint az én folyóiratom, egyetlen egy irodalmi 
termék sincs országunkban, mely az én folyóiratom árának cse-
kélységét csak meg is közelítené, én ugyanis restellek nagy árt 
kérni, mert mindig fizetéses embertársakra gondolok, akiknek 
havi fizetése, még ha magasrangúak is, csak békebeli néhány 
koronára, pl. 30—50 koronára rúg. Emellett azonban kérem azo-
kat az igen tisztelt megrendelőimet, akiknek anyagi viszonyai 
nagyobb összeg fizetését megengedik, kegyeskedjenek ezt megtenni; 
egyesek már meg is tették, amint mai nyugtatásom is mutatja. 

A «Religio» szerkesztőségében számos korszerű és kitűnő 
értekezés vár közlésre, elhallgatásuk veszteség volna az irodalomra ; 
megjelenésüket a megrendelési díjak általános és pontos bekül-
désével és nagylelkű felülfizetésekkel lehet előmozdítani. 

Nagyon kérem az érdemes megrendelőket, pontos címüket 
minden változásnál szíveskedjenek velem közölni. 

Akik megszállás alól felszabadultak, írják meg, mely füzetek 
nem értek hozzájuk, remélem, hogy mind pótolhatom. És min-
denki, akinek valamely füzete hiányzik, írjon csak hozzám, lehe-
tőleg pótolom. 

Az elszakított területeken levő olvasók értesítsenek engem, 
ha lehetséges nekik folyóiratot küldenem s tőlük a díjat, esetleg 
ajánlott levélben, bármilyen pénz alakjában, megkaphatom. 

Fizetések nyugtatása. 
1918-ra, 19-re, 20-ra, 21-re és 22-re 313 K-t küldött Ambrus László. — 

I9-re, 20-ra és 21-re 173 K-t: Apátság, Celldömölk. — 1918-ra, 19-re, 20-ra, 
21-re és 22-re 313 K-t: Babik József. — 1923-re és 23-ra 120 K-t : Bihari 
Ferenc. — 1922-re és 23-ra 300 K-t: Dicenty Qyula. — 1921-re és 22-re 
120 K-t: Ferenciek zárdája Pápán. — 1922-re és 23-ra 120 K-t: Fridrich Sán-
dor. - 1921-re és 22-re 240 K-t: Ifi Lajos. — 1921-re és 22-re 240 K-t: Káp-
talani Könyvtár Veszprém. — 1922-re és 23-ra 500 K-t: Kollányi Ferenc. — 
1920-ra és 21-re 120 K- t : Komócsy István. — 1919-re, 20-ra, 21-re és 22-re 
220 K-t : Loschert Kázmér. — 1922-re éâ 23-ra 240 K-t : dr. Machovich Gyula. 
1916-ra, 17-re, 18-ra, 19-re, 20-ra, 21-re, 22-re és 23-ra 637 K-t: dr. Margitai 
Antal. — 1921-re, 22-re és 23-ra 300 K- t : Moser János. — 1922-re és 23-ra 
300 K t : Nádasy Ferenc. — 1921-re, 22-re és 23-ra 360 K-t: Papnevelő intézet 
Esztergom. — 1922-re és 23-ra 300 K-t: özv. őrgróf Pallavicini Edéné. — 
1918-tól 1922-ig 193 K-t: Ragály Bertalan. — 1922 és 23-ra 300 K-t: dr. Simon 
György. 1920-ra 21-re és 22-re 200 K-t: Szekeres István. — 1922-re és 23-ra 
500 K-t : Széchenyi Aladár gróf. — 1922 és 23-ra 240 K-t dr. Tóth József. — 
1918-tól 1922-ig 313 K-t: Weckinger Lajosné. — 1922-re és 23-ra 200 K-t: 
dr. Zelliger Vilmos. — 1919-től 1922-ig 250 K-t: Kapucinus rendház Buda-
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pest. — 1921-re 80 koronát fizetett: Matkovich Sándor. 120 K-t: Cser 
Vendel, Erdélyi Géza, Ohmacht Nándor. — 1922-re 120 koronát fizettek: 
dr. Babura László, Bárdon István, Bencés főgimnáziumi tanári könyv-
tár Sopron, dr. Boda János, dr. Csepregi Imre, Demján Ákos, Druga László, 
Ferencrendi zárda Szeged-Alsóváros, Főgymnáziumi tanári könyvtár Kőszeg 
dr. Hanuy Ferenc, a hittudományi kar könyvtára, Király János, Kiss Balázs, 
dr. Kováts Gyula, dr. Krüger Aladár, Leitgeb József, Magdics István. 1922-re • 
és 23-ra 240 K-t: Magyar Egyházirodalmi Iskola Budapest, Melles Géza, 
gróf Majláth György, Meszlényi Zoltán, Nóvák István, Ohmacht Nándor, 
dr. Pál Mátyás, Pázmány-egylet Vác, Pécsi tanítóképzőintézet, Pévald Vilmos, 
Plébániahivatal Gyula, Plébániahivatal Mosondarnó, Plébániahivatal Osztopán, 
Plébániahivatal Újfehértó, Prause József, Ragány Bertalan, dr. Sántha Pál, 
«Széchenyi» könyvkereskedés, dr. Székely István, Szent-István-Társ., dr. Szilvek 
Lajos, Timár Kálmán, dr. Tóth Kálmán, dr. Tóth Tihamér, Venczell Ede, 
dr. Vértesi Frigyes, dr. Wiederkehr József, gróf Zichy Lujza, dr. Zoltvány Irén. 
150 K-t küldött: dr. Lőrincz Gyula. — 200 K-t fizettek: Molnár Zsigmond, 
dr. Radnai Farkas, dr. Ráday Sebestyén, dr. Saly László, dr. Szánthó Géza, 
Zábrátzky György. — 480 K-t küldtek: Papnövendékek Budapest. — 1923-ra 
60 K-t küldött: Masson Lipót. — 120 K-t: Ciszterci főgymn. tan. könyvtár 
Székesfehérvár. — 200 K-t: dr. Hamvas Endre, Kulcsár Kálmán, Tower Vil-
mos. — 300 K-t: Hittudományi kar Budapest, Kegyesr. főgymnázium Kecs-
kemét, Kiss Gyula, dr. Pataky Arnold, dr. Szely Lajos. 600 K-t: dr. Sántha Pál. 
Dr. Töttössy Miklós 1922-re és 23-ra 880 K-t. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Dr. Kiss Jánosnál (Budapest, IX., Mátyás-utca 18.) kaphatók : 
Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek remekműve 

magyarra fordítva: Katholikus Ágazatos Hittan. Az I. kötet (Isten 
és a teremtés) elfogyott, a többi 5 nagy kötet 1000 korona, néhány 
példány van belőle. 

Aquinói szent Tamás élete, díszkötés. 400 korona. 
Dr. Kiss János Imádkozzunk c. imádságos- és énekeskönyve 

elfogyott. Sokfelé megkedvelték. Akik több példányt rendel-
nének, sietve értesítsék a szerzőt, ha néhány ezer példányra 
jelentkeznek, kiadhatom, máskép nem. 

A «Religio» nyomtatási költségeire eladók a következő 
könyvek és egyéb tárgyak; az érdeklődők a «Religio» szerkesz-
tőjénél tudakozódjanak, ő mondja meg az árakat ; mindegyikből 
egy-egy példány van: 

Alzog. Universalgeschichte der christlichen Kirche, félbőr. 
Baumgarten. Das Wirken der kath. Kirche auf dem Erden-

rund unter besonderer Berücksichtigung der Heidenmissionen. 
6* 
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Nagy díszmű, térképekkel, műlapokkal és a szövegben 600 auto-
typiával, krétapapir, díszkötés. 

Corpus Juris Hungarici, teljes, négy kötet, folio, bőrkötés, 1822. 
Magyar törvények 1836—1893-ig és 1904., 29 kötet, vászon-

kötés. 
Cyrill! Hirosolymitani Opera omnia graece et latine, félbőr. 
Corpus Juris Romani, teljes, Köln, 1775. pergamen-kötés. 

2 kötet. 
Hurter S. J. Theologiae Dogmaticae Compendium, 3 kötet, 

kötve. 
F. Lucii Ferraris. Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, 

morális, theologica. Migne-kiadás, 8 kötet. 
Hőke Lajos. Magyarország újabbkori történelme 1892-ig, 

2 kötet, fűzve. 
Kaulen Ferenc. Asszyria és Babylonia a legújabb fölfede-

zések után, sok képpel, fűzve. 
Király Pál. Dácia, Augusztus Provinciája, 2 kötet, fűzve. 
Smets. Az osztrák birodalom története, 3 kötet, fűzve. 
Ebers György. Cicerone a régi és új Egyptomon át, fűzve. 
Wertner Mór. Negyedik Béla király története, fűzve. 
A «Religio» teljes példánya 1841-től mostanig, 80 évfolyam, 

kötve, egyetlen példány, sehol máshol nem kapható. 
A «Religio» évfolyamai 1913-tól, némelyikből egyetlen 

példány van. . 
A Bölcseleti Folyóirat és Hittudományi folyóirat egyes évei. 
Lepsényi. Jó Pásztor, hitszónoklati folyóirat, 16 évfolyam. 
Borromeus, hitszónoklati folyóirat, 24 évfolyam. 
Karkecz. Hitszónoklati Folyóirat, 16 évfolyam. 
Katholikus Szemle, 34 évfolyam. 
Stimmen aus Maria-Laach, 54 évfolyam. 
Linzer. Theologisch-praktische Quartalschrift, 32 évfolyam. 
Havi Közlöny, lelkipásztorkodási folyóirat, alapításától végig. 
A veszprémi püspökség római levéltára. Monumenta Romana 

Episcopatus Vesprimiensis. Hornig Károly báró biboros főpap, 
veszprémi püspök bőkezűségéből kiadta a Fraknói Vilmos püspök 
által létesített római magyar történeti intézet. Pazar fénnyel ki-
állított 4 nagy folio-kötet. Készült a Franklin-társulat műintéze-
tében. 

A «Religio» javára néhány szép egyházi díszruha is eladó. 



Folyóiratok: 

Don Bosco. Szalézi műveinek közlönye. Budapest, III., Kis-
celli-utca 79. V. évf. 

Ecclesia. Egyházművészeti és gazdasági tudósító. IV. évf. 
Szerkesztők: dr. Angyal Pál, dr. Czakó Elemér, dr. Rejőd Tibor. 
Budapest, IV., Zrinyi-utca 27. Évre 60 K. 

Egyházi Lapok. Papok Közlönye. Egyházpolitikai, hittudo-
mányi és lelkipásztori folyóirat. X. évf. Megjelenik kéthetenként. 
Minden dicséretre érdemes. Évi díj 900 K, ezenkívül hitszónok-
lati melléklete 320 K. Budapest, V., Honvéd-utca 10. Szerkesztő : 
dr. Czapik Gyula. 

Egyházi Szemle. Lelkipásztorok folyóirata. II. évf. Temesvár. 
Szerkeszti: dr. Faragó János theologiai tanár. Havi folyóirat-
Évre 65 lei, tőlünk 320 K. 

Egri Egyházmegyei Közlöny. Szerkeszti: dr. Kelen István. 
Évre 500 K. 

Egri Katholikus Tudósító. Szerkeszti dr. Petro József. 
Irodalomtörténet. Szerkeszti Pintér Jenő. Budapest, I., Attila-u. 1. 
Katholikus Élet. Szerkeszti : P. Galleriani Bonaventura O. S. 

M. Budapest, IV., Szervita-tér 6. 
Katholikus Gyermekvédelem. Esztergom. 
Katholikus Szemle, a Szent-István-Társulat folyóirata. Szer-

kesztik: dr. Mihályfi Ákos és Várdai Béla. 
Magyar Középiskola. Szerkesztik: Péch Aladár és Brisits 

Frigyes. Budapest, VI., Bulyovszky-utca 26. 
Magyar Paédagogia. Szerkeszti : dr. Nagy József Béla. Buda-

pest, I., Bors-utca 10. 
Örökimádás. Szerkeszti: dr. Mátrai Gyula. Budapest, IX., 

Üllői-út 77. Évenkint négyszer. 
Rózsafüzér Királynéja. Szerkeszti : P. Badalik Bertalan M. O. 

P. Budapest, VII., Bálint-utca 3/b. 
Magyar-Zsidó Szemle. Szerkeszti dr. Blau Lajos. Budapest, 

VI., Váci-utca 85. 
Művek, valamint folyóiratok szerzői és kiadói küldjék be 

kiadványaikat, ha azok hirdetését, vagy épen ismertetését kivánják. 
Beérkeztek: Praelectiones in Collegio Pontificio Internatio-

nal! «Angelico» és Status personali et ordo prelectionum in 
Collegio P. J. «Angelico» a. sch. 1922—3. Róma (5) Via d. Vitale 15. 
Beküldte az intézet rektora Szabó Szádok O. P. 

A Szent-István-Akadémia felolvasásai. Dr. Horváth Sándor O. 



P. székfoglalója: A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. 1922. 
25 K. 

Gróf Apponyi Albert elnök : Megemlékezés IV. Károly királyról. 
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LÉLEKKERESÉS É S LÉLEKMEGTAPASZTALÁS. 

CS O D Á L A T O S dolog, hogy mennyire van bennünk eltemetve a 
lélek! A szervezet azt oly sűrűn takarja s az idegzet vil-

lamos hálója azt úgy borítja, hogy filozófiai okoskodás, tehát 
buvármunka kell hozzá, hogy azt kiemeljük. De e kiemeléssel 
sem lehetünk valami nagyra, mert ha Mája istennőnek e ponton 
legsűrűbb fátylát föl is lebbenthetjük s a lélek valóságáról meg 
is győződhetünk: még akkor sem nézhetünk szemtül-szembe a 
lélek arcába, — az itt mindig valamiképen lefátyolozott, idegen 
előkelőség; arcát nem látni, csak körvonalait s lába s keze 
nyomát. E nehézség aztán oka annak is, hogy oly kevéssé élénk 
az emberek tudata a lélekről s hogy alig találni arra a nemes 
ambícióra, mely ezt az elásott kincset megbecsülni s a lelki élet 
irányát érvényesíteni törekednék. Annál impozánsabb ezzel szem-
ben a lélekkeresés s a lélekébresztés szenvedélye, mely a leg-
nemesebb filozófiákban, mindenekfölött pedig az Evangéliumban 
érvényesül. Az Evangélium ugyan nem okoskodások s nem 
abstrakt fogalmi konstrukciók révén, hanem az isteni tekintély 
fényével s a természetfölötti benyulások erejében mutat rá a 
lélekre s hoz az emberiségre új tavaszt s új életet; de vannak 
filozófiák — s itt a plátói s a szent Ágostoni filozófiára vonat-
kozom — melyek szintén nem abszrakt okoskodás, hanem inkább 
a pszichológia révén, a megtapasztalás s a megérzés révén akar-
nak minket a lélekhez, tehát jobbik magunkhoz vezetni. A görög 
lélekkeresés és lélekkeltés amint az Plátónál, főleg Phaidoszában 
olvasható, magának a pszichének öntudatát szeretné megszólal-
tatni s megéreztetni vele természetét s anyagnál különb voltát. 
Szent Ágoston is a lelket közvetlenül érzéseiben mutatja be, 
mikor vágyaira, igényeire s szenvedéseire utal s ezekben akarja 
azt velünk megéreztetni. Mi közvetlenül adottabb, mint az a 
hires «Inquietum cor», amit mindenki érez s ami mindenkit az 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 7 
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anyagi szférán túlra vezethet. Úgy látszik neki s nekünk is, hogy 
magából abból a világon el nem csitítható nyugtalanságból, a 
világ által szét nem oszlatható kétkedésből, a léleknek eszményi 
orientációjából, nemkülönben a benne fölcsattanó világok ütkö-
zéseiből, a nagy ellentétekből, a minden életre kiterjedő s árnyat 
borító tragikumból lehet s kell kiemelni a lelket mint nem 
anyagi, hanem más valamilyen csodás hatót és tényezőt. 

Ezzel jeleztem már azt a két irányt, melyen ez a pszicholó-
giai lélekkeresés és lélekkeltés megindulhat. 

Nevezetesen figyelmünkre méltathatjuk azokat az új igé-
nyeket s orientációkat, melyek bennünk, mindnyájunkban jelent-
keznek vagy legalább is előhívhatók, ha el volnának fojtva s 
melyek minket a fizikai s a fiziológiai világ forgatagaiból az 
eszmények felé igazítanak. Új törvény, az etosz, új értékek s 
eszmények gyúlnak ki előttünk e szférában s valahogy úgy van, 
ahogy Plátó mondja, hogy megérezzük, mintha a világ keserű s 
zivataros tenger volna, melybe bele vagyunk merítve s melyből 
tisztább látásra s nekünk való finomabb miliőbe kell kiemel-
kednünk. Az etosz miliőjében fejlik s tisztul meg az öntudat. 
Az ösztönös s szenvedélyes élet forgatagaiból kiemelkedve ne-
mesebb, egyensúlyozottabb egyéniségekké fejlődhetünk s nagy 
célok s eszmények inspirációi szerint konstruálhatjuk magunkat. 
Ez az út az emberi tökéletesség s a lelki szépség útja s aki az 
«ascensio» vonzalmaiba belekerült, az már tényleg megtapasz-
talja önmagában s önmagán a szellemi világot. 

A lélekkeresés s a lélekmegérzés másik útja pedig az élet 
szenvedéseinek s kínjainak, sőt mondjuk csak ki, poklainak ör-
vényei közt vezet s az élet tragikumát, a nagy ellentéteket s 
üldözéseket tapasztaltatja meg velünk. Két világnak, az anyagi-
nak, az alacsonynak s az eszményinek, a fölségesnek malom-
kövei közt őrlődünk. Nyomorúság, kín s betegség s halál nélkül 
tenyészélet nincs s az élet minden szikrája óvakodik az őt ki-
oltani fenyegető rossztól. De a legnagyobb ellentét, mely nem 
fiziologiai s nem chemiai, hanem két különböző világé, amilyen 
a tiszta, sugározó eszményiség s a vele szemben álló ösztönös-
ség, az emberben tárja ki apokaliptikus látványosságait. Itt is 
kell valami megoldás s az nem lehet más, minthogy a felsőbb, 
azaz előkelő másik, t. i. a lélek, a szellem legyőzze a rosszat 

A két út tehát ez volna : az egyik, hogy a bennünk pihenő 
s többé-kevésbbé öntudatlan szellemi világot öntudatukra hozzuk 
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s arcáról a fátyolt, Mája fátylát félrehuzzuk; a másik, hogy a 
rossznak, a kínnak, a tragikumnak ostorai ébresszék föl a lelket 
s kényszerítsék kilépni s fölhágni az önállításnak, a magát 
minden vak s buta anyagitól való megkülönböztetésnek polcára. 

Lépjünk az első útra s figyeljük meg, hogy a világot szem-
lélő min veszi észre a lelket. 

A legnagyobb s legfeltűnőbb tény, melyet minden gon-
dolkodó, legyen idealista vagy realista, materialista vagy spiri-
tualista, pesszimista vagy optimista, konstatálni kényszerül, a 
dualizmus, vagyis az, hogy az ember elkülönül a világtól s hogy 
vele szemben áll mint fölényes alak, mint valaki. A világ valami, 
az ember valaki. Tehát a naiv természetegység, a naiv homo-
geneitás szétszakad s a nagy rianás az emberben tátong. Az em-
berben lett a lét kettő, sőt azt mondhatjuk, hogy az ember 
nem egy, hanem kettő. 

Ez a kettőség végighúzódik az emberi történelmen. Tör-
ténelem is csak ott van, ahol kettőség van; kultura is ott van, 
hol kettőség van, t. i. szellemi és anyagi világ, test és lélek, 
természet és kultura. 

Kezdjük az ősi kettőségen, amely az ember. 
A lélek legkarakterisztikusabb kinyilatkoztatása abban pattan 

ki, hogy áttöri a természet mechanikai s fiziologiai homogenei-
tását s a nagy termés-természettel szemben felállítja önmagát s 
a maga világát. Mint minden, úgy természetesen az ember is 
természet, tehát adat s adottság volna, de ugyanakkor benne 
ugyancsak egy másféle sajátosan formáló, konstruáló s önmagát 
állító tényező is lép föl s ennek a konstruáló s állító erőnek 
erejében az ember kilép a természetadottság sorából, kibonta-
kozik az anyagi meghatározások kényszerzubbonyaiból s kifejti 
s konstruálja önmagát, akárcsak egy márványtömb lépne ki a 
karrarai sziklafalak homogeneitásából s belvederi Apollóvá vagy 
Laókonná alakulna ki. 

Az egész kulturán végigtátong az adottság s az alakítás 
megkülönböztető rianása. Mindenütt beigazul, hogy a «mens 
agitat molem» s hogy az ember, a lélek a maga saját képére s 
hasonlatosságára alakítja a káoszt kozmosszá. Ahogy az ember-
ben az egyéniség kilép a természeti homogeneitás vonalából a 
világ frontja elé; ahogy az objektumok síkját áttöri s szub-
jektummá emancipálódik: úgy alakítja a természetet sajátos kul-
turvilággá is, melyben a lélek veleszületett erői s érzékei a szép 

7* 
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s nemes, az igaz és fölséges iránt kifejlődnek s a művészet, a 
szabadság és a szeretet kultúrájának legfinomabb flórájában 
virágozhatnak ki. 

Mit tartunk már most a világfölényes egyéniségnek, a 
szubjektumnak föllépéséről, melyet csak egy vulkán kiemelke-
déséhez és kitöréséhez hasonlíthatok a lét homogén tengerének 
síkjából ? Mit érzünk, mi az élményünk az egyéniségnek e reve-
lációjában, mely bennünk is folyik? Mi az érzetünk róla, tehát 
önmagunkról ? 

Nem más, mint az, hogy abban az egész pszichológiai fo-
lyamatban érvényesül egy fölfelé haladó irányzat, meg van húzva 
egy folyton fölfelé irányuló vonal, mely az alsóbbal, a termé-
szetes adottal, az ösztönössel szemben egy szuverén plattformot 
keres. Egészen új csillagzatok gyúlnak itt ki, milyenek az igaz-
ság, a jóság, a szépség eszményei, melyek nem alulról valók, 
hanem melyek felé, mint új szférák vezető csillagai felé haladunk 
mi is. Ez a mi élményünk, hogy elkülönülünk, mert különbek, 
hogy kiemelkedünk, mert feljebb valók vagyunk. A mi élmé-
nyünk, hogy új eszményeket, új értékeket s új utakat tapaszta-
lunk meg s hogy azok adódnak bennünk, mint a légi utak a 
madárnak, még pedig azért, mert nemcsak lába, hanem szárnya van. 

A lélek akkor érzi meg magát, amikor a világtól való kü-
lönbözés, a dualizmus nagy rianása kiált föl benne. Ez a kiáltás 
nem «de profundis», hanem «de excelsis» való. E kiáltásnak az 
az értelme, hogy a világ az valami s én vagyok a valaki; mi 
ketten más és más vagyunk. Hogy az ember nem szám és tö-
meg, hanem egyed s egyéniség s hogy nem silányul soha ob-
jektummá, bármilyen tirannisz s baromi erőszak alatt sem. Ez 
mindkét világnak az állítása s valamiféle virtuális proklamáció, 
melyet a szellem intéz a világhoz, melyben a még öntudatlan 
embernek, a tömegnépeknek még csak trónigényét, de a lélek 
s ezzel az egyéniség öntudatára ébredteknek tényleg már trónra-
lépését proklamálja. 

Arra a kérdésre tehát, hogy in concreto min és miben érez-
hetjük meg a természetadottsággal s az ösztönösséggel szemben 
a lelket, azt felelném, hogy először azon a feltörekvő tendencián, 
azon kiemelkedésen, mellyel az adottságból, a terméstermésze-
tességből kiválunk s elkülönülünk; másodszor az etoszon, azon 
az új szellemi világon, melynek sajátos, önálló törvényei, az 
eszményiségen, melynek önálló, mondhatnám, sarkcsillagai s álló-
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csillagai vannak s ezek felé tájékozódik a természetességből s 
ösztönösségből kiemelkedő öntudat. Ez ideális elvek azután hat-
nak a lélekre s valamiképen vonzzák fölfelé, mert amint az 
anyagnak s az ösztönös életnek gravitációja van lefelé, úgy a 
szellemi világ megfordítva felsőbb hatalmak, t. i. az ideális s 
etikai elvek befolyása alatt áll. Ez a vonzalom, mint egy felsőbb 
rendű érosz, mint «amore celeste» jelentkezik: ez fűti s viszi a 
lelket fölfelé. 

Ez utóbbira még ki kell röviden terjeszkednem. 
Minden életnek, a szervesnek épen úgy, mint a szellemi-

nek, az a sajátsága, hogy szereti s állítja magát, tehát, hogy egy-
részt védekezik a neki hátrányos benyomások ellen, másrészt 
pedig, hogy erősbül vagyis fejlik s így kifejti magában azt a 
tökéletesebb s neki megfelelőbb magatartást és formát, amilyenre 
csak képes. Ha valamely lényben kétféle élet van, akkor ez a 
tendencia kétfelé érvényesül. Egy élet ugyanis egy szeretet, két 
élet két szeretet s minden szeretet, mint önfönntartás : fajfönn-
tartás a megfelelőbbre, a neki való jobbra, szebbre s tökélete-
sebbre irányul. Minden szeretet ideálokkal dolgozik. A fajfönn-
tartás épen úgy, mint a lelki élet. A földi szerelem ösztönei s 
ingerei közt is ott villog az ideál, amit a szerelmes az angyal, 
a gyöngy, a galamb, a rózsa, a csillag szimbólumaival jelez. 
Ezek az indulatok s érzések alighanem visszahatnak a formák s 
a szépséget alakító öntudatlan erőkre is. Az érosz a maga indu-
latosságában a szebb, az ideális ember — férfi vagy nő — ké-
pét keltegeti s valamiféle ideális sugárzatban látja azt, akit sze-
ret. Valamint azonban a fajfönntartás éroszában szerepel az 
ideális hajlandóság, a tendencia a szebbre s tökéletesebbre, úgy 
a lelki élet éroszában is van ily beállítás a szebbre s a tökéle-
tesebbre vagyis az ideálra. Ez is belső formát, rendet, egyen-
súlyt, tisztulást s jóságot, emelkedettséget s átszellemülést sür-
get, mely a belső ember ideális arculata. íme a lélek érosza, a 
lélek szerelme. Nemcsak a nemi élet dolgozik érosszal vagyis 
fölfelé törő, a szebb ember képét elénk varázsló indulattal, ha-
nem a lelki élet is. Ez a lelki érosz független a nemi érosztól 
s egészen más ideálokkal játszik. Mert ahogy az erkölcsi s szel-
lemi világot nem lehet visszavezetni a nemi életre, úgy éroszát 
sem lehet a nemi szerelemmel azonosítani. Ezen mesterkedtek 
a régi szofisták s ezen mesterkednek azok az egyoldalúan tájé-
kozódó pszichológok és orvosok, kik pl. az Isten iránti szeretetet 
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s hevülést csak travesztiált nemiségnek tartják. Ezek az emberek 
még nem hatoltak be az életeknek s ezzel a szerelmeknek 
hierarchiájába s csak az ösztönök körül motoszkálnak. De még 
ha csak az ösztönök világát kutatnák át jól, akkor is más irányí-
tásokat vennének, mivel minden tehetségnek megvan az ösztöne. 
Az észnek s értelemnek is van ösztöne — mondhatnám, vala-
hogy érosza — a több igazságra s a mindentudásra; az akarat-
nak is van ösztöne a megfontolást megelőző vágyakban; nos, 
miért ne legyen az igazságba, jóságba, a szépségbe beleállított 
szellemi világnak is ösztöne, tehát érosza, az ideálok felé való 
vágya s indulata? 

Ez az érosz füti a legnemesebb lelkeket s az ő fölfelé törő 
irányuk huzza meg a haladás s az emberi fölény monumentális 
vonalát. Dekadens korok tompíthatják magukban ezt az érzéket ; 
de megadják az árát, mint megadja az, aki ki akarván oltani a 
napsugárt, saját szemeit szúrja ki: míg ellenben a hamisítatlan 
kedélyű, igaz emberek dekadens korokban is lelkük szavát kö-
vetve a legjobbakkal tartanak a német költő szerint: 

«Gesellend sich den ewig teuern Geistern, 
Den stets beredten, unerreichten Meistern». 

Áttérek most a lélekkeresésnek s lélekmegtapasztalásnak 
másik útjára, mely az élet poklain s az ellentétek s ütközések 
örvényei közt vezet el a lélekfölszabadítás igazi fokára. 

Ezen az uton a lélek akkor találja meg önmagát, mikor a 
világot mint nagy idegenséget, sőt mint ellenséges földet tapasz-
talja meg, amelyben neki végleg dolga s nyugpontja nem lehet. 
Neki az életben elkerülhetlenül az a benyomása lesz, hogy rend-
kívül sok van, ami idegenszerű s ellenséges körülötte, úgy hogy 
ez a szenvedő, küzködő világ és élet voltaképen más valami, 
mint őmaga. S ezen a máson ütközik s ébred föl mámorából az 
ember s bepillantást nyer abba az óriási űrbe, mely közte s az 
anyagi s az ösztönös világ közt tátong. 

Ezek az ellentétek s ütközések a következők: 
Rémes ellentét van először az élet s a természet közt, ha 

elgondoljuk, hogy mennyi kínja, baja s szenvedése van az élet-
nek fiziologiai, biologiai tekintetben, azután pedig, hogy mennyi 
hárul rá a természet vak erőiből s pusztító hatalmasságaiból. 
Pesszimista filozófok sokszor feltüntették mind ezt a kínt és bajt 
s nem túloztak, mikor Maja istennő fátylát szellőztetni akarván, 
rámutattak a Meduza-arcra, mely onnan felénk mered. 
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A második ellentét a szellemi s az ösztönös élet közt, 
mondjuk, az étosz s a szenvedélyek vagyis az életösztön közt 
nyilatkozik meg. Az élet, akár az egyed, akár a faj, természete-
sen fönn akarja magát tartani, azért aztán gerjed, kigyúl, vágyik, 
terjeszkedik, ellenkezik s tértfoglal s ha kell, támad s ütközik. 
A lélek ez irányt nem követheti feltétlenül, hanem neki mérté-
ket kell tartania s irányt kell adnia s ez keserves harcokba, ön-
megtagadásba, szégyenbe s megalázódásba kerül. 

A harmadik ellentét a szép, virágzó élet s a hervadó élet, — 
az élet és a halál közt a síron inneni élet s a síron túli sors 
közt lép föl. Valami nagy föladat, nagy végzet és veszedelem 
borong fölöttünk, melyből soha sem szabadulhatunk. Az élet fölött 
óriási föladatok kék ege ivelődik s távlatok nyilnak, melyek a 
végtelenségbe nyúlnak s e nagy egek : óriási pályák előtt a fizikai 
s etikai gyarlóság gubaszt, ami mi magunk volnánk. Ez egy nagy 
fizikai s etikai kín. 

A negyedik ellentét az étosz szomorú sorsából, a nagy 
ideálok s a kis valósulások közti szakadékból sötétlik felénk. Az 
étosz s az ideálok úgy festenek itt körülöttünk, mint detronizált, 
szegény sorsra jutott felségek, mialatt helyeiket parvenük fog-
lalják el, kiknek még szerénytelensége sem feledteti el ügyetlen 
s arrogáns pózukat. 

Végül van a rossznak tisztán szellemi forrása is, mert a 
szellem maga is véges. Ebből a forrásból való az angyalok bukása 
s az őspokol s azok az evangeliumi poklok, melyekre a szent-
írás céloz, mikor mondja: «a szívből erednek a gonosz gondo-
latok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis 
tanúbizonyságok, káromlások», (Mát. 15., 18.) mindaz a nagy fertő, 
mely a lelki világra is borul. 

Ezekből az ellentétekből szűrődött az élet tragikuma s nincs 
ember, aki ezt a tragikumot meg ne érezné. Anyag és szellem,— 
lélek és test ellenfelek s bár az emberben a test és lélek egybe-
szövődött, de a foncsor nem tart, hanem folyton csikorog s töre-
dezik; az anyag sebzi a lelket s a lélek vére, mint égő kín s 
fájdalom feccsen szét. Mennyire igaz az aristotelesi szó: «cpùaiç 
Salvia , Sox ttàa», — a természet inkább démoni, mint isteni, 
vagyis látni rajta a szellem nyomát, hiszen Isten alkotta a ter-
mészetet is, de másrészt oly messze esik tőle s oly vak — igaz, 
hogy más nem lehet — s az élettel szemben elég kemény s 
kegyetlen az ő hömpölygő s zuhogó törvényszerűsége, hogy a 
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szellemre s lélekre nézve kevés harmóniát és sok kínt s gyöt-
relmet jelent. 

Már most mindezzel a kínnal, ezzel a vak élettenyészettel, 
ezzel az első s elvetélő, ezzel az indulatos s szenvedő s gyötrel-
mes léttel szemben áll az ideálokba néző s etikai világot magá-
ban hordozó öntudat. Vérből való az ember maga is; élni s 
boldog lenni akar, de az életbe az életgyötrelmet hozta magá-
val, — kevés fényt és sötét éjszakákat. A lélekmegtalálás e pon-
ton dobban elénk, mert az ember azzal az őt fölfelé húzó jóság-
gal, az ő etikai fajsúlyával nem maradhat lent; hanem megtagadva 
az alacsonyt s rosszat, mint rokonát, azaz, hogy megérezve a saját-
maga más s különb voltát, kiemelkedik a rosszból, az ösztönös-
ből, a kínból s önmagát másnak, szelleminek, etikainak állítja. 

Ez az állítás annyi, mint lélekmegtalálás. S ennél közvet-
lenebb s természetesebb folyamatot gondolnunk sem lehet. Mi 
úgyis érezvén az ellentétet az egész vonalon, kijelentjük, hogy 
e tökéletlen, vak léttel magunkat nem azonosítjuk, hanem hogy 
más nacionáléval birunk. 

Ezzel a mi eljárásunkkal szemben képzelhető két más állás-
foglalás; az egyik Schopenhaueré, a másik a materialistáké. 

Schopenhauer ugyancsak kiemeli a világ s a lét szenve-
déseit és kínjait, — elénk tárja a rettenetes életösztön katasztró-
fáit s szinte rákényszerít, hogy emancipáljuk magunkat a zsarnoki 
rossznak uralma alól, de az útat, amelyen ezt elérni lehetne, 
meg nem jelöli; a rossz megmarad győzelmes zsarnoknak az ő 
filozófiájában. De e filozófia végpontján ott ül az abszurditás is, 
mely megnyugtat minket az ilyen filozófálás képtelen voltáról. 
Egyetlen egy reflexióval világíthatjuk meg az abszurd fölfogást 
s ez a következő: ha a rajtunk végig hengeredő rosszal szemben 
van igazán lélek, szellem, felsőbb világ, akkor ennek kell a rosszat 
legyőznie; de ha nincs lélek, Isten, jóság, szépség, hanem csak 
anyag : akkor minek indul ki s szervezkedik s dolgozik ez a buta 
anyag csak azért, hogy kínozza önmagát?! A pesszimizmus nem 
egyéb, mint örök önmegásítozása és önmegutálása a létnek! 

A materialisták felfogása pedig az, hogy igaz, hogy most 
még sok a baj a világon, de később ez mind megszűnik s akkor 
majd a legnagyobb rend s boldogság uralkodik a földön. Ez a 
filozófia a gyermekmesék színvonalán áll. 

Az igazi filozófia pedig az, hogy igenis van szenvedés a 
világban, de e szenvedésben föl kell ismernünk a világot s az élet 
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íragikumát legyőző elemet, a lelket. A rosszat csak lélekkel lehet 
győzni, de azzal le is kell azt győzni. Az ember amennyiben 
szellem és lélek s egy ideális világ hordozója, szemben áll a 
világgal, melyben elkerülhetlen a szenvedés, a vak fizikai hatal-
makkal való összeütközés, a hervadás, a betegség s a halál. Ezek 
a hatalmak a maguk útján járnak; néha a Gondviselés, mint 
büntető ostort fogja ezeket kézbe, máskor azonban ilyen etikai 
célzat nélkül a legjobbakat is elgyötrik. Jób barátai nem gondol-
hatták el máskép a szenvedést, mint úgy, hogy annak okvetlenül 
büntetésnek kell lennie. Jób ezzel szemben úgy érezte, hogy az 
ő szenvedése nem büntetés, hanem baj, melyet bízva a meg-
adással, tehát fölényes lélekkel Kell elviselni. A legjobbnak szen-
vedése mutatja az élet tragikumát, az ellenkezést az ideális etikai 
rend s a vak fizika közt. Azonban ez ellenkezésen ébred föl s 
állítja magát a lélek s ez állításból s ez önérvényesülésből gyulád 
ki világosság a sötétségben. 

Most pedig vessünk még egy pillantást a valóságra s a 
valóság fölött több-kevesebb tárgyilagossággal fölépített filozó-
fiákra. Schopenhauer megírta művét: «Die Welt als Wille und 
Vorstellung» s a «Wille» alatt az anyagi, durva, ösztönös s 
végül intelligens öntudatra vergődött valóságot értette; neki ez 
a valóság lenni — s élniakarás volt — egy metafizikai monstrum. 
Ha azonban a «Wille» alatt a valóságot értjük, akkor erre bátran 
átvihetjük azokat a jellegeket, melyek a valóságot mint sok küz-
delem, vergődés és szenvedés valóságát mutatják be. 

Schopenhauer ezzel a keserves s kínlódó valósággal eléje 
dobbant annak a filozófiának, mely a német idealizmusban tel-
jesen elfordult a valóságtól s a létet, mint logikai s gondolko-
zási processzust fogta fel s igazi «Wolkenkukuksheim»-okat épít-
getett metafizikai hóbortokul. De eléje vágott annak az édeskés 
panteista s naturalista természetimádásnak s önistenítésnek is, 
mely a világot csaknem jónak látta s a rosszat csak rossz szokás-
nak s az isteni ember rossz értesültségének tartotta. No, Midas 
király szilenje méltán kacaghatott az optimista s a világot istenítő 
mámorok s álmok fölött s kacagásától visszhangozhatott a filozó-
fiák hóbortjainak s önkényes teóriáinak őserdeje, melyben úgy 
eltévedhetett az ember, hogy még a szenvedés, a gyarlóság, a 
betegség s halál valósága sem téríthette ma'gához. Ugyancsak 
Mája istenasszony mosolyogva nézhette a saját szőttesét, azt a 
fátyolt, melyet a valóságra borít s mellyel eltakarja az emberi 

\ 
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szem elől titkait. Azt tán ő sem remélhette, hogy a szenvedő 
s vergődő ember elől saját vergődését is el fogja takarni. De hát 
ez is sikerült s az ember istennek hitte s hiszi magát. Hát hiszen 
teheti ezt is, de ez a világharc s a szenvedés problémáját meg 
nem oldja. Vegyük ezzel szemben azokat, akik a rossznak realiz-
musát elismerik s csomóját megoldani akarják. Ilyen filozófia 
Schopenhauer pesszimizmusa, mely látja a harcot s az ellentétet 
az életakarás s az anyag közt s látja az ösztönös világ bús harcát 
s kínlódását, de ezzel szemben ő a szellemet győzelmessé nem 
teszi. Azt megérteti velünk, hogy helyzete képtelenség, de hogy 
hová s merre induljon, hogy kiszabaduljon s felülkerekedjék, azt 
az utat megmutatni nem tudja? Vannak aztán más filozófiák a 
messze keleten, melyek szintén fújják a kürtöt, hogy a világ 
rossz s az élet tűrhetetlen, — hogy az emberi lét szégyen is, 
bűn is s lángoló kín is —, hogy a lélek bele van gabalyodva 
az érzések, a gyönyörök s a mámorok aranyhálóiba, hogy az 
érzéki élet úgy fonja körül a lelket, mint a hinár az úszó embert 
s hogy ezen csak úgy lehet segíteni, ha az ember kivetkőződik 
az érzések s gyönyörök ránktapadásából, ha elfojtja magában 
az örömöt, ha elfordul a világtól s valahogy kibujdosik belőle. 
E passzivitásban a szenvedések nem kevesbednek, de megsoka-
sodnak az emberi társadalomban s a világ kínpaddá válik, melyre 
a tehetetlen élet van kifeszítve. Az ember az ilyen lelkületben is 
csodálja a megadást, a türelmet s a világelfordulásban meg-
nyilatkozó fölényt ; de ugyanakkor érzi, hogy ez a lelkület meg-
bénít minden munkát s elszenderít minden tehetséget s arra 
a kérdésre, hogy mi végett vagyunk a földön, csak ezt a feleletet 
adja : azért, hogy mindentől elfordulva s önmagunkba szorítkozva 
minél előbb szabaduljunk innen. De elhihetjük-e, hogy ha Isten 
küldött minket ide s lelket adott nekünk, mely különb mindennél, 
hogy akkor missziónk s életünk egy radikális apatiában s passzivitás-
ban merüljön ki?! 

Ez a buddhista gondolat. Ebben a lélek magasan áll az 
anyag s az ösztön fölött, de a dualizmusból itt tátongó örvény 
lett, melyet nem hidal át egy felsőbb egység. Ezt az egységet 
csak az anyaggal s ösztönökkel ugyan ütköző, de a rosszat le-
fogó s azt a szellemi jónak szolgálni késztető hatalom teremt-
heti meg. A világban sok a rossz, de ez nem bűn s nem isten-
telen, hanem csak alsóbb s a maga természetes darabosságában 
s alacsonyságában ellentétes hatalom. Attól nem kell kétségbe-
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esni, abban nem szabad istentagadást s ördögöt látni, hanem 
csak nehézséget, melyet le kell győznünk s mely szintén arra 
való, hogy emeljen, tökéletesítsen s szolgáljon minket. 

Valami optimizmus kell a világba, még pedig az, mely 
hiszi, hogy a világ nem az ördögé s hogy az anyag s az ösz-
tön nem bűn s hogy a lélek s a szellem a különb, vagyis, hogy 
végre is a vezető elem jó. Igazi optimizmus az is, mely hisz a 
lélek s a szellem hatalmában s missziójában, hogy a rosszat legyőzi 
s a jónak szolgálatába állítja bele. 

Ez az optimizmus világít a görög filozófiában; itt tündö-
kölnek a plátói ideák; itt hámozódik s gabalyodik ki az igaz-
ság, a jóság, a szépség realizmusa a szofisták s a régi szubjek-
tivisták s relativisták szó- és fogalomharasztjából. 

A plátói idealizmusnak az az érzése, hogy a világ oly 
gyarló és tökéletlen s az élet oly gyötrelem s annyi kín és csa-
lódás s oly kevés igazság és szépség van benne, hogy ez nem 
is lehet az igazi világ s az igazi élet. Az igazi élet túl van, — ott, 
ahol az ideák, tehát ideálok is önmagukban élnek s ragyognak. 
Itt a földön ezeknek az ideáknak csak gyarló megvalósulásai s 
árnyékszerű megtestesülései vannak. A plátói ideák tana volta-
képen a megérzésből fakad, hogy az ember a földdel be nem 
érheti s hogy neki más, különb ország, vagyis mennyország kell. 
íme, így nyilatkozik meg a világ rosszaságára s az élet szenve-
déseire reagáló lélek! 

S mit szóljak már most a kereszténységről? Sehol sem 
találhatjuk föl a probléma fölállítását s ugyancsak megoldását 
oly világosan, mint itt. Ami illeti először a lelket, a szellemi 
világot, annak meglátását s bennünk való kimutatását, ezt az Úr 
Jézusnál senki sem tette behatóbban. Az Úr az emberiségnek 
figyelmét a lélekre fordította. Lejött s fölfödözte a lelket. Azt 
mondta, hogy mindenkiben van, zsidóban s görögben, előkelőben 
s rabszolgában s hogy mindegyik többet ér, mint az egész világ. 
Fölébresztette az embert s égig nevelte öntudatát; fölrázta az 
öntudatlanság s az elvetettség mély álmának álmodozóit; maguk-
hoz térítette őket, kik magukon kívül voltak s ott kergettek lep-
kéket s vadásztak egerekre és legyekre. 

S mindezt nem teóriákkal, nem doktrinértanokkal s dispu-
tákkal ütötte nyélbe, hanem a lélekre mint valóságra, mint kín-
lódó s vágyódó valóságra, — mint éhező s szomjazó valamire 
mutatott rá, melynek enyhülés s kielégítés kell. Rámutatott a 
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bűnösségre, arra a nagy szenvedő valóságra, mely az eszményre 
rácáfolt, de ugyanakkor voltaképen mellette bizonyít. Megérez-
tette velük a szabadságot s az emberi tragikumot, a nagy ellen-
téteket, melyek úgy férnek csak belénk, mint a malomkövek, 
melyek egymásra valók ugyan, de folyton őrlik egymást. 

Az Úr Jézus úgy jött közénk, mint nagy meglátó, mint nagy 
ébresztő s nagy megváltó. Közénk jött s ránk nézett bűvös tekintettel, 
melytől megrendültünk s megéreztük, hogy valónk legmélyébe, 
annak is a fenekére néz s ott meglátta azt, amiért jött s amit kere-
sett; ott látta meg azt, aki magamagát meg nem látta; meglátta a 
lelket s annak értékét, a célját, a sorsát s esélyeit; meglátta a 
benne lappangó örökkévalóságot s a neki járó isteni kapcsolatot. 

Tehát a kereszténység valami ocsudás, mély mámorból 
ébredés, — a lelkek éledése s magukhoztérítése ; — valami oly 
nagy történés, mint a betegek föltápasztása s a holtak föltámasz-
tása. A kereszténység lélekmeglátás s lélekkeltés volt. Másrészt 
pedig a lélekkiemelést, a lélekemancipációt szolgálta s ráveze-
tett a hősiesség mezejére, beállított a rossz elleni küzdelem front-
jába s ami a fő, megmutatta, hogy mire való a rossz s hogyan 
kell abból koszorút fonni Isten dicsőségére s a hősök homlokára. 

A szent kereszt a rosszat, a tragikumot meztelenül mutatja 
be s ugyanakkor a rossznak egész filozófiáját s teológiáját. Ha-
sonlítsuk csak össze Jóbot a szemétdombon Krisztussal a kopo-
nyák dombján. Jób is ad megoldást; de az ő megoldása csak a 
csendes türelem s a bús megadás, melyet a rossz le nem tör, 
— tehát hamu alatt izzó parázs; míg ellenben a keresztfán az 
emberiség a rossz fölött való győzelem lobogó kinyilatkoztatá-
sát veszi, — már nemcsak hamut s izzó parazsat, de égretörő 
lángokat lát, melyek hevétől a rossznak hamuja s pernyéje szét-
szóródik. A tragikumot az Isten Fia sem kerüli ki, de ő azt 
páratlan s fölséges megoldásra viszi. Az Istenembernek ugyanis 
a szenvedés s a rossz eszköz volt minden jóra. jígy az isteni 
embernek is a rossz nem uralkodó, hanem szolgáló hatalom, — 
a rossz nem cél, hanem eszköz s így bár a rosszat nyögni sza-
bad, de tulajdonképen magunk alá kell azt tepernünk, hogy az 
is emeljen s vigyen minket fölfelé. 

A lélekmegtapasztalás mindkét útja végre is ide visz; azért 
állítjuk lábra a lelket, hogy győzzön s karakterisztikus győzelme 
a rossz fölött, az lesz, ha győz a bűn s a szenvedés fölött. 

Székesfehérvár. Dr. Prohászka Ottokár. 
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(II. folytatás és vége.) 

5. Bár a ritmusnak mint szövegkritikai segédeszköznek 
fontosságát mind több és több értelmező ismeri fel, mégis vannak 
az újabb szentírásmagyarázók között is elegen, akik a ritmusról, 
ha tudomást vesznek is, -de abból a felfogásból indulva ki, hogy 
a szentírónak bizonyára joga volt itt-ott a megszokott formától 
eltérni s némi szabadságot magának e téren megengedni, a 
szövegkritikában annak igen jelentéktelen szerepet juttatnak. 
S mivel a héber verstan szabályainak meghatározása iránt az 
érdeklődés csak az újabb időben lett általánossá, természetes, 
hogy a régi értelmezők kommentárjaikban a ritmusra egyáltalán 
nem voltak tekintettel. 

De máskülönben is a sz. Jeromos után következő századok 
Szövegkritikai szempontból figyelemreméltót alig nyújtanak. Azok 
az értelmezők, kiket Comely (Introd II. 2. p. 71—7ó.) felsorol, 
műveikben nem az eredeti héber szöveget, hanem a görög vagy 
latin fordítást veszik alapul majdnem kivétel nélkül. A protestáns 
értelmezőknél, kiket a Msz kritikai kezelésétől a verbális inspi-
ratio nyomasztó dogmája visszatartott, csak a XVIII. században 
mutatkozott e téren némi fellendülés, mely azonban csakhamar 
ellanyhult, úgy hogy a XIX. század ötvenes éveiben Olshausen, 
a Hirzel-féle kommentár átdolgozója (Hiob. Kurzgefasster Exeg. 
Handb. z. A. T. 1852.), mint Budde (S. LVI.) megjegyzi, már 
joggal emel szót az ellen a «temetői nyugalom» ellen, mely a 
szövegkritikai kérdések terén abban az időben uralkodott. 

E halotti csendbe Merx szólt bele hangosabban 1871-ben 
megjelent «Das Gedicht von Hiob» című munkájával. Ez az első 
számottevő kisérlet, mely szakítva az eddigi, a Msz-et túlbecsülő 
irányzattal, a LXX. eltérései alapján és a ritmus figyelembevéte-
lével merészebb szövegváltoztatásokra vállalkozott. Számos ily-
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nemű javaslata a legújabb kommentárokban is méltányló meg-
beszélés tárgyát képezi. 

Hirzel és Olshausen örökébe lépett 1869-ben Dillmann 
berlini tanár Jób kommentárjával, mely munkának második ki-
adása (a Kurzgef. Exeg. Handb. keretében 4-ik kiadás) 1891-ben, 
mint igazi ,standardwork', az előzőleg megjelent kommentárokat 
fölöslegessé teszi azok részére, kik a Jób könyve szövegkritiká-
jának történetét különös és részletes tanulmányuk tárgyává tenni 
nem akarják. Nem azért, mintha talán Dillmannak a szöveg vég-
leges megállapítása sikerült volna; hiszen ő erősen konzervatív 
felfogása következtében vajmi ritkán hagyja cserben a Msz-et s 
oly helyzetet is, mint pl. 5 5, 6 7, 10 3, 14 ]4, 33 ]5, 34 2g, 3620, 42 3, 
stb. nyugodtan letárgyal anélkül, hogy a szöveg épsége felől a 
legkisebb gyanúnak is hangot adna, hanem azért, mert az ő 
művében röviden felemlítve és méltatva feltalálhatjuk mindazt, 
ami említésreméltót a szöveg helyreállítása tekintetében az 1891 
előtt megjelent kommentárok felmutathatnak s a sikertelen tapo-
gatózásokat nagyrészt végérvényesen eltisztogatta az útból. 

A szűkebb értelemben vett szövegkritikával szemben tanú-
sított e visszautasító magatartása után azt hihetné az ember, hogy 
hasonló ortodoxiával tör lándzsát azoknak a nagyobb szöveg-
részeknek a hitelessége mellett is, melyeket a kritikusok java-
része későbbi betoldásoknak tart. E tekintetben azonban, úgy 
látszik, mintha eljárása nem lenne egészen következetes. Míg 
ugyanis oly részek, mint pl. a 24. fejezet tristichonjai s a böl-
cseség hazájáról szóló 28. fejezet, minden aggályoskodás nélkül 
a költemény eredeti tervezetéhez tartozókul tekint, addig más-
részt oly szakaszokat, melyekre nézve az értelmezők véleménye 
oly határozottsággal még nem alakult ki (pl. az Elihu beszédei, 
továbbá a struccról és az egyiptomi állatokról szóló részek, 
39 13-18, 4015—32), s melyeknek az eredeti költeményhez tartozan-
dóságát még mindig a siker reményével lehet védelmezni, 
mint későbbi toldalékokat kiküszöböl. 

Dillmannak óvatos, konzervatív felfogásával szemben a leg-
szélsőbb szabadelvű irányt képviseli Duhm már fentebb emlí-
tett kommentárjával, mely egyébként a Jób könyvének szöveg-
kritikáját tekintve, kétségkívül egyike a legkiválóbb műveknek. 
Az általa ajánlott számtalan szövegmódosításokat ugyan nem 
lehet egytől-egyig minden további nélkül elfogadni ; sőt inkább 
elég gyakran eszünkbe jut, hogy «quandoque bonus dormitat 
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Homerus». Azonban tagadhatatlanul oly éles kritikai érzékkel, 
találékonysággal és rátermettséggel szól hozzá a felmerülő szö-
vegkritikai kérdésekhez, amilyennel őelőtte senkinél sem talál-
kozunk. Művének érdemét a lényegben nem csökkenti az a 
tudományos munkákban szokatlanul csipős, kíméletlen modor 
sem, mellyel Budde-nak első kiadásban 1896-ban megjelent 
kommentárját lépten-nyomon, sokszor igazságtalanul támadja; 
sem pedig az, hogy kritikája túlradikális s olykor, pl. az Elihu 
beszédeinek tárgyalásánál szembeötlő módon elfogult és irány-
zatos. Jellemzők már azok a szavak is, melyekkel e beszédeket 
bevezeti: «Leider müssen wi r . . . erst die Kindlichkeiten eines 
schwülstigen Rabbi (ezek lennének Elihu beszédei) über uns 
ergehen lassen». 

Természetes, hogy mindazokat a részleteket, melyeknek 
hitelessége felől a legcsekélyebb kétely valaha felmerült, Duhm 
újabb okokkal igyeszik a könyv eredeti szövegállományából ki-
küszöbölni. Sajnos, hogy azok közé a próbakövek közé, amelye-
ken valamely szövegrész sértetlenségét vizsgálja, a már említett 
,Vierzeiler'-t is felvette, sőt annak túlságos szerepet juttat. Mindent 
összevéve, könyvét szövegkritikai tanulmányainknál nem nélkü-
lözhetjük, csak kritikáit viszont kellő kritikával kell olvasni. 

A tárgyalás higgadt, előkelő hangját tekintve, sokkal jobb 
benyomást tesz az olvasóra Budde kommentárja. (Das Buch Hiob. 
2. Aufl. 1913. Gotting. Handkommentar II. 1.) Minden személyes 
élű megjegyzést dicséretes önuralommal kerülve (bár számos 
alkalma lett volna Duhmnak a kölcsönt kamatostul visszafizetni!), 
felöleli könyvében úgyszólván az összes szövegváltoztatási javas-
latokat, melyek 1912-ig napvilágot-láttak, úgy hogy ami Dillmann 
könyve az 1891 előtti időkre, ugyanaz Budde kommentárja 
1912-ig: valóságos forrásjegyzéke és rövid, megfelelő méltatása 
Jób könyvére vonatkozó eddigi szövegkritikának. 

Alapjában véve csak helyeselni' lehet azt az óvatos szel-
lemet, amely az egész könyvön átvonul. A hiba csak az, hogy 
ebben a nagy óvatosságában a ritmust teljesen kihagyja a szö-
vegkritikai segédeszközök közül s különös igyekezettel veszi 
védelmébe épen azokat a helyeket, melyeknek romlottsága felől 
a ritmus alig hagyhat fenn kétséget. Óvatossága egyébként nem 
tartja vissza attól, hogy viszont kétségbevonja olyan verseknek 
az eredetiségét, amelyek ellen pedig az általános felfogás szerint 
korántsem szólnak oly nyomós okok, mint sok más, általa párt-
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fogásba vett részlet ellen. V.o.pl. 85], 122%24,25; 132s; 272i,22stb. 
A nagyobb, összefüggő részek közül Budde csak a krokodil 
második leírását (414_26) vitatja el a sz. szerzőtől. Ha azonban 
mindent latra vetünk: annak, aki a ,homo unius libri' elnevezé-
sétől nem idegenkedik, kézikönyvül; annak pedig, aki a Jób 
könyve szövegének és minden, e könyvvel összefüggésben levő 
tudományos kérdéseknek vizsgálatába mélyebben behatolni akar, 
alapul a Budde kommentárját ajánlhatom. 

Csupán a héber Bibliával és az önkészítette héber szótárral 
felfegyverkezve, «Fernab vom Studierzimmer», fogott hozzá Friedr. 
Delitzsch Jób könyvének fordításához, amihez rövid kritikai 
jegyzeteket is csatolt. (Das Buch Hiob, 1902.) Munkája közben 
mindinkább megérlelődött benne, mint írja, az a meggyőződés, 
hogy Jób könyvének szövegét a masszoreták híven és sértet-
lenül adták át az utókornak s e meggyőződésének megfelelően 
ragaszkodik is a Msz-hez körömszakadtáig. Annál csodálatosabb 
aztán, hogy ő is, mint Dillmann, abban már nem lát semmi 
következetlenséget, hogy a masszoretákat és elődeiket, kik az 
apróbb dolgokban, a versek, szavak hű megőrzésében szerinte 
oly fényesen teljesítették feladatukat, nagyobb, összefüggő 
idegen részletek betoldásával megvádolja, helyesebben azzal, 
hogy az ily részleteket minden kritika nélkül meghagyták ott, 
ahol épen, a szövegbe betoldva találták, s ahol azok eredetileg 
a Delitzsch vélekedése szerint sem állhattak. A ritmusnak a 
szöveg rendbehozásánál ő is époly alárendelt szerepet juttat, 
mint Dillmann és Budde. 

Jób könyvének nehezebb helyeit megvilágosítani volt célja 
Richtern^k is 1912-ben megjelent füzetével. (Erläuterungen zu 
dunkeln Stellen im B. Hiob.) Ötvenöt helyet vett beható vizs-
gálat alá s mint az előszóban írja: «mein Bestreben geht dahin, 
nichts Dunkles mehr zurückzulassen, und mir persönlich scheinen 
nun auch die dunkeln Stellen restlos beseitigt zu sein». Mun-
káját nagy ügyességgel, találékonysággal végzi s mégis részem-
ről nem mondhatok mást, minthogy javaslatai között alig aka-
dunk egy-kettőre, mely további komoly megfontolás és meg-
beszélés tárgyát képezhetné. Legnagyobbrészt magukon viselik 
azok a túlságosan egyéni, szubjektív felfogás bélyegét s igen 
könnyen megnyugszik oly megoldásokon, amelyek pedig, véle-
ményem szerint, általános elismerésre épen nem tarthatnak számot. 
Módszere, mellyel a Msz-nek kritikus helyeit álformálja, leg-
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többször abban áll, hogy a szöveg betűit más, hasonló betűkkel 
helyettesítve, új' szavakat képez a régi szöveg helyén s ha ekként 
sikerült is néha természetesebb értelmet öntenie az illető szöveg-
részbe, de nem tudja felkelteni az olvasóban a bizonyosság vagy 
legalább is nagyfokú valószínűség megnyugtató érzését. Amellett 
a ritmusra sincs mindig kellő tekintettel. 

Egyidejűleg Budde kommentárjának második kiadásával 
(1913.) jelent meg a könyvpiacon Ehrlich amerikai zsidó író 
nagy munkájának, «Randglossen zur hebr. Bibel» VI ik kötete, 
melyben a Jób könyve is sorra kerül. Eltekintve attól a cinikus 
modortól, mellyel Ehrlich a keresztény szakemberek («die arischen 
Vertreter der alttest. Wissenschaft») teljesítményeit, mint egy 
iskolamester diákjainak szárnypróbálgatásait lekicsinyli és ki-
gúnyolja,1 hiába lenne tagadni, hogy az ő köteteinek meg-
jelenését mindnyájan, akik az ily dolgok iránt érdeklődünk, 
várva-vártuk annak idején, mert a sok értéktelen polyva között 
nem ritkán meglepően érdekes és értékes megfigyelésekre buk-
kantunk. Sőt néhányan, mint pl. Schlögl, fentebb már említett 
fordításában, továbbá Riessler, a Tüb. Theol. Quartalschr. év-
folyamaiban (a Vl-ik kötetet a XCVI. évf. 601 s kk. lapján 
ismerteti) túlságos és nem mindig kiérdemelt előzékenységgel 
méltatják az ő közleményeit. Azt az álláspontot, melyet Ehrlich 
a Msz-gel szemben elfoglal, alig lehetne találóan röviden jelle-
mezni : néhol változatlanul hagyja azokat a helyeket is, amelyek-
nek a romlottsága szembeszökő, másutt pedig több-kevesebb 
szerencsével kiigazít oly szövegeket is, melyeket a köztudat ki-

1 Jellemzésül az Ehrlich tárgyalási modorára álljanak itt jelzett munká-
jából a következő helyek : ad 18 n «Der fragliche Satz heisst eigentlich: «und 
sie machen, dass er sich über die Füsse ergiesst», d. i., dass er vor Schrecken 
in die Hosen pisst. Dass der Schrecken so etwas tun kann, hat vielleicht der 
eine oder der andere des Exegeten als Studiosus beim Rigorosum an sich 
selbst erfahren». Ad 19,15—27: «Was tun die christlichen Exegeten nicht alles, 
um das Dogma von einem ewigen Leben hier hineinzuinterpretieren. Zur 
Ehre der rabbinischen Erklärer sei bemerkt, dass, obgleich auch sie sonst 
nicht minder bestrebt sind, das genannte Dogma aufrecht zu erhalten, es 
dennoch keinem von ihnen, vom Talmud bis auf Malbim, eingefallen ist, 
diese Stelle für dasselbe auszubeuten. Die rabbinischen Erklärer gehen wohl 
nicht so gelehrt, dafür aber ehrlicher zu Werke». — Az efféle silányságokat, 
amelyek egy tudományos szakmunkában kétszeresen visszatetszők, leghelyesebb 
egyszerűen a szerző jellegzetes faji sajátságainak rovására írni s nyugodtan 
olvasni tovább. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 8 
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fogástalanoknak ismer el. A ritmus iránt úgyszólván semmi 
érzéke sincs s épen a legkritikusabb helyeken, mint pl. 19 23-27, 
32 35 stb. az ő tudománya is csütörtököt mond. Abban azonban 
egyet kell értenünk Riesslerrel (i. h. 602. 1.), hogy «kein Job-
erklärer kann das Buch unbeachtet lassen». 

6. Nagy számmal vannak még értekezések és kommentárok 
(v. ö. Dillmann i. h. S. XXXIX. f., Budde i. h. S. LXIV.), melyek 
a Jób könyvének szövegében előforduló valódi vagy esak képzelt 
fogyatkozásokat és hiányokat eltüntetni igyekeznek ; ezeket mind 
csak pár szóval is ismertetni túlságosan hosszúra nyújtaná cik-
kemet s ezidőszerint nem is állanak mindnyájan rendelkezé-
semre. De az nem is szükséges: azokat a szerzőket, akiknek 
munkáiból akár önálló -felfogásuk és eredetiségük, akár Ítéle-
tüknek megbízhatósága és tudományos alaposságuk folytán a 
Jób könyvére vonatkozó szövegkritikai kérdéseknek mai állá-
sáról világos áttekintést nyerhetünk, az előzőkben felsoroltam. 
Lássuk már most, milyen az a kép, melyet e szentirat Msz-nek 
állapotáról az ellentétes nézetek összevetése és érveiknek elfo-
gulatlan vizsgálása után magunknak alkothatunk. 

A) Szinte beláthatatlanul nagynak tetszik még az a tér, 
melyen a Jóbértelmezőnek alkalma nyílik képességét és ráter-
mettségét a szorosabb értelemben vett szövegkritika nehézségei-
nek eloszlatásánál érvényesíteni. Itt is áll ugyanaz az elv, hogy 
minden hatás visszahatást szül; Dillmann, Delitzsch, Hontheim 
és mások mellett legújabban Zorell is a Bibi. Zeitschr. lapjain 1 
megjelent tanulmányaiban ritkán mulasztja el az olvasó figyelmét 
felhívni arra, hogy ime az ő metrikája is erős bizonyság a 
Msz kifogástalan volta mellett, mert ezt a metrikát (nem ugyan 
különösen a Jób könyvében, hanem általában) könnyen lehet a 
Msz-re alkalmazni anélkül, hogy ez utóbbin változtatni kellene. 
Én azonban azt hiszem, hogy ez a tény inkább az ő verstani 
szabályainak rugalmasságát és alkalmazkodó képességét, nem 
pedig a Msz hibátlanságát bizonyítja.2 

Úgy látszik egyébiránt, hogy elvi eltérés e tekintetben 
nincs az újabb értelmezők között. Hontheim-ot kivéve valameny-
nyien egyetértenek abban, elméletben is, gyakorlatban is, hogy 

1 V. ö. Bibi. Zeitschr. VI. 15. ff. XI. 23, 148, XIII. 116, XIV. 145. 
2 V. ö. pl. azt a módot, amint ő (Bibi. XI. 144. ff.) az ott közölt zsol-

tárokat metrikája szerint átírja. 
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a Msz-be hibák, tévedések, glosszák csúsztak be, mikor ezt a 
szöveget véglegesen megállapították; eltérés csak annyiban van 
köztük, hogy némelyek e fogyatkozásokat a legcsekélyebb számra 
korlátozzák, mások pedig gyakrabban vélik fenforogni. Az ér-
telmező feladata tehát az, hogy minden ilyen gyanús vagy gya-
núba vett helyet alaposan megvizsgáljon s minden előzetes állás-
foglalás nélkül, a kritikai szabályok helyes alkalmazásával hozza 
meg a maga Ítéletét. 

B) Szorosabban körül van határolva a Jób-értelmező műkö-
dési tere a nagyobb részletek eredetiségének megvitatásánál, 
mert ily részek természetesen sokkal kisebb számban fordulnak 
elő. Ezeket a nagyobb, összefüggő szakaszokat, melyeknek ere-
detisége kétes, két főcsoportba oszthatjuk: 

a) Vannak olyanok, amelyek sokaknak véleménye szerint a 
költeménnyel tulajdonképen semmi összefüggésben nincsenek s 
ma már felderíthetetlen okokból (talán, hogy el ne kallódjanak) 
kerültek be a Jób könyvének szövegébe. Ide tartoznak: 

24 5—12 az elzüllött csőcselék ; 
24 i3_i8a a sötétség kedvelői; 
24 i8b—24 az istentelenek sorsa ; 
28. fej. a bölcseség hazájáról szóló költemény s végül 
30 2-8 ismét a fenti elzüllött népsöpredék jellemzése. 
Ezek közül valósággal alig lehetne csak egyről is meg-

győző módon bebizonyítani, hogy azt a helyet, amelyen jelenleg 
állanak, joggal foglalják el; oly módon, mint egyes értelmezők 
e költeményeket a környezetbe beleilleszteni igyekeznek, a Szent-
írásnak bármely, tartalmilag és helyileg egymástól távoleső részeit 
össze lehetne kötni. A külső forma is elvitázhatatlanul bizonyítja, 
hogy a költemények az eredeti Jóbnak kiegészítő részét nem 
képezhetik: a 24. fej. három költeménye (s valószínűleg a 302-s 
is) háromsoros versekben van megírva, a 28. fej. pedig a könyv 
többi részétől szintén elütő, művészi négy versszakot alkot, melyek 
mindenike (a két első versszak előtt a Msz-ben hiányzó) re-
frénnel kezdődik: 

A bölcseség. . . honnan van az, ki tudja ? 
S az értelemnek merre van hazája ? 

amely kérdésre aztán hat-hat párversben kapjuk meg a feleletet. 
ß) A második csoportba tartoznak azok a részek, melyeket 

sokak szerint egy későbbi író toldott hozzá a szöveghez, hogy 
azt kiegészítse. Ilyenek: 

8* 
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32—37. fej. az Elihu beszédei; 
39 13-18 a strucc jellemzése ; 
40 15-24 [ + 411_3] a viziló s 
40 25-32 a krokodil első leírása; továbbá 
414_26 a krokodil második, részletes ismertetése. 
A legfontosabb ezek közül már terjedelménél fogva is, az 

Elihu beszédeit tartalmazó rész. A vita e beszédek eredetisége 
felett eldöntetlen még ma is; bár minden kommentárban előkelő 
helyet foglal el azoknak az érveknek szaporítása s az illető szerző 
álláspontjának megfelelő kidomborítása, melyek az eredetiség 
mellett vagy ellen szólanak. Kizárólag e kérdéssel foglalkozik 
legutóbb Posselt ily című tanulmányában: «Der Verfasser des 
Eliu-Reden, 1909. (Bibi. Stud. XIV. 3.) Tárgyi és nyelvi szem-
pontból veszi vizsgálat alá e beszédeket s azokkal, amiket e 
részek nyelvezetéről főleg Budde kutatásai alapján (Beiträge zur 
Kritik d. B. Hiob, 1876.) kimerítő módon előad, a kérdésnek ezt 
az oldalát véleményem szerint végérvényesen tisztázza az Elihu-
beszédek nyelvezetét tekintve, eredetiségük ellen komolyabb ki-
fogást tenni már nem lehet. Kevésbbé kielégítő művének első 
fele, melynek célja a tárgyi ellenvetések megdöntése lenne. 
A részletekre itt ki nem terjeszkedhetem ; azonban, átküzködve 
magamat az ő száraz és fárasztó, de higgadt és alapos fejtege-
tésein, az a benyomás maradt meg bennem, hogy az ismert 
nehézségeket nem egészen sikerült eloszlatnia, sőt az ő ellen-
érveinek figyelmes és elfogulatlan megvizsgálása után sokszor 
méginkább érezzük azokat. 

Szintén nehéz ma még határozott felelétet adni arra a kér-
désre, hogy az egyiptomi állatokról szóló, fent felsorolt szakaszok 
a Jób könyvének szerzőjétől származnak-e vagy pedig egy ké-
sőbbi író pótlásai. Kétségtelen, hogy az írói előadás módja itt 
is feltűnő sajátságokat mutat, mint az Elihu beszédeinél; ezt 
tagadni annyi lenne, mint szemünket készakarva behunyni. De 
ezenkívül más alap nem is igen van az eredetiség tagadásához. 

Teljes joggal és bizonyossággal csak a krokodil második 
leírását (414_26) szabad a költemény eredeti tervezetéből -ki-
küszöbölnünk. Tudtommal az újabb értelmezők közül egyedül 
Hontheim veszi fel azt fordításába, mint a szent szerzőtől szár-
mazó darabot, anélkül azonban, hogy az általános véleménytől 
eltérő ezt a felfogását megokolni csak meg is kisérlené. Az ilyen 
erőszakoskodásnak — mert másnak nevezni nem lehet —, annál 
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kevesebb értelme van, mert hiszen e cikk olvasói előtt nem kell 
külön is hangsúlyoznom, hogy valamely részlet sugalmazottsá-
gának kérdése nem esik össze azzal a másik kérdéssel, hogy az 
a részlet a Jób könyvének különben is ismeretlen szerzőjétől 
származik-e vagy sem. 

Valószínű későbbi beloldások még 9 8-io és 16 9_n ; továbbá 
lehetséges, hogy a könyvben szereplők valamelyikének beszé-
déből tévedés folytán az őket nem illető Jielyre kerültek a Msz-
ben 12 7_i0 és 17 8-g. 

C) Nagyobb figyelmet érdemelne, mint amilyenben eddig 
részesült, az a további kérdés, hogy a betoldások mellett nin-
csenek-e a Jób könyvében viszont olyan helyek is, amelyekről 
több-kevesebb valószínűséggel fel kell tennünk, hogy csak meg-
csonkítva jutottak el hozzánk; hogy tehát az eredeti szövegnek 
egyes részei előttünk már ismeretlen okok következtében el-
vesztek. 

Ilyen helyek 
244...25. Ez utóbbi vers igy szól: 

Nem így van-e ? Nem igazat beszélek ? 
Okokkal érveim ki dönti meg? 

E szavakból joggal következtethetjük, hogy ezt a verset Jóbnak 
egy hosszabb előadása előzte meg az eredetiben, melyből csak 
egy töredék, 24i_4 (bár egyesek e részt is elvitatják tőle) maradt 
fenn a Msz-ben. Ez a beszéd azonban elveszett s helyére a már 
említett tristichonok (4 5_24) kerültek. 

251... 2. Szintén nem alaptalan az a föltevés, hogy Bildad e 
beszéde csak töredékben van meg; rövidsége s a minden át-
menet nélküli kezdet arra látszik mutatni, hogy a beszéd elejé-
ről néhány vers hiányzik. 

27il...i2. E két vers értelme ez: 
il Halljátok, im ! elmondom Isten útját, 

Feltárom a Fölséges terveit: 

12 Bár nemde, mindezt tudjátok ti régtől, 
Mért hát e vak, hiú önámítás? 

Alig csalódunk, ha a 11. versben Jób egy hosszabb előadásának 
bevezető sorait, a 12-ikben pedig ugyanannak befejezését látjuk. 

D) Végül egyik lényeges feladata még a szövegkritikának, 
hogy a könyv második részében szemmelláthatóan összekeveredett 
szöveg egyes részeinek a maguk eredeti helyét megjelölje. Egyes 
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részletekre nézve, úgy látszik, megvan már a kellő megegyezés,, 
ilyenek : 

291—10, 21—35, 11—20 és 31 I—34, 38—40, 25-37-
Más részek sorrendje azonban még kétes, így pl. a har-

madik beszédkörben. (22—27. fej.) Legjobban megökoltnak lát-
szik a következő beosztás: 
Elifáz beszéde 22i_3 0 ; Jób válasza 23 I _ I 7 , 2 4 [ J _ 4 ] . . . 2 5 ; 

Bildadbeszéde25bI...2-6,206-14;Jób válasza 261_5, 27I_6, 11...12, 
Szófár beszéde 27;7-IO, 1 8 - 2 3 ; Jób válasza 29 I _ I 0 , 2 1 - 2 5 , 11-20; 

30 9—31, 31. 
Zavaros a költemény befejezésének sorrendje is a 39. fejezettől 
végig; itt a helyes egymásután megállapítása összefügg az egyip-
tomi állatokról szóló szakaszok eredetiségének kérdésével. Ha 
azok a szentírótól származnak, a sorrend valószínűleg ez volt: 

391-12 (vadkecske, szarvas, vadszamár, bölény) i9_25 (ló), 
26-30 (karvaly, [sas]), i3_i8 (strucc); 4015-24 [+ 41 i_4l (víziló), 
40 2 5 - 3 2 (krokodil). 

Az Úr és Jób végső szavai pedig így alakulnak: 
40 2, 8-14 (az Úr); 403-5, 42 2-6 (Jób). 
E vázlatos ismertetésből is látnivaló, hogy csupán ennél 

az egy szentiratnál, a Jób könyvénél is még egész sereg szöveg-
kritikai kérdés vár megoldásra. Hogy megkapjuk-e valaha mind-
egyikre a végleges, kielégítő feleletet, a jövő titka; minden-
esetre hála és köszönet illeti azokat, akik e cél megközelítésén 
fáradoznak, akik a theologiának e széleskörű tudást, éles Ítéletet 
és finom kritikai érzéket követelő ágát oly odaadással, önzet-
lenül művelik. Önzetlenül, mondom, mert az ő munkásságuk 
ezidőszerint még inkább csak a szakértők szűkebb körében talál 
méltányló elismerésre; azoknál t. i., akik teljes tudatában vannak 
e kérdések elsőrangú fontosságának s annak, hogy csakis a 
szövegkritikai kérdések előzetes tisztázása adhatja meg az egyedül 
helyes alapot a további, magasabb értelemben vett szentírás-
magyarázathoz. 

Hellebronth Miklós. 
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(II. közlemény.) 

Hogyan ismeri most Isten a föltételes szabad jövőket? 
Isten ismeri a föltételes szabad jövőket, amint a különböző 

módokon, a tökéletességek különbözőbb fokain s határai között 
kívülre is utánozható lényegében egyetlen egy ténnyel szemléli 
őket, mint isteni lényegének olyas utánzatait, amik nem lesznek, 
de lennének, ha az akarat adandó körülmények közé kerülne. 

Láttuk már, hogy Isten ismer mindeneket saját lényegében. 
Továbbá, hogy ismeri a dolgokat, amint lényegét különböző 
fokokon különböző határok között felfogja. Most pedig láttuk, 
hogy a föltételes szabad jövőt Isten ismeri. Ismeri tehát őket 
isteni lényegében, amint isteni lényegét a tökéletességek külön-
bözőbb fokain fölfogja; többek között, amint lényegét -fölfogja, 
azon tökéletességek szerint, amelyeket épen a föltételes szabad 
jövők egyenkint kifejeznek. A föltételes szabad jövők pedig olyan 
tökéletességeket fejeznek ki, melyek nem lesznek, de lehetnének, 
ha ezen és ezen akarat ezen és ezen körülmények közé kerülne. 
Ismeri tehát, mint isteni lényegének olyas utánzatait, amik nem 
lesznek, de lehetnének, ha ezen és ezen akarat, ezen és ezen 
körülmények közé kerülne. 

Nem úgy ismeri tehát Isten a föltételes szabad jövőket, mint 
a lehetséges dolgokat. A lehetséges dçlgokat ismeri úgy, mint 
lényegének lehetséges utánzatait. A föltételes szabad jövőket 
pedig ismeri, mint lényegének olyas utánzatait, amik nem lesznek, 
de lehetnének, ha ezen és ezen akarat ezen és ezen körülmények 
közé kerülne. 

Ismét nem ismeri Isten úgy őket, mint a létező dolgokat. 
A létezőket ismeri úgy, mint lényegének tényleges utánzatait és 
azt, hogy tényleges utánzatai, ismeri akaratának megvalósulásukhoz 
való hozzájárulásából. A föltételes szabad jövőket ismeri, mint 
mondottuk, lényegének olyas utánzatait, mik 'nem lesznek, de 
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lehetnének, ha az akarat olyas és olyas körülmények közé kerülne. 
És azt, hogy ilyes utánzatai, ismeri magukból a föltételes szabad 
jövőkből. Létük ugyanis meg van határozva önmagukból, mint 
láttuk. Mindegyik tehát mintegy mondj^,: én ezé és ezé az akaraté 
vagyok, ilyes körülmények között hozna engem létre, de nem 
hoz létre, mivel azon körülmények közé nem kerül stb. 

Sem nem ismeri őket úgy, mint ismeri az okaikból meta-
fizikai vagy fizikai biztonsággal folyó okozatokat, ezeket ismer-
heti magukból az okokból. Mint láttuk, a szabad akarati cselekvés 
nem folyik az akaratból, sem metafizikai, sem fizikai biztonsággal. 

Sem nem ismeri őket magából az akarati képességből, a 
körülményekből, jellemből stb. Mert, mint láttuk, mindezekből 
nincsen létük meghatározva. Isten így csak hozzávetőleg ismerné 
az akarat elhatározásait, de nem metafizikai biztonsággal. Isten-
nek azonban metafizikai biztonsággal kell ismernie mindent. 

Sem nem ismeri holmi anyagilag föltétlen, tárgyilag föl-
tételes isteni végzésekből. Mint láttuk, ilyen isteni végzések ön-
magukban lehetetlenek. 

Hasonlóképen nem ismeri őket önmagukban saját lénye-
gének elkerülésével. Eféle ismerési módot már a föntebbiekben 
kizártunk. Azután a föltételes szabad jövők nem léteznek. Azért 
nem ismerheti önmagukban. Ennélfogva csak saját isteni lénye-
gében ismerheti a föntebb magyarázott módon. 

Ugyancsak Isten nem ismeri a föltételes szabad jövőket 
holmi supercomprehensio-w3.\. Supercomprehensionak hívják azt 
az ismeretet, mellyel Isten a szabadcselekvésnek az akarathoz 
való viszonyát ismeri. A szabadcselekvés és az akarat egyformán 
akarhatja a legellentétesebb cselekedeteket is. Semmiféleképen 
sincsen bensőleg meghatározva. Azért az akarat semmi viszonyt 
sem mond cselekedeteire. Továbbá előbb kell magát az akarati 
cselekvést ismernie, azután annàk viszonyát az akarathoz. Előbb 
kell ugyanis ismerni a viszony határát (terminus), mint magát a 
viszonyt. Mert a viszony létezésének okai között ott van a viszony 
határa is (terminus). Pl. Atyaság nem létezik, ha fiú nem létezik. 
Ha pedig előbb kell ismernie a viszony határát, előbb kell 
Istennek ismernie az akarati cselekvést, mint ennek viszonyát az 
akarathoz. Nem ismerheti tehát Isten a föltételes szabad jövőt 
holmi supercomprehensioval. 

Nem ismeri az isteni közreműködéseiből sem. Mert, mint 
láttuk, ezekből sincsen meghatározva létük. Azután előbb kell 
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ismernie mire adja közreműködését. Különben esztelenül csele-
kedhetnék. Olyasvalamire adná, mely terveivel meg nem egyez-
nék. De ha előbb kell ismernie az akarati cselekvéseket, mint 
közreműködését megadni elhatározná: világos, nem ismerheti 
közreműködéseiből a szabad akarati cselekvéseket. 

Isten tehát nem ismeri a látomás ismeretével (cognitio 
visionis) a föltételes szabad jövőket. Egyszerű látomásai ismere-
tével ismeri Isten a létezőket. De a föltételes szabad jövők nem 
léteznek. Sem nem ismeri őket az egyszerű értés ismeretével 
(cognitio intelligentiae simplicis). Ezzel tudja Isten a lehetsége-
seket. De a föltételes szabad jövők, mint láttuk, többek, mint az 
egyszerűen lehetséges dolgok. Hanem ismeri őket egy különös 
tudással. E tudást középtudásnak vagy ismeretnek is nevezik 
(scientia media). Ez nem egyéb, mint a föltételes szabad jövők 
ismerete. Középtudásnak hivják, mivel a középső helyet foglalja 
el az egyszerű értelem és a látomás ismeret^ között. Előbbinek 
tárgya a lehetséges, utóbbinak tárgya a létező, e kettő között 
foglal pedig helyet a föltételes szabad jövő. Annál is inkább, 
mivel mint láttuk, ez utóbbi mindkét előbbinek tulajdonságai-
ban részesül. Nem az isteni végzések szerint történik az előbbi 
isteni ismeretek felosztása, hanem csak tárgyaik szerint. Tár-
gyaik szerint három különböző isteni ismeret létezik: az egy-
szerű értés, a középtudás és a látomás ismerete. Isteni végzések 
szerint pedig csak kétféle isteni ismeret létezhetik, az isteni 
végzések előtti ismeret és az isteni végzések utáni ismeret. De 
mi nem eszerint osztályozzuk az isteni ismereteket, hanem tár-
gyaik szerint. 

Továbbá Isten ismeri szükségképeni ismerettel a föltételes 
szabad jövőket. Isten szabad ismerete, mint láttuk, szabad el-
határozásain alapszik. A föltételes szabad jövők ismerete pedig 
végzéseire nézve elsőbbségi jelben (in signo priori) vannak. 

Ismeri a föltételes szabad rosszcselekedeteket is, amennyiben 
isteni lényegétől elütnek. Ezeket helyteleníti, mikép a lehetséges 
rosszcselekedeteket is helyteleníti. Míg a jókat helyesli. Ismeri 
tehát a föltételes szabad jövőket helyeslés vagy helytelenítés is-
meretével, aszerint, hogy jók-e vagy rosszak. 

Ismeri továbbá őket szemlélődő ismerettel, mikép a lehet-
ségeseket. Nem szándékolja ugyanis őket megvalósítani. Nem 
ismeri tehát következéskép gyakorlati ismerettel. 

Miképen ismeri most a föltétlen szabad jövőket? 
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Isten ismeri a föltétlen szabad jövőket, amint a különböző 
fokokon és módokon és határok között felfogott, akaratának 
hozzájárulásából kívül is, tényleg utánzott, lényegében szemléli 
őket egyetlen egy ténnyel (actu) mint lényegének olyas utánzatait, 
amik lesznek, mikor az akarat bizonyos körülmények közé fog 
kerülni. 

Isten természetesen mielőtt valamit elvégezne, ismer min-
deneket, minden lehetségest és föltételes szabad jövőt. Ismeri 
őket, mert különben vak módon határozná el magát valamelyi-
kükre. Ezt azonban Istenről föltételezni nem szabad. Nem ismeri 
azonban őket a lét gyakorlásával, azaz mint létezőket. Azért, ha 
a lét gyakorlásával akarja ismerni őket, szükséges, hogy meg-
valósulásukhoz akarata hozzájáruljon. Azért ugyanis, hogy Isten 
érti a föltételes szabad jövőket, a szabad jövők még nem létez-
nek. Különben végtelen sokaságuknak kellene megvalósulniok, 
ami pedig, mint láttuk, képtelenség. Szükséges tehát, hogy Isten 
a végtelen sokaságú föltételes szabad jövőtől egyeseket kiválasz-
szon s megvalósulásukat megengedje. Mivel pedig Isten akarata 
végtelenül hatásos, azáltal, hogy megvalósulásukhoz hozzájárult 
akarata, tudja, hogy azok léteznek. Léteznek oly módon, olyan 
időkülönbséggel, amilyen módon és időkülönbséggel épen léte-
zésüket felfogta és akarta. 

Abból tehát, hogy lényegének utánzatai, ismeri őket fogal-
mukra nézve. Abból pedig, hogy akarata megvalósulásukhoz 
hozzájárult, ismeri létük gyakorlása szerint. 

Nem ismeri azonban akármilyen utánzataikép, hanem csak 
olyas utánzataikép, amelyek akkor lesznek, mikor az akarat bi-
zonyos körülmények közé kerül. Minden szabad jövőnek léte, 
mint láttuk, meg van határozva önönmagától. Azért mindegyikük 
jegyeiben már mondja mintegy : én ezé és ezé az akaraté vagyok ; 
ilyes körülmények között hoz létre. 

Mivel a föltétlen szabad jövő létező dolog, ismeri őt Isten 
ugyanazokkal az ismeretekkel, amelyekkel a létezőket ismeri. 
Nem érdemes itt újra felsorolnunk. 

Miután tehát a módot, amelyen Isten a föltételes és föl-
tétlen szabad jövőket tudja, megismertük, átmehetünk most már 
ennek alapján a szabad jövők Istenhez való viszonyának meg-
ismerésére. 

Vizsgáljuk ezt a viszonyt először az akarat oldaláról s 
azután az isteni ismeret oldaláról. 



AZ ISTENI MEGISMERÉS ÉS A SZABADAKARAT 111 

Az akarat oldaláról nézve ezt a viszonyt, világos, hogy az 
akarat elhatározásai így is, a középtudás (scientia media) alapján, 
minden {öltételes és föltétlen isteni végzés nélkül is, elegendően 
Isten uralma alatt állanak. N 

Két jegyet kell megkülönböztetnünk minden akarati tényben. 
Egyiket az akarati elhatározás első, avagy közvetetten alaki meg-
valósítójának (primum et formale verificativum) nevezzük. A má-
sikat pedig második, avagy közvetett és oki megvalósítójának 
(secundum seu mediatum et causale verificativum). Az előbbi 
jegye azt mondja, hogy az akarat elhatározásai irányának meg-
határozására nézve mindentől független. A második jegye pedig 
azt mondja, hogy maga nem mehet át a valóságba Isten nélkül. 
Nevezzük az előbbi jegyet egyszerűen az akarati elhatározások 
irányai meghatározásának is (determinatio determinationis volun-
tatis). Mivel pedig az akarati elhatározások irányának meghatáro-
zásától függ közvetetlenül s először is az akarati elhatározások 
alakja, érthetjük, miért nevezik azt az akarati elhatározások köz-
vetetlen alaki megvalósítójának is. Mert ha az jelen van, a szabad 
jövő valósága, egyénisége meg van határozva. Azon jegye szerint 
mondja mintegy: én ezé és ezé az akaraté vagyak, mert ezen 
és ezen akarat határozott meg irányomra stb. A második jegyet 
az akarati elhatározások megvalósításának is nevezzük. Mivel 
pedig megvalósításától függ a szabad jövő megvalósítása, köz-
vetve s okilag, azért azon jegyét közvetett s oki megvalósítójá-
nak is nevezzük. 

Ismét két különböző rendben vizsgálhatjuk a szabad jövőt 
Istenre nézve : a szándékolás rendjében (in ordine intentionis) és 
a végrehajtás rendjében (in ordine executionis). Előbbi rendnek 
nevezzük azt a rendet, amelyben valamely értelmes lény valamit 
szándékol. Az utóbbi rendnek pedig hivjuk azt a rendet, amely-
ben az illető értelmes lény végre is hajtja amit a szándékolás 
rendjében tervezett. Ez a két rend Isten működésében is föl-
lelhető. De nem mint a valóságban különböző két rend; hiszen-
Isten mindent egyetlen egy ténnyel (actus) elvégez. Hanem gon-
dolatban meg kell különböztetnünk; különben könnyen semmit 
sem értünk, hogyan lehet akaratunk is szabad, meg Isten is föl-
tétlen ura akaratunknak. 

Ugyanezt kell mondanunk az akarati elhatározások két. 
említett jegyére is. E két jegy nem valami két valóságban külön-
böző része ugyanazon akarati ténynek. Hiszen akarati elhatáro-
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zásaink fizikailag egyszerűek. Hanem csak két jegye, két tulaj-
donsága ugyanazon fizikailag egyszerű ténynek. Nagy szükség 
van, hogy az akarati elhatározás ezen két jegye között különb-
séget tegyünk. Nem tudom különben hogyan mentjük meg aka-
ratunk szabadságát is, meg Isten föltétlen uralmát is akaratunk 
fölött ezen megkülönböztetés nélkül. 

Föltéve ezeket, látjuk, hogy bár akarati elhatározásaink füg-
getlenek Istentől első alaki megvalósítójukra nézve, de nem füg-
getlenek közvetett megvalósítójukra nézve. Az elsőre akaratunknak 
függetlennek kell lennie, mert nem egyebet mond, mint elhatá-
rozásai irányának meghatározását. Ennek pedig csak az akarattól 
kell függnie, mivel különben más határozná meg elhatározásai-
nak irányát. Amit pedig megengedni nem lehet. De nem füg-
getlen oki megvalósítójára. Ezen jegye szerint az akarati elhatá-
rozás azt mondja, hogy Isten nélkül meg nem valósulhat. Sőt 
közvetetten alaki megvalósítójára nézve sem egészen független a 
szabad jövő. A végrehajtás rendjében a szabad jövő függ Isten-
től. Hiszen Isten az, ki gondolta a szabad okok fogahnát, amelyek 
saját magukat képesek elhatározni valamire. Isten adja meg a 
megfelelő képességeket hozzá, hogy meg tudja saját maga hatá-
rozni az irányát elhatározásainak. Ha független akaratunk köz-
vetetlen alaki megvalósítójára, akkor az szándékolás rendjében. 
Mert ha még ezen rendben is IstentdH függne a szabad jövő 
irányának meghatározása, az akarat nem lenne többé szabad. 
Mert akkor nem az akarat szándékolná irányát, hanem Isten. Ezt 
pedig nem lehet megengedni. De nem is szükséges ; mert mint 
láttuk, Isten minden szándékolása előtt ismerheti a szabad jövőt, 
a magyarázott módon. 

Mikor tehát akaratunk a végrehajtás rendjében mind alaki, 
mind oki megvalósítójára függ Istentől, oki megvalósítójára 
pedig még a szándékolás rendjében is: be kell vallanunk, Isten 
föltétlen ura akaratunknak. Jobban már nem lehet Isten uralma 
alatt, mert ha még a szándékolás rendjében is függ akara-
tunk Istentől alaki megvalósítójára nézve: akaratunk többé 
nem szabad. 

Az akarat elhatározásai tehát függetlenek, legalább közveteti en 
alaki megvalósítójukra nézve Istentől, nem oly értelemben, mintha 
Isten nélkül megvalósulnának. Hanem olyan értelemben, hogyha 
Isten azt az akaratot létesíti s mindazon körülményeket, amelyekben 
valamire az akaratot önmagát elhatározni látta és mindazon együtt-
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működéseket megadja neki, melyek szükégesek: az akarat sza-
badon határozza el magát arra, amire azt Isten elhatározva látta. 

Ebből világos az is, hogy nem akármilyen eszköze az akarat 
Istennek. Hanem olyan, amelynek ugyan mindene Istené és min-
denre nézve, kivéve az akarat közvetet len megvalósítóját. De 
még erre nézve is Istené, ha nem is egyenesen, de legalább 
nem-egyenesen (indirecte). Isten ugyanis az, ki így működő okokat 
kigondol; az ő akarata az, mely ilyen okok és cselekedeteik 
megvalósulását megengedi. S több nem kívántatik az eszköz-ok 
fogalmára. 

Nem akármilyen önállósággal s függetlenséggel képes az 
akarat az isteni végzések előtti jegyben működni, hanem csak 
elhatározása irányának meghatározására. De még erre nézve 
sem teljesen. Mert ezen önállósága is Istennek értelmétől és 
akaratától van. 

Sem nem akármilyen függéssel függ Isten az akarat elhatá-
rozásaitól. Ez a függés ugyanis csak következési függés. Mert 
ha Isten olyas és olyas okokat kigondolt és a szabadon való 
működést megengedte, nem képes azokat nem ismerni. Vagy ha 
megvalósulásukat megengedi, szükségképen kell azokat akarnia. 
De ezen következési függésben nincsen semmi hátrányos dolog 
Istenre nézve. Mivel valójában Isten saját értelmétől s akaratától 
függ. Nem ugyan úgy, mintha egyik a másiknak oka lenne. Ez 
ugyanis képtelenség, mert az ok és az okozat a valóságban egy-
mástól különböznek. Istenben pedig minden értelem, minden 
akarat azonos a legegyszerűbb isteni lényeggel. Hanem csak 
annyiban, amennyiben az egyik értelem, akarat alapja (ratio) a 
másik értelemnek, a másik akaratnak. Ez pedig Istenben lehet-
séges, mivel az alapnak nem kell szükségkép a valóságban kü-
lönböznie a származéktól, vagyis attól, aminek alapja. 

Nem függ tehát Isten akarati elhatározásainktól okozati 
következéssel, mintha talán a szabad jövő lenne oka, miért Isten 
őt ismeri és akarja. Ez ugyanis képtelenség. És nincs is rá 
szükség, hogy állítsuk, mert a középtudás alapján is Isten mű-
ködései Istentől függnek, mint láttuk. Ha mi mégis úgy fogjuk 
föl, mintha Isten tudása s végzései mitőlünk függnének, ez az 
okozati függés csak gondolati lény és nem valódi. Csak értel-
münkben létezik és nem állítjuk Istenről. 

Megmarad így is Isten elsőrendű szabad oknak, a mondot-
takból nem nehéz megérteni. Mert egy föltételes szabad jövő-
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sem mehet át ily állapotából a föltétlen szabad jövő állapotába 
Isten legszabadabb akarata nélkül. Azért megmarad szabad oknak. 
Megmarad elsőrendűnek is. Mert, mint már mondottuk, még 
azon képesség is, hogy az akarat elhatározásai irányát meghatá-
rozhatja, Isten értelméből s engedelméből van. Sőt az akarat 
elhatározásainak irányát is Isten meghatározza, de csak külsőleg, 
középtudása mellett. Ennek alapján ugyanis Isten látja a szán-
dékolás rendjében, mikre határozza meg magát valamely akarat 
adandó körülmények között. Most, amelyek neki tetszenek, ki-
választja és megvalósulásukat megengeni. Ennél már több igazán 
nem kell az elsőrendű szabad ok fogalmára. 

De az akarat sem szűnik meg másodrendű szabad oknak. 
Isten ugyanis nem határozza meg az akaratot elhatározásainak 
irányára, bensőleg és tevőlegesen, mint láttuk. Hanem egysze-
rűen reáhagyja, bármit is cselekedjék adandó körülmények között. 
Ezt középtudása alapján a magyarázott módon ismervén, a szán-
dékolás rendjében megvalósulását megengedi. Mikor ezt meg-
engedte, a végrehajtás rendjében megadja mindazt, ami nélkül 
azon szabad jövő meg nem valósulhat. Azáltal, hogy Isten nem 
határozza meg bensőleg tevőlegesen, hanem csak külsőleg és 
megengedőleg : megmarad az akarat szabad oknak. Azáltal pedig, 
hogy Isen értelme, végzései és együttműködése nélkül még Isten 
értelmében sem létezhetnek az akarat cselekedetei s annál ke-
vésbbé Istenen kívül: az akarat megmarad másodrendű oknak. 
Ennél kevesebb igazán nem elégséges a másodrendű szabad ok 
fogalmára. 

Láthatjuk a mondottakból azt is, hogy Isten oka a szabad 
jövő esetlegességének is. Mert egyrészt akarata nélkül egy sem 
megy át a létező állapotba; másrészt pedig Isten értelme gondol 
ki ilyen szabad okokat, melyek önmaguk képesek elhatározásaik 
irányát meghatározni s melyek azután saját maguk meghatároz-
zák irányukat adandó körülmények között Isten együttes műkö-
désével. Innen érthetjük, hogyan oka Isten mindenhatósága min-
deneknek, még a cselekvés módjára nézve, még a szabadságnak 
is. De nem értjük, hogyan lehet Isten mindenhatósága az akarat 
szabadságának, ha bensőleg és tevőlegesen a szabad jövők minden 
előleges ismerete nélkül meghatározza akaratunk elhatározásainak 
irányát is. Inkább így lerontója, mintsem kiépítője volna. 

Most pedig vizsgáljuk az isteni ismeret részéről akaratunk 
viszonyát Istenhez. 
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A szabad jövőknek a magyarázott módon való ismerete 
semmit sem von le az akarat szabadságából. Mert ha még 
együttes értelemben (in sensu composito) vesszük is akaratunkat 
vele, akaratunk független tőle akkor is, mint láttuk, a szándé-
kolás rendjében közvetetten alaki megvalósítójára nézve. Függ 
mindössze tőle a végrehajtás rendjében közvetett és oki meg-
valósítójára nézve. Ez a függés pedig semmit sem von le az 
akarat szabadságából. Mert mint láttuk, Isten középtudásával azt 
tudja és akarja, úgy tudja, amit akaratunk és amint azt akaratunk 
elhatározza adandó körülmények között. 

Nem elégséges azonban, hogy akaratunk szabadságát az 
isteni értelemmel csak külön értelemben tudjuk megmagyarázni 
(in sensu diviso). Mert ha csak külön értelemben megmagya-
rázni tudjuk azt, csak azért kellene tennünk, mert a szabad jövő 
még közvetetlen alaki megvalósítójára nézve is függ Isten tudá-
sától egyenesen. Ha azonban így függ tőle, még közvetetlen 
alaki megvalósítójára nézve is, világos, hogy Isten tudása ben-
sőleg meghatározza akaratunkat még közvetetlen alaki megvaló-
sítójára nézve, azaz elhatározásai irányának meghatározására is. 
Akkor pedig oda a szabadság. Azért együttes módon is kell 
tudni az akarat szabadságát magyarázni. Ezt pedig a magyarázott 
módon könnyen megtehetjük. Ha ugyanis a szabad jövő közve-
tetlen alaki megvalósítójára független egyenesen Isten közép-
tudásától, nem Isten középtudása határozza meg közvetlenül s 
alakilag, hanem megfordítva a szabad jövő határozza meg Isten 
tudását: világos, ha együttes értelemben is vesszük vele, akara-
tunk szabad. De mint mondottuk föntebb, akaratunk nem oko-
zatilag (causaliter), hanem csak következésileg (vi consequentiae) 
határozza meg Isten tudását. Amennyiben, ha az akarat úgy 
határozza meg önmagának irányát, nem képes azt isten nem 
ismerni, mivel lényegének utánzata s részesülése. 

Csak ily módon ismeri Isten az akarat szabad elhatározá-
sait szabadon. Ezen ismeretével Isten nemcsak lehetővé teszi az 
akarat szabadságát, mint láttuk, hanem még ki is fejti. Ezzel az 
ismeretével gondol ki Isten szabadon működő okokat, amelyek 
azután saját maguk meghatározzák irányukat. Ezen ismeretének 
nyomán ad minden képességet és együttműködést az akaratnak 
s létesül az akarat szabad cselekvése. 

De nem értjük, hogy lehet oka Isten tudása az akarat 
szabadságának, ha Isten azon tudása végzésein alapulna, melyek 
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bensőleg tevőlegesen meghatározzák az akarat irányát. Az a 
szabadság ugyanis, mely akaratunknak meglenne, ha Isten azon 
végzéseitől akaratunkat külön értelemben vizsgálnék, nem igazi 
szabadság. Mert ilyen szabadságuk az állatoknak, növényeknek 
és ásványoknak is van. Meg vannak ugyan ezek általában hatá-
rozva bensőleg lényegükből cselekedeteikre, pl. hogy a tűz 
égessen. De nincsenek meghatározva részlegesen, hogy itt és itt 
most ujjamat megégesse. Erre Isten végzésére van szükség, mely 
őt bensőleg meghatározza, hogy ujjamat most és most meg-
égesse. Különben nem égetné meg, mikép a három ifjút sem 
égette meg a tüzes kemencében. Azért, ha abban állna a sza-
badság, hogy valami Isten végzései nélkül nincsen egyes csele-
kedeteire meghatározva, a tűz is szabad lenne ujjaim megégeté-
sére, az állatok is Isten végzése nélkül. Pedig ezt még senki 
sem mondotta. Az pedig, hogy az esztelen dolgok öntudat nélkül 
cselekesznek olyanokat, semmit sem változtat a dolgon. Akinek 
eszét az indulat elveszi, öntudatosan cselekszik, mivel tudja, hogy 
ezt és ezt teszi. De még sem mondják, hogy szabadon cselek-
szik, mivel nem megfontoltan és nem önmagát meghatározva 
cselekszik. Meghatározta, mint láttuk, az indulat, mely itt és itt 
lehetetlenné tette, hogy rossz oldaláról is láthassa az értelem a 
dolgokat s következéskép, hogy tetszése szerint határozza meg 
magát erre vagy amarra. 

Méltán mondották egyesek, Isten ilyen tudásával az akarat 
olyan módon szabad, mint a megbilincselt ember bilincseivel. 
Csak akkor szabad, ha a bilincsektől külön értelemben vesszük, 
de nem szabad, ha velük együttes értelemben vizsgáljuk. 

Nem így azonban a középismeretet illetőleg. Igaz ugyan 
ha Isten ismeri cselekedetünket, azok szükségesek. De ez a szük-
ségesség nem a föltételezett szükségessége, azaz az akarati cse-
lekvés szükségessége ezen mondatban. Mivel nem az akarat függ 
Isten tudásától, hanem megfordítva az isteni ismeret függ az 
akarattól, már a magyarázott módon. Hanem csak a következés 
szükségessége. Ugyanis lehetetlen, hogy amit Isten ismer és 
amily módon ismer, az ne valósuljon meg, vagy hogy más módon 
valósuljon meg. Ismerje bár azt előleges vagy utólagos isme-
rettel akaratunk elhatározására nézve. Ezt kívánja már Isten vég-
telen tökéletessége. 

Hasonlóképen mikor azt mondjuk, ha ezt Isten tudja, ez 
metajizikailag bizonyos. Nem azért bizonyos, mivel talán Isten 
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tudásával meghatározná bensőleg tevőlegesen és egyenesen aka-
ratunkat. Hanem azért bizonyos, mivel az akarat határozza meg 
Isten tudását, ha nem is okozatilag, de legalább is következé-
sileg, a fönntebb említett okból. De ez a következési bizonyos-
ság semmit sem von le szabadságukból. Mikép annak szabad-
ságából sem von le, aki ül, az a bizonyosság, hogy amikor ül 
és ameddig ül, nem képes egyszerre állni is. Mindenki ugyanis 
jól érti, hogy az illető úgy ül ott, amint épen választotta, úgy 
hogy ha akarta volna, most nem ülne. Mert tőle függött, hogy 
az ülésre határozza-e el magát vagy a nem-ülésre. Hasonlóképen, 
aki szabadon határozza el magát, míg Isten ezen szabad elhatá-
rozását ismeri, nem képes magát másra elhatározni. De min-
denki látja, hogy ez utóbbi esetben is az akarat szabad. Mert 
tőle függött Isten tudására elsőbbségi jelben azon szabad elhatá-
rozás megválasztása. Ha akarta volna, mást választhatott volna. 
De ha azt választotta, ezen választásának szükségképen kell lennie, 
mert minden amikor van, szükségképen van és nem képes más-
kép lenni. Ennélfogva valójában nem Isten tudásánál fogva 
szükséges a szabad cselekvés megvalósulása, hanem önmagából. 
Mert minden, amikor van, szükségképen van. De ha önmagából 
van azon bizonyossága, ez a bizonyosság semmit sem von le az 
akarat szabadságából. 

Azért az akarat elhatározása bizonyos nem okozati bizo-
nyossággal. De ha mégis mi úgy fogjuk föl, mintha Isten közép-
tudásával okozatilag az akaratot meghatározná, meg kell gon-
dolnunk, ez az okozati bizonyosság, meghatározottság csak a mi 
értelmünkben van. Mert mi nem vagyunk képesek máskép gon-
dolkodni. De ez az okozati bizonyosság csak észbeli lény (ens 
rationis), mit nem állítunk a dolgokról. 

Ugyanezt kell mondanunk a következési bizonyosságról is. 
Ez sem valódi lény, mintha a mi elhatározásunk volna Isten 
középtudására következőleg. Ezt csak mi gondoljuk. Mert már 
mi nem vagyunk képesek máskép gondolkodni. A valóságban 
Isten középtudása van elhatározásunkra következőleg. Azért ez a 
következési bizonyosság is csak észbeli lény, 

Nem szólhatunk azért az isteni középtudásnak akaratunk 
elhatározásai előtti időbeli elsőbbségről. Mert Isten tudásában 
nincsen idő és időviszony teremtményeire, mint már láttuk. De 
meg fogalmi és természetbeli elsőbbség sincs (prioritás in con-
ceptu, in natura). Mert ez az elsőbbség csak észbeli lény. Mert, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 9 
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mint láttuk, a szabad jövő van elsőbbségi jelben Isten közép-
tudására. Nem ugyan ha Isten középtudását alanyilag nézzük, 
így ugyanis ez azonos Isten lényegével. Isten lényege pedig 
minden elvre nézve elsőbbségi jelben van. Hanem csak ha tár-
gyilag, amint t. i. tárgyaira nézve vizsgáljuk Istent. De itt sem 
mind alaki, mind oki megvalósítójára nézve. Oki megvalósító-
sítójára nézve ugyanis a szabad cselekvés Isten minden műkö-
désére nézve következési jelben (in signo posteriori) áll. Alaki 
megvalósítójára ugyan elsőbbségi jelben van akaratunk az isteni 
középtudásra, a szándékolás rendjében, mint láttuk. De nincsen 
a végrehajtás rendjében. Mert Isten középtudása nélkül nem lenne 
lehetséges a szabad cselekvés. 

Ne beszéljünk tehát így: Isten eleve ismeri a föltételes 
szabad jövőket, előre látja, előre elrendeli a dolgok folyását, 
egyesek bűnbeesését, elkárhozását. Ezt öröktől fogva ismeri, is-
merte, látta. Mert Isten középtudása nincsen elsőbbségi jelben 
akaratunkra sem időben, sem természetben, sem fogalomban. 
Hanem mondjuk inkább : Isten ismeri, látja, elrendeli a dolgok 
folyását, megengedi bűnbeesésüket, elkárhozásukat, örökös jele-
nében. Ezt kell tennünk pedig különösen azok előtt, kik ennyi 
elsőbbség között : valódi és észbeli lény, a valóság és gondol-
kodási módunk között nem tudnak különbséget tenni. Vagy ha 
élünk ilyes szólásmódokkal a hittudományban vagy a bölcselet-
ben, mindig meg kell gondolnunk, hogy ezek a kifejezések csak 
annyit érnek itt, mint a nap felkél, mozog az égen stb. kifeje-
zések. Míg itt érzékelési módunk csal, addig ott gondolkodási 
módunk ejt tévedésbe. 

Nagyszerű összhangban van tehát ezen módon akaratunk 
Isten csalhatatlan tudásával, isteni jogaival, uralmával. Azáltal 
ugyanis, hogy az akarati cselekvés irányának meghatározására 
nézve még Isten tudásánál is elsőbbségben van, ha nem is 
minden, de legalább a szándékolás rendjében, érthető, hogy az 
akarat szabad. Abból pedig, hogy minden akarati cselekvésnek 
már önmagából meghatározott a léte, érthető, hogyan ismeri 
Isten az akarati cselekvéseket? így ugyanis nem egyebek, mint 
Isten lényegének utánzatai, részesülései. Akkor pedig saját lénye-
gében Isten ismeri őket. Mivel pedig Isten középtudása alapján 
engedi meg az egyes cselekedetek megvalósulását, ismeri az 
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akarat cselekedeteit metafizikai biztonsággal. Metafizikailag lehe-
tetlen ugyanis, hogy valami máskép valósuljon meg, mint azt 
Isten ismeri és megvalósulását megengedi. 

Quid ergo dicei^ns? — mondja szent Pál (Róm. 9, 14.) — 
numquid iniquitas apud Deum? Absit. O altitudo divitiarum 
sapientiae et scientiae Dei : quam incomprehensibilia sunt iudicia 
eius et investigabiles viae eius! Quis enim cognovit sensum 
Domini? Aut quis consiliariüs eius fuit? Aut quis prior dedit 
íIli et retribuetur ei? Quoniam ex ipso, et in ipso sunt omnia: 
ipsi gloria in saecula. (Róm. 11, 33.) i 

Kápolna. Dr. Nagy Sándor. 

1 Irodalom : Alvarez : De auxiliis disputationes. Antoin : De gratia. 
Bannez : Apologia adv. novas ass. Molinae. Billot : De Deo uno. Boedder 
Theol. Nat. Bellarminus : De gratia et liberó arbitrio. Brinzeu Miklós : Kegye-
lem és szabad akarat ; Religio 1908. év. Catenson : Theologia mentis et cordis. 
Goide: Tractatus de scientia Dei. Gönnet: Clypeus. Gutberiet Theol. VIII. 
Forges : Phil. Sehol. ; L'idée de Dieu. Kleutgen : De ipso Deo, De scientiä 
Dei. Komárik: Praedeterminatio, Bölcseleti Folyóirat 1894. Lahousse Theol. 
Nat. Mancini : Elementa Phil. II. Mazzella : De gratia Christi. Molina : Con-
cordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentiaque. 
Pallavicini : De actibus voluntatis. Chr. Pesch : De Deo. Pohle : Dogmatica 1. 
De Maria: Philosophia Peripatetica-Scholastica. III. Remer. Summa Praelect. 
Scholast. 1 —II. Schaaf : Inst. Theol. Nat. Scheeben. Dogmatica II. Schneemann 
Controversiae De Gratia. Hontheim : Theodicea : De San Theol. Nat. Szabó 
Századok, A kegyelem és a szabad akarat kérdéséhez ; Religio 1908. év. Suare-
zius : De Deo, De concursu, Metaphysicae disputationes. Schiffini : Theol. 
naturalis. S. Thomas. Contra Gentes. I., III. Compend. Theol. Quodlibeta. Ques-
tiones disputatae. De Veritate, De Malo. De Potentia. Summa Theol. Pars. I-
Urraburu Theod. 8. 

9* 



D É L M A G Y A R O R S Z Á Q A P R O P A G A N D A 

C O N G R E G A T I O G O N D O Z Á S A A L A T T . 

Az IDÉN ünnepli a világegyház a Congregatio de propaganda 
L. fide fönnállásának háromszázados évfordulóját. A jubileumról 

méltán emlékezhetik meg Magyarország, melynek jelentékeny 
része évtizedeken keresztül lelki gondozásában részesült. 

A hitterjesztési ügyeknek vezetésére hivatott társulat eme jog-
hatósága ugyanis — mint ismeretes — annak idején kiterjedt 
mindama területekre, melyek nem-katholikus uralkodók jogara 
alatt állottak. Ily módon tartoztak hatáskörébe a magyar szent 
korona török iga és a protestáns erdélyi fejedelem alatt álló területei. 
Kivált Délmagyarország úgyszólván a szó valódi értelmében misz-
szióterület volt a török világban. Alig három évre a Propaganda 
Congregatio megalapítása után ennek joghatósága alá került. 

Az akkori lelkipásztori viszonyok adják meg erre a magya-
rázatot. 

Már közvetlenül a mohácsi vész után következő időszakban 
válságos helyzetbe jutott a katholikus egyház Magyarországon. 

Két érseke és öt püspöke esett el a csatatéren. Főpapi szé-
keik betöltetlenül maradtak. Hét püspöki székváros egyház-
megyéjük egész területével vagy jelentékeny részével török 
járom alá került ; főpásztoraiknak egyházmegyéjükön kívül kel-
lett menedéket keresniök. Az egyházi javak jórésze a zavarosban 
halászók kapzsiságának esett áldozatul. 

A papnevelésről való gondoskodás és a papszentelés a 
püspököt illetvén : megszűnt. Rövidesen beállott szomorú követ-
kezménye : a paphiány, mely nemsokára égetően vált érezhetővé. 
Pótlását megakadályozta egy áthidalhatatlan mélység: az iskola-
hiány. Eddig főkép a püspöki és érseki székhelyeken felállított 
iskolák nyújtották a papi hivatásra készülőknek kiképzését. Most 
tömérdek tanintézet pusztult el a pártharcokban, sokat dúlt fel 
a török s nem egyet foglalt le a protestantizmus. 
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A lelkipásztoraitól megfosztott nép nem nélkülözhette a val-
lás vigaszait. Ha főpásztoruk számukra nem rendelt, maguk sze-
reztek lelkészt. A püspöki vagy érseki székhelytől távolabb eső 
helységekben megtörtént, hogy fel nem szentelt egyének töltöt-
ték be a plébániát. Azok közül pedig, akik fölvették az egyházi 
rendet, legtöbben külföldön nyerték el s csak évek multán kerül-
tek vissza hazájukba. 

A vallás gyakorlatát éveken, sőt olykor évtizedeken át nél-
külöző nép örült, ha egyáltalában lelkészhez juthatott. Képzett-
ségét, erkölcseit dehogy bolygatta. Előfordult, hogy midőn egy 
lelkész helytelen cselekedete miatt plébániáját elhagyta s más, 
pap nélkül szűkölködő faluba költözött, küldöttséggel kérték 
vissza régi hívei az egyházi hatóságnál könyörögve: hagyja meg 
őt nekik, megelégszenek «ilyennel» is! 

A lelkipásztorok hiányát az ország minden vidéke meg-
sínylette, de kiváltképen Délmagyarország. Csaknem teljesen két 
évszázadon át. Itt kezdődött legelőbb a török uralom s itt szűnt 
meg legutóljára, 1716-ban, Temesvár felszabadításával. Csak a 
XVIII. században kezdődhetett itt a plébániák újjászervezése. 

Főpapjai legtöbbnyire valamely felvidéki, a töröktől el 
nem pusztított káptalan tagjai voltak. Káptalani széküket régi 
rezidenciájukkal püspökké kineveztetésük után is megtartották. 

Elképzelhetjük, mily vigasztalanok lehettek eme főpászto-
raitól megfosztott országrész vallási viszonyai. Ezekre élénk vilá-
got vetnek azok az utasítások, amelyeket a szentszék az ide kül-
dött apostoli visitator részére adott. 

Még V. Pius pápa küldötte a raguzai származású Drakolicza 
Bonifác stagni püspököt Boszniába. E lángbuzgalmú főpap mű-
ködését kiterjesztette a török uralom alatt álló szomszéd terüle-
tekre, nevezetesen Délmagyarországra is. E tevékenységének foly-
tatására buzdította őt XIII. Gergely pápa, ki őt 1580-ban újból 
megbízta, hogy a török hódoltságban élő keresztényeket fel-
keresse. 

Ez alkalommal apró részletekbe menő utasítással szabá-
lyozta azt az eljárást, melyet a vallási élet összes érdekeinek fel-
karolására követnie kellett. Ezek figyelemreméltó bepillantást 
engednek a török világ hitéletébe. 

A szentszék meghagyja a misszionárius-püspöknek, hogy 
nagy feladatához méltó társakat vegyen maga mellé. Szereljék 
fel magukat a tábori istentisztelethez szükséges hordozható oltár-
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ral, misekönyvvel, kehellyel, hogy a szent áldozatot bárhol be-
mutathassák. Lássa el magát a főpapi jelvényekkel, pöspöksüveggel, 
összehajlítható pásztorbottal s hasonlókkal, hogy ha alkalom kínál-
kozik, főpapi misét mondhasson, az egyházi rend és a bérmálás 
szentségét kiszolgáltathassa. Mindezekben a legmesszebbmenő 
felhatalmazásban részesítette a szentszék. Vigyék magukkal a 
Pontificale Romanum-nak nevezett szertartáskönyvet, a szokásos 
Rituale-t, melyben a többi szentségek — keresztelés, gyóntatás, 
áldoztatás, szentkenet és házasság — kiszolgáltatásának módja 
foglaltatik. Gondoskodjanak a szükséges szentolajokról. Ez olajok 
szentelésére is adott a pápa felhatalmazást, ha nagycsütörtökön 
erre alkalom nyílik. Lássák el magukat a hithirdetéshez szüksé-
ges anyaggal : a trienti zsinatnak a dogmák, szentségek és a 
reformatióra vonatkozó határozataival, a római katechismussal 
(Catechismus Romanus ad parochos), a Szentírással és hasonló 
művekkel. 

Fölhatalmazást kapott a misszionárius-püspök az eretnekek, 
szakadárok, hitehagyott egyházi személyek visszafogadására. Kisérje 
figyelemmel a tévtanok terjesztését, vásárolja össze az ilynemű 
iratokat, juttassa azokat Rómába, hogy megcáfoltassanak. 

Vizsgálja meg az egyes egyházakban az istentiszteletet érintő 
jelenségeket, az Oltáriszentség őrzésének módját, az egyházi ruhák 
karbantartását. 

Érdeklődjék behatóan a világi papság s mindkét nembeli 
szerzetesek élete iránt. 

Iparkodjék pontos adatokat gyűjteni a lefoglalt egyházi 
javakról. «Eddig még nem találkozott senki, aki ezek visszaadá-
sát szorgalmazta volna.» Azonban óvakodjék attól, hogy e mu-
landó földi értékek mellett szem elől tévessze a lelki gyümöl-
csöt, mely utóbbi kizárólagos célja küldetésének. 

Tudakolja meg, hol van az Úr szőlőjében leginkább szük-
ség munkásokra? Mi módon lehetne a hiányon legcélszerűbben 
segíteni? Törekedjék a római Collegium Hungaricum számára 
magyar anyanyelvű kispapokat küldeni. 

Fürkéssze ki, mikép lehetne az egyes helységekben iskolát 
felállítani, hogy az abban felnövekedett ifjak idővel papokká 
képezhetők legyenek. Tulajdonképén a plébánosoknak kellene 
ezeket az iskolákat ellátniok. De ha ez nem volna lehetséges, a 
szentferencrendiek végezhetnék az oktatást. 

A pap nélkül tengődő hívek közt gyökeret vert az az el-
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ítélendő szokás, hogy olyankor, midőn hosszú idő multán pap 
jött közéjük, a fülgyónás elhagyásával csupán általános bűn-
vallomást tartottak a szentáldozás előtt. Ezt a visszaélést feltét-
lenül meg kell szüntetni. Csak oly módon engedhető meg, hogy 
a rendes gyónás elvégzése után, a közös szentáldozás előtt meg-
ismételjék az általános bűnvallomást. 

Iparkodjanak odahatni, hogy a rab keresztények is — leg-
alább az egyháztól előírt időben — a szentségekhez járulhassa-
nak. Ahol megfelelő talajra akadnak, szervezzenek hitbuzgalmi 
(Oltáriszentség, Rózsafüzér) társulatokat. Nagy számmal olvasó-
kat bocsátott e célból a szentszék a misszionáriusok rendelkezé-
sére, hogy a hívők közt kioszthassák. 

Ami a házasságkötéseket illeti, tekintettel kell lenni arra, 
hogy ama területeken, ahol a trienti szentzsinat határozatai még 
nem hirdettettek ki, az úgynevezett «forma Tridentina» nélkül 
kötött házasságok érvényesek. Ahol pedig a kihirdetés meg-
történt, a hívek ezt az esetleges hiányt saját papjuk vagy a 
szentszéktől küldött misszionáriusok előtt pótolhatják. Sőt ahol 
még nem hirdettettek ki a trienti zsinati végzések, egyelőre ne 
is tegyék közhírré ezeket, mert a nagy paphiány miatt alig tart-
ható be a zsinat ama előírása, hogy a parochus proprius előtt 
kötendők meg a házasságok. Vizsgálják meg e tekintetben is az 
ottani állapotokat és ezekről tegyenek jelentést. A harmad- és 
negyedfokú vérrokonság és sógorság mint házassági akadály 
alól fölhatalmazása volt a misszionárius-püspöknek utólag dis-
pensálni. 

A görög szertartású keresztények, kivált papjaik részére, 
nagyszámmal görög könyveket vittek magukkal a misszionáriu-
sok, «jóllehet nem valamennyinek görög a nyelve, aki a görög 
szertartást követi», i 

Különösen lelkére kötötte a szentszék a misszionáriusok-
nak, hogy lelkipásztori szolgálataikért semmi körülmények között 
se fogadjanak el pénzt. 

XIII. Gergely pápa négy brevét bocsátott ki a misszioná-
rius püspök számára. Egyik Bonifác küldetéséről, visitatori széles 
hatásköréről szólt. A második általános buzdítószózat a neve-

1 «Se ben generalmente non tutti hanno la lingua, ma solamente il 
rito greco.» XIII. Gergely pápa Instructiója Drakolicza Bonifác stagni püspök 
részére 51. pont. Fermedzsin: Acta Bosnae. Zágráb, 1892, 332. 1. 
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zett területek keresztényeihez. A harmadikban teljes búcsút en-
gedélyez mindama vidékek és helységek lakóinak, akik közé 
érkezik. Végre külön, egy negyedik breve felsorolja mindama 
kiváltságokat, melyekkel a szentatya Bonifácot küldetése tarta-
mára felruházta. A pápa nem tartja fölöslegesnek hangsúlyozni; 
hogy kiváltságaival és kivételes felhatalmazásaival csak akkor 
éljen, ha ezt Isten dicsősége és a lelkek üdvössége javasolja.1 

Drakolicza Bonifác 1581 nyarán jött Magyarországba. Au-
gusztus közepén megjelent Pécsett. 

A pécsi plébánosnak és két szomszédjának jelentéséből ér-
tesülünk erről. Egyúttal leírják a Délvidék siralmas egyházi 
életét. Az Erdélyben elterjedt eretnekségek, úgyszintén a törö-
kök — akik között élnek — tagadják a Szentháromság tanát. így 
sokat szenvednek a töröktől és a «hitetlen ariánusoktól». Egybe-
hangzóan azzal gúnyolják a katholikusokat, hogy három Istent 
imádnak, bálványimádók. 

Nagy hálával vannak ézért eltelve XIII. Gergely pápa iránt, 
amiért Drakolicza Bonifác stagni püspököt, mint apostoli visita-
tort közéjük küldötte. Soha nem fogják elfeledni a szentatya e 
nagy jótéteményét ! Olyan volt számukra, mint Isten angyala, a 
lelkiismeret békéjét hirdetve közöttük. Könyörögnek egyúttal: 
minél gyakrabban látogattassa meg őket apostoli visitatorral, 
mert ez megőrzi bennük a katholikus szellemet. Esedeznek, 
ajánlja őket a szentszék a boszniai püspök főpásztori gondjaiba, 
«aki szóval és tettel hatalmas a töröknél».2 Az ő püspökük, a 
pécsi, nem jöhet közéjük a török miatt. Papjaik alig vannak s 
az az egynehány sem forgolódhatik közöttük — ismét a török 
miatt. Pécsett, «Pannónia metropolisában»3 «— mint írják — 
hajdan több, mint harminc lelkész volt, 1581-ben a papok kard-
élre hányattatása, megfojtása, az egyházak lerombolása, oltárok 
szétzúzása után egyedül István plébános pasztorálja a rab ke-
resztényeket, szegénységben és nyomorúságban, sokszor a minden-
napi kenyeret is nélkülözve. Ily körülmények között kénytelenek 
azt a szokatlan kérelmet előterjeszteni, hogy a jelenlegi pécsi 
plébános, majd elhalálozása után utóda — püspökké szenteltet-
vén — papokat ordinálhasson.4 

1 Az Instructio teljes szövegét közli Fermedzsin : i. m. 321—334. 1. 
2 «Qui apud Turcas potens est in sermone et opere.j» I. m. 317. 1. 
3 In hac urbe nostra metropolitana Pannoniae». U. o. 
* Pécsett, 1581. augusztus 18-án kelt levelük I. m. 316—317. 1. 
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Bonifác misszionárius-püspök ez év augusztus végén az 
Al-Duna partján fekvő Báziás-on egybegyüjtötte a Szerémség 
papjait. Tanáccsal, oktatással, buzdítással és egyházi könyvekkel 
iparkodott őket a lélekmentés munkájára képesebbekké tenni.1 

Félév múlva, 1582 elején Temesvárotí találkozunk vele. 
Itt két katholikus hitközség állott fenn. Az egyik Raguza vidéké-
ről származó, részben elszlávosodott kereskedőkből, a másik 
magyar polgárokból alakult. Mindkettő egyenlő hithűséggel fo-
gadta és hódolt szavainak. Mikor pedig Bonifácot itt január 
vége felé elragadta a halál, mindkét hitközség külön levélben 
értesítette a pápát erről a szomorú esetről. 

A raguzaiak szerb nyelven, cirill betűkkel írták meg le-
velüket. Megtudjuk belőle, hogy már két év óta pap nélkül 
szűkölködnek, egészen magukra hagyatva és az «eretnekek» ki-
sértéseinek kitéve. «Tegnap is — hangzik panaszuk — valami 
Qáspár nevű kálvinista prédikátor járt közöttük s híveket ipar-
kodott toborzani.» Esedeznek azért Őszentségéhez, állíttasson 
Temesvárott iskolát, melyekben fiaikat papokká képeztethessék, 
hogy legyenek, akik lelki szükségleteiket kielégíthessék. 

A magyarok nemzeti nyelvüket használták. Eredeti pél-
dányban megőrzött levelük az egyetlen magyar kérvény, mely 
Magyarországból Rómába küldetett. Fábry Ignác csanádi kano-
nok — később kassai püspök — 1841. márc. 5-én lemásolta a 
Vatikán archívumában a csanádi káptalani levéltár számára. Elő-
ször Ponori Tewrewk József hozta nyilvánosságra a Hirnök-ben. 
Azóta sokan közölték egész terjedelmében. 

A temesvári magyar hívek is jajveszékelnek a kínos pap-
hiány miatt. Magyarajkú lelkészért könyörögnek, aki őket ta-
nítsa, vezesse s a téves új tanok ellen megoltalmazza. 

Rendkívüli fontosságú e levél a török hódoltsági lelki-
pásztorkodás viszonyainak megismeréséhez. Ritka becses okmány 
különösen a Délvidéken, de egyszersmind az egész országban 
általánosan uralkodó veszedelmes paphiány kimutatására. Meg-
hatóan ecseteli a szegény nép nyomorát. Az idegen uralom a 
végszükségbe taszította a vidék lakosságát. A gyermekek nevel-
tetése, iskoláztatása teljesen lehetetlenné vált: hiányzanak a ta-
níttatás költségeinek fedezésére szükséges anyagi eszközök. Alig 
van betevő falatjuk! A felnőttek is nélkülöznek minden lelki 

1 1581. aug. 30-án a pápához intézett levelük. I. m. 317—318. 1. 
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vezetést, támogatást, vigasztalást. Hálát adnak levelükben a szent-
atyának atyai gondoskodásáért, hogy megkönyörült rajtuk és 
pásztort küldött az árván maradt nyájnak. «De amennyiben volt 
minekünk örömünk az ő vételében — írják — annyival volt 
minekünk bánatunkra az ő halála.» Annyival is inkább fájlalják 
elhunytát, mert azt igérte, hogy a szentatya költségén iskolát 
fog építtetni. Hirtelen halála megfosztotta őket egyedüli táma-
szuktól s minthogy iskolájuk nincsen, ama hő óhajuk sem tel-
jesülhet, hogy saját kebelükből pap kerüljön ki. Az egész ország-
részben mindössze három pap van. Közülök az egyik, Raguzai 
Domonkos1 köztük él Temesvárott, néhány gyermeket oktat, 
csakhogy nem tud magyarul. Tévtanítók járnak köztük, veszély-
ben a hitük. Ezért térdenállva esedeznek Öszentségéhez, küldjön 
magyarajkú lelkészt. 

Tehát olyan népes városban is, mint Temesvár, alig egy 
emberöltővel a töröktől való elfoglaltatása után nem volt sem 
pap, sem tanító, ki az ott lakó keresztény hiveket a vallás viga-
szaiban részesíthette volna! 

E levél nyilvánvalóvá teszi, hogy nemcsak e vidék köz-
pontjában, hanem egész Délmagyarországon a paphiány veszé-
lyes mérveket öltött. Nyomatékosan kifejezi ezt ama mondata, 
mely a tévtanok elterjedését az egész «tartományban» uralkodó 
paphiánynak tulajdonítja: «Ha papok volnának itt a tartomány-
ban, netalán tán mégsem áradt volna el annyira a hűtlenség». 

Szemléltetőbben, de egyúttal meghatóbban, mint ezek az 
egyszerű panaszok, iróművész sem ecsetelhetné a súlyos bajt. 
Világosak és oly megkapó igazságúak, mint a valóság meglátá-
sától megihlett mesterek remekművei. 

A pápa, mihelyt Drakolicza Bonifác püspök haláláról érte-
sült, utódjává ugyanazzal a hatáskörrel és megbízással Quintio 
Ágoston corzulai püspököt rendelte.2 Ez azonban Magyarországba 
nem jutott el. A Maros és a Száva között, a «temesvári herceg-
ségben»3 lakó katholikusok ennélfogva felhasználták azt az alkal-
mat, mikor Raguzai Domonkos pap — ugyanaz, akit a temes-
vári magyarok is említenek — fogadalmának teljesítése végett 
Lorettóba készült, hogy általa a pápához folyamodjanak. Ismét 

« 

1 «Dobroniki, híják fráter Dominicusnak» — írják a temesváriak. Dobro-
nik ugyanis Raguzának szláv neve. 

2 A részére adott Instructio-t közli Fermedzsin i. m. 335—336. 1. 
3 «In questo ducato di Temisfar.» I. m. 336. 1. 
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esdekelnek, küldjön hozzájuk apostoli visitatort, aki őket el-
hagyatottságukban vigasztalja, oktassa, hitükben megerősítse.i 

Kétségkívül Domonkos atya előterjesztései birták rá XII1-' 
Gergely pápát arra, hogy a magyarországi főpapok figyelmét 
török uralom alatt élő híveikre irányozza. 1584 szeptember 1-én 
hozzájuk intézett apostoli iratban buzdítja őket, hogy egyház-
megyéjüknek török uralom alatt álló részeit el ne hagyják, küld-
jenek oda papokat, akik a híveket szentségekben és lelki vígasz-
talásban részesítsék s a szent hitben megtartsák. 

Néhány hónappal utóbb a bibornok-államtitkár ily értelmű 
jegyzéket intézett a nunciushoz. A szentatya arról értesült — írja 
az államtitkár — hogy a török hódoltságban számtalan szegény 
keresztény él. A Budán és vidékén lakók, mintegy 18—20 ezren, 
magok jelentették, hogy minden papi segítséget nélkülöznek. 
Ezért Őszentsége nevében meghagyja a nunciusnak, figyelmez-
tesse az illető érsekeket és püspököket, hogy küldjenek oda szer-
zeteseket vagy világi papokat, akik a szentségeket szolgáltassák 
ki s az ott lakó népet a keresztény hitben megtartsák. Ha pedig 
a magyarországi részekből nem lehetne küldeni papokat a török 
gyanakodása miatt, Dalmácia vagy Raguza felől lehetne küldeni. 
A szentszék egyébiránt már rendelkezett, hogy Raguzából a szent-
ferencrend ottani tartományából néhány szerzetes menjen oda.2 

Ugyanabban az 1584. évben a temesváriak újból folyamod-
nak lelkészért. Mint a jezsuiták évkönyveiben olvassuk, egy előkelő 
raguzai («Ragusaszus nobilis») a temesváriak nevében pátert kér 
a jézustársasági atyáktól. Kérését azonban nem teljesíthették — 
ismét paphiány miatt. A napló szavai szerint: «(sed) mitti prohibet 
nostrorum hominum paucitas».3 

1587. végén V. Sixtus pápa Raguzai Bernardin-i küldi 
Pozsega és Temesvár vidékére társaival együtt, hogy Miklós 
szendrői püspök, Bosznia administratora és visitatora fennhatósága 
alatt a katholikus ügyet előmozdítsák.4 

1 Simándon 1584 július 25-én kelt levelük. I. m. 336—337. 1. 
2 Fraknői: Magyarország és a római szent-szék. III. (Budapest, 1903.) 

217—218. 1. 
3 Socherus: História provinciáé Austriae Societatis Jesu. Viennae, 1740. 

VII. 295. 
* «Sub obedientia et superioritate venerabilis fratris Nicolai episcopi 

Samandriensis.. . administratoris et visitatoris in regno Bosnae». Rómában, 
1587 december 15-én kelt kinevezés szavai Fermedzsin i. m. 340. 1. 

J 
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Néhány év múlva küldtek a jezsuiták is pátert e vidékre. 
1588-ban iMakón Márk atyát találjuk. De mily szomorú kép 
tárul itt eléje! A már e korban is népes város («haud infrequens 
locus») lakosságának már csak negyedrésze maradt hú az ősi 
hithez, a többiek a reformáció követői ; de a megmaradt hivők 
közül is alig volt, aki a vallás legelemibb részeit is ismerte. Még 
a gyónás, áldozás is ismeretlen volt előttük. Hogy mindennek 
oka csakis a paphiány lehetett, abból következtethetjük, hogy ez 
adat följegyzője hozzáteszi : az egész környéken 12 mértföldnyire 
semmiféle pap nincs, sem világi, sem szerzetes.i 

Az apostoli szentszék eszerint jóval a Propaganda Congregatio 
szervezése előtt gondoskodott ez országrész lelkipásztorkodásáról. 
Többnyire a Nándorfehérvárt (Belgrádon) székelő szendrei, más-
kép szemendriai püspökkel adminisztráltatta. Olykor franciskánus 
apostoli visitatort küldött állapotának megvizsgálására. Ezeknek, 
valamint a ferencrendi és jezsuita misszionáriusoknak jelentései 
szivetrázó panaszok az itt lakó nép lelki magárahagyottságáról. 

II. 
Délmagyarország a Propaganda Congregatio gondozása 

alatt. 
A következő — XVII. — századelső évtizedeiben Velisla Antal 

apát és Alegretti •Ignác járt Délmagyarországon a római curia 
megbízásából. A bécsi pápai nunciusnak tett jelentés szerint sok 
ezer derék keresztény él itt. De szánalmasan járatlanok a hit 
elemeiben, mert nincs aki oktatná őket. Sokan a Miatyánkot, 
Üdvözlégyet és a Hiszekegyet sem tudják. Évente egyszer járul-
nak a szentségekhez. Ősi szokásukhoz híven minden pénteken^ 
úgyszintén a boldogságos Szűz ünnepeinek vigiliáin böjtölnek. 
Még a gyermekeiket is bőjtöltetik. 

Az egész vidéken nincs semmiféle klastrom, sem világi pap. 
Boszniából néhány obszervans-ferencrendi látogatja az itt tartóz-
kodó keresztényeket.2 Ezek élete sincs biztonságban. Megtörtént, 
hogy két ilyen misszionárius «törökké lett», csakhogy életét meg-

1 Socherus i. m. 383. 1. 
2 «In tutti Ii detti luoghi non vi e alcun monasterio di sorte nisuna, ni 

vi son sacerdoti, se non pochi parochiani preti, minori osservanti pure parochiani 
preti, ed alcun frati minori osservanti pure parocchiani, venuti dal regno di 
Bosna.n Fermedzsin i. m. 390. 1. 
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mentse. E bosnyák barátoknak felhatalmazásuk van arra, hogy 
nemcsak a püspöknek, hanem a szentszéknek föntartott esetek 
alól is föloldozhassák az itt lakó híveket. Egykorú feljegyzés 
szerint még Rituáléjuk sincs. Csupán misekönyvük van. Nem 
vezetnek sem keresztelési, sem esketési vagy halotti anyakönyvet. 
Misekelyhük, ostyatálcájuk (patena) bádogból vagy rézből van. 
Oltárabroszuk (corporale) és egyéb egyházi szerelvényük (para-
menia) szakadozott. Többesztendős szent olajat használnak, mert 
Raguzából vagy Dalmáciából hozatják s így a 25—30 napi távol-
ság miatt sokba kerül a beszerzése. 

A templomok többnyire fedetlenek, régi falakkal, oltár, 
sekrestye, szobrok, képek, harangok nélkül. A keresztelést ház-
ban vagy a szabad ég alatt végzik. Vizet e célra vagy a keresz-
telés alkalmával szentelnek, vagy pedig vasárnapon szentelt vízzel 
keresztelnek. 

Harminc vagy több esztendő is eltelt azóta — írják a XVII. 
század elején — hogy e falvakban bérmálás volt. Nincs e vidéken 
püspök vagy olyan pap, akinek erre külön felhatalmazása volna.1 

A szentkenet szentségének kiszolgáltatása hanyagságból 
vagy tudatlanságból — nincs szokásban. Nagycsütörtökön nincs 
szentmise, nagypénteken sem tartják meg az előszenteltek misé-
jét, sem más szertartást nem végeznek. Szentsírt nem készítenek 
az Oltáriszentség számára. Ettől eltérően némely helyen még 
nagypénteken is bemutatják a szentáldozatot és e napon a mise-
könyvben a Missa de Cruce vagy a Missa de Spiritu Sancto 
címmel jelölt miseformulát használják. 

A «temesvári tartomány»-ban, ahol a keresztények nagyobb 
része lakik, nincs egy áldozópap sem, úgy hogy a hivek szent-
ségek nélkül élnek, a gyermekek keresztség nélkül halnak el.2 

A Szerémségben, egy elhagyatott helyen van egy fa, melyet 
«lippá»-nak hívnak. Ide minden újhold első vasárnapján a keresz-
tények és törökök nagy sokasága tódul fogadalmi ajándékokkal 
és gyertyákkal. Egy közelből való szerzetes misézik itt, a hivő 
nép csókolgatja a fát, mint valami szent testet abban a hiede-
lemben, hogy csodákat művel: a betegeket meggyógyítja. 

1 «Sono trent' anni e più che in quelli luoghi non vi e stata chresima 
per non esservi vescovo, ne persone che habbia havuta taie autorita.» I. h. 

2 Nella provincia di Temesvár, dove è la maggior parte cattolici, vi è 
susun sacerdote et perô vivono e muorono senza sacramenti, et Ii figliuoli 
sensa battesimo. Fermedzsin i. m. 391 1. 
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Egykorú kútfő említést tesz arról, hogy az itt megforduló 
lelkészek nem valami nagy rokonszenvvel fogadj'ák az apostoli 
visitatorokat, sőt a «pápa kémei»-nek nevezik őket.1 Szintúgy 
szóvá teszi a «boszorkányok» nagy számát, akik mesterségüket 
a törököktől tanulják, «minthogy a törököknek alá vannak ren-
delve». Úgy látszik azonban, nem voltak veszedelmes boszor-
kányok, mert az említett följegyzés szerint «ennek ellenére igen 
állhatatosak a hitben».2 E viszásságok és babonás szokások 
részint a törökök zsarnokságának, részint a lelkipásztorok tájé-
kozatlanságának s a nép tudatlanságának következményei. Leg-
főképpen azonban annak a hiánynak tudhatók be, hogy nincs 
püspök, aki a hivek hitéletét irányítaná.3 

A nép forrón óhajtotta ezt. Az említett Vratisla Antal apátot 
is kérve kérték, eszközöljön ki számukra főpásztort a nevezett 
Alegretti Ignác személyében. Utóbbi ugyanis mint apostoli visi-
tator többször járt köztük. Minden javadalmazás nélkül húsz év 
óta áll az ottani lelkek szolgálatában. Javakorbeli — 40 eszten-
dős — feddhetetlen életű, képzett és népszerű ember. Nemcsak 
a keresztényeknél, hanem a törököknél is. Küldetése nemcsak a 
hivek vigasztalására szolgálna, hanem a Szentszék segítségére is 
volna, mert nem volna szükség azontúl apostoli visitatoroknak 
oly gyakori küldésére. Alegretti Raguza útján és kereskedői révén 
megnyerné a szultántól azt a kiváltságot, hogy a püspök szaba-
don gyakorolhassa hivatását és kezesség s akadály nélkül láto-
gathassa hiveit.4 

Ugyancsak a XVII. század elején — 1616 augusztus 31-én — 
V. Pál pápa a török hódoltság, nevezetesen Buda, Pécs, Pozsega, 
Nándorfehérvár, Szerém és Temesvár katholikusainak teljes búcsút 
engedélyezd 

Két esztendő múlva — 1618-ban — Temesvárott jezsuita 
atyákat találunk. Tugolinus Jakab működik az itteni illír és ma-

1 «Accusarono detti visitatori come spioni del Papa.» I. h. 390 1. 
2 Vi sono moite donne streghe, le quali imparano délia Turche, an-

chorche siana in quella soggettione di Turchi, sono pero constantissimi 
fede». I. h. 

3 Li detti disordini parte nascano per tirannia di Turchi, parte per 
ignoranza di rettori; ma per lo più perche non hanno vescovo, che gl'indi-
rizzi qualche poco». I. h. 391. 

• 1. m. 390—391. 1. 
5 Fermedzsin i. m. 366. 1. 
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gyar hívek körében. Az elnyomorodott nép közt a lelkészi teen-
dők végzésére nem igen akar vállalkozni sem szerzetes, sem 
világi pap; anyagi haszon és jövedelem nem jár vele.i 

A Dráva, Száva, Duna és Tisza között íekvő területet «egész 
Temesvárig»2 a Propaganda Congregatio előterjesztésére VIII. 
Orbán pápa — 1652-ben — Rengjics Albert ferencrendi, szendrei 
püspöknek rendelte alá.3 

Hogy mennyire a Propaganda vette gondozásába a török 
hódoltsági területeket, arra jellemző példa a pécsi jézustársasági 
atyák joghatósága. Korántsem a pécsi püspöktől, hanem egy 
«Propaganda-püspök»-tői nyerték ezt. Fráter Ivkovics Tamás 
«Bosznia és Djakovo választott püspöke» 1625 dec. 10-én fel-
hatalmazást ad nekik arra, hogy a pécsi egyházmegyében a lelki 
pásztorkodást végezhessék, a szentségeket kiszolgáltassák, úgy 
szintén hitszónokokat alkalmazhassanak, ha e hivatásra méltó 
egyéneket találnak; viszont akiket e tisztségre alkalmatlanoknak 
Ítélnek, azoktól a hitszónoklás jogát megvonhassák. «És senki 
ne merje ezt a hivatást gyakorolni engedélyünk nélkül» — írja 
a misszionárius-püspök. «Mindezeket és más hozzánk tartozó 
ügyeket a mi teljes auctoritásunkkal végezzétek, míg Jézus tár-
saságának tagjai lesztek.»4 

Több, mint másfél évtized multán Bosnyák István pécsi 
választott püspök — Bécsből, 1642 február 2-án — panaszt 
emelt emiatt a Congregatio-nál. Nem ugyan a jezsuita atyák, 
mint inkább a ferencrendi misszionáriusok hasonló eljárásával 
kapcsolatban. A szigorú rendtartást követő ferencesek (Francis-
cani strictioris observantiae) sohasem jelentkeznek, még levél 
útján sem, az illetékes püspöknél s a tőle való függést vona-
kodnak elismerni. Névszerint is megemlíti a pécsi püspök a 
hercegszőllősi, mohácsi s más plébánosokat. 

1 «Solus enim bonus pater Jacobus (Tugolinus) laborabat inibi (Temes-
varini) cum catholicis illyricis et hungar i s . . . Nullus enim parochus cum illis 
pauperrimis christianis neque religiosus neque sacerdos saecularis voluit sine 
lucro ac competenti proventu ibi commorari . . .» (I. m. 361. 1.) 

2 «Inter flumina Dravi, Savi, Danubii, Tibisci, ac in specie Bacske usque 
ad Temisvar regni Hungáriáé.» 

3 Rómában, 1625 június 12-én kelt kinevezés. I. m. 374. 1. 
4 «Et nullus omnino audeat hoc officium exercere absque nostra licentia ; 

haec omnia et alia ad nos pertinentia cum nostra plena auctoritate facietis, 
dum eritis almae religionis societatis Jesu.» Teljes terjedelmében közölve i. m. 
377—37& 1. 
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A Propaganda azonban a misszionáriusok javára döntött. 
Bosnyáknak nem válaszolt. Eljárása indokolásául röviden csak 
ennyit jegyzett Bosnyák jelentésének hátlapjára a Congregatio 
bíbornoka: A püspöknek nem kell válaszolni, mert nincs a 
szentszéktől megerősítve. De ha el is nyerte volna már a szent-
szék confirmatióját, az ottani hívek a himeriai püspök jogható-
sága alatt állanak. Ő Magyarország török hódoltsági részeinek 
apostoli delegátusa és személyesen látogatja az ott élő keresz-
tényeket. Utóbbira csak életük veszélyeztetésével vállalkozhat-
nának a magyar főpapok. Minthogy épp emiatt 1624-ben nem 
akarták székhelyüket elfoglalni, szükségessé vált apostoli dele-
gátus kinevezése, hogy ne maradjon annyi hivő pásztor nélkül.1 

Évek multán — 1658-ban — Hoiyáth Tamás jezsuita atya 
püspöki helynöki tisztet tölt be Pécsett.2 

1631-ben azt javasolja a Propaganda a szentszéknek, hogy 
a szendrei püspökség adminisztrátorává az antivári érseket nevezze 
ki azzal a kötelezettséggel, hogy az esztendő egyik felét Szer-
biában, másik felét Magyarországban töltse, míg alkalmas egyén 
találkozik, aki az illír vagy magyar nyelvben járatos. 

Ugyanekkortájt az 1628 és következő években a Congre-
gatio Papics Pál, Bandulovics (Batidini) Márk és Pozsegai Illés 
misszionáriusokat küldte Délmagyarországba. Papics a Bácskában, 
Bandulovics és Pozsegai főleg Krassó vidékén lelkipásztorkodtak. 
1628 augusztus havában 180 embert kereszteltek meg, templom-
és házépítésen fáradoztak s mivel hiányoztak a felszerelések, a 
Propaganda-hoz fordultak támogatásért.3 

Bejárták az egész vidéket. Kivált Karánsebesen,4 Temes-
várott, Lippán és Borosjenőn lelkészkedtek.s 

Rendkívül lehangoló itt a hitélet. A papjaitól megfosztott 
nép közé könnyen utat tört magának a szakadárság és a külön-
féle eretnekség. A Propaganda-nak tett jelentések ismételten 
hangsúlyozzák, hogy ennek főoka a paphiány. 6 

1 Bosnyák 1642 február 8-iki jelentése a Propaganda-hozA.m. 438—439. 1. 
2 «Societatisjesu religiosus Thomas Horvát pro tempore vicarius Quinque 

Ecclesiensis, nunc in Turcia» megjelöléssel írja alá Pécsett 1658 szept. 12-én 
a Congregatio-hoz intézett jelentését. I. m. 485. 1. 

3 1628 augusztusi jelentés a Propaganda-hoz. I. m. 381. 1. 
4 Bandulovics id. jelentése. 
5 1628-ban Belgrádban küldött jelentés a Propaganda-hoz. I. m. 382. 1. 
6 A többnyire csonkán és rongált állapotban fennmaradt szövegből is 
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Félév múlva arról értesülünk, hogy Bandulovics Márkhoz és 
Pozsegai Illéshez harmadik társul Imottai János járult.* Krassóban 
három esztendő alatt2 elkészültek a kőtemplom felépítésével. 
A lélekmentést sok fáradtsággal, de ugyanannyi eredménnyel 
végzik. A nép nagyon elzüllött.3 Még most, félszázaddal a Ger-
gely-féle naptár behozatala után is, a régi Julián-féle naptárt 
használják.4 

Mióta a török hódítás tart, sohasem láttak papot, hacsak 
«eretnek»-et nem. Ennek ellenére mondogatják: «A mi igaz 
hitünk Rómában van». Nyilván azt akarják ezzel kifejezni : Egy-
házunk feje Rómában él.5 Ezért a misszionáriusoknak erős a 
reményük arra, hogy rövid idő alatt ismét egész jó nép lesz.6 

világosan kitűnik ez a körülmény : In Carassevo, et in pagis circumiacenti-
bus, . . . in Lippa, et in eius territorio, nec non in territorio •Tamisuariensi, 
Iennensi et in quam pluribus locis, quibus inter illos homines diu derelictús a 
sacerdotibus catholicis, orta sunt et oriuntur sismata, heresiae ceterique quam 
plurimi errores, et hoc ob carentiam sacerdotum catholicorum ; quia post alios 
pastores errarunt et estraneos. . . Lutheranorum Calvinistarum, ac Scismatico-
rum». — « . . . desunt catholici sacerdotes, sed aliqui baptizzantur, a pastoribus 
Valachorum, aliqui. . . Calvinistarum, et quam plurimi fidem negant. In illis 
partibus non sunt episcopi nec eorum vicarii... copula facta in tertio gradu et 
in quarto, et de calendario antiquo.» I. m. 382. 1. 

1 Kamengrâdi András boszniai ferencrendi tartományfőnök 1630 január 
30-iki jelentése a Propaganda-hoz. I. m. 391—392. 1. 

2 Egybehangzóan ezt írja Kamengrâdi 1630 jan. 30-án és Ivkovics 1630 
febr. 20-án. I. m. 392. és 394. 1. 

3 «Per esser questa gente molto selvatica.» Kamengrâdi jelentése. I. m. 
392. I. 

4 A XIII. Gergely pápa 1582 febr. 24-iki bullájával életbeléptetett ú j 
naptár elfogadásán Possevino Antal jézustársasági atya buzgólkodott a követ-
kező év nyarán kassai tartózkodása alatt. Az ősz folyamán Radéczi István egri 
püspök, királyi helytartó kinyomatta a nagyszombati nyomdában az év utolsó 
negyedére szóló új naptárt. Az év végén pedig a király rendeletet bocsátott ki 
a naptár életbeléptetése iránt. A megyék és városok azonban nehézséget támasz-
tottak azzal az indokolással, hogy ily nagyfontosságú ügyben a rendelkezés az 
országgyűlés hatáskörébe tartozik. Ezért Rudolf király az 1587. évi országgyűlés 
elé terjesztette az új naptárt. Egyidei ellenkezés után a protestáns rendek is 
elfogadták az új naptárt, miután elhárították maguktól még a látszatát is annak, 
mintha ezzel a pápa joghatóságát elismernék. Fraknói: Magyarország és a 
római szentszék. III. 218—219. 1. 

5 Ma loro soglionono dire la nostra bella fede è a Roma, che voglieno 
inferire : il capo della nostra bèlla fede è a Roma. — Kamengrâdi jelentése. 
I. m. 392. 1. 

6 A poco a poco in breve tempo spero, che sia un popolo benissimo. I. h. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 10 
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A szegény misszionáriusok élelem és ruházat hiján van-
nak. Az itt lakó nép ugyanis — mint a Propagandához inté-
zett j'elentésekben olvassuk — «nem szokott alamizsnálkodni».1 

Állandó veszélyek között élnek a törökök miatt. Utóbbiak száma 
egyre nő. Napról-napra garázdábbak. Folyton dorbézolnak klas-
tromaikban. Amikor pedig eltávoznak, rengeteg ajándékot csi-
karnak ki tőlük. Ha bármikor az uton misszionáriusra akadnak, 
ütlegekkel halmozzák el s még ruháitól is megfosztják. Utób-
biakat lótakaró-bélésnek használják fel. Többeket agyonütöttek. 
A klastromokat az uzsorák adósságba verték olyannyira, hogy a 
tönk szélén állanak.2 Krassó környékén mindamellett feltétlenül 
szükséges a misszionáriusok ottmaradása, mert ott nincs más 
katholikus pap.3 

Néhány hónap múlva Pózsegai Illés Lippa «városában» is 
misszionáriusi tevékenységet fejt ki. Onnét azonban menekülnie 
kellett Erdélybe. Társa, Bandulovics Márk, még 1630 nyarán is 
Karánsebesen működik.4 

Ugyanez év őszén — 1630 október l-jén — Kun Szerafin 
szentferencrendi misszionárius tudósítja a Propagandád, hogy a 
misszionáriusok nem bocsáthatók be Erdélybe nagy biztosíték 
nélkül, jóllehet ott már nyolc ferencrendi misszionárius munkál-
kodik, Karánsebes városában pedig két jezsuita atya.5 

Bandulovics Márk még ebben az évben súlyosan megbete-
gedett Rövid időre Ausztriába és Felsőmagyarországba távo-
zott.6 A csanádegyházmegyei Zsidovár plébánosa,7 Resti Jakab, 
írja a következő év elején a raguzai érseknek, hogy Bandulovics 
négy év óta plébánoskodik Krassón. A túlfeszített munka súlyos 

1 Quella gente non ha usanza di far elemosina. [vkovics jelentése a 
Congregatio-hoz. I. tn. 394. 1. 

2 Fermedsin. 362. 1. 
3 La loro mansione è necessaria in quella parte, perché non vi è altro 

religioso cattolico. Ivkovtcs Tamás 1630. febr. 20-i jelentése a Propagandá-
hoz. I. m. 394. 1. 

* Tugolinus Jakab jézustársasági atya jelentése a Propagandá-nak 1630. 
július 10-ről. I. m. 401. 

5 «Religionem franciscanam non posse in partes Transsilvaniae sine 
magna cautela introduci, licet ibi iam 8 fratres, cum duobus Jesuitis in civi-
tate Karánsebes, laborent.» 1. m. 402. 

6 Ezt jelenti ő maga a Congregatiő-nak Belgrádból. 1630. nov. 20-án. 
I. m. 413. 1. 

7 «Parochus in Sidovar, dioecsis Csanadiensis.» I. m. 404. 1. 
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betegségbe döntötte. Ezért mult nyáron Hévízen volt,i ahonnét 
felépülten tért vissza s folytatja lelkipásztori munkáját. Ugyan-
ekkor értesülünk arról, hogy a Propaganda Bandulovics és egy 
iskolamester számára segélyt küldött.2 

Lehet, hogy ez utazása alatt ismerkedett meg Bandulovics 
a makói «plébános»-sal, aki ekkor P. István jezsuita atya volt, 
mert 1631 január 20-án, Karánsebesen kelt jelentésében hivat-
kozik reá.3 Ugyanakkor panaszkodik a Propagandá-nak, hogy 
az itt lakó nép a tiltott egyházi időben is ének- és zeneszóval, 
dús lakmározás és hangos poharazással, sőt dorbézolással és tánc-
vigalommal csap lakodalmat.4 Gyakoriak a házassági elválások. 

Néhány év múlva, 1634. év nyarán a szerémi katholikusok 
követeket küldtek a Propagandá-hoz oly kéréssel, hogy hozzá-
juk is rendeljen misszionáriusokat. 

A következő évben — 1635-ben — Sabbatini Péter szendrői 
püspöki helynök Temesvárott, a «Felső- és Alsó-Magyarország 
határán fekvő»5 Krassóban és Erdély székvárosában, Karánsebe-
sen& látogatta meg a keresztény hívőket. Sőt ugyanebben az esz-
tendőben Kamengrádi Fülöp egészen Budáig hatolt s a Propa-
gandától felhatalmazást kért, hogy működését a Balaton vidé-
kére kiterjeszthesse.7 

Erdélyben a katholikusok érdekeit szintén a Propaganda 
szolgálta. 1636-ban De Salinis István atyát az «erdélyi misszió 
főnökévé» rendelte.8 

A fönnmaradt forrásokból arra következtethetünk, hogy 
számos misszionárius neve végkép feledésbe ment, még inkább 
misszionáriusi tevékenysége. Kelemen atyáról például csak az a 

1 «Ob fatigia incidisse in gravem morbum, ad quem curandam adierat 
priori aestate thermas in Hungaria, sanitati restitutus continuât laborare.» 
Resti Jakab jelentése. I. m. 404. 1. 

2 «Pro sustentatione ipsius (Bandulovics) et unius magistri missum 
tuisse subsidium a s. congregatione de propaganda fide.» I. h. 

3 P. Stephanus S. J. parochus in Macho. I. h. 
4 «Nuptiae etiam prohibitis ab ecclesia temporibus cum cantionibus, 

phistulis, coreis, instrumentis rusticis, poculis, ebrietatibus ac varietate cibo-
rum solemnizantur.» I. h. i 

5 «Carass, ch'è alii confini della superiore ed inferiore Pannónia.» 1635 
ápr. 15-iki jelentése a Propaganda Congregatio-hoz. I. m. 421. 1. 

6 «Sebis, ch'è principio di Transilvania.» I. h. 
7 Budán, 1636 febr. 12-én kelt jelentése a Propagandá-hoz. I. m. 424. 
8 Veszeíy K-: Erdélyi egyháztörténeti adatok. I. Kolozsvár, 1866. 344. 1. 

10* 
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hír maradt reánk, hogy ez időtájt Délmagyarországon működik. 
1631 március 14-én engedélyt kér a Propagandá-tói, hogy foly-
tathassa kétéves délmagyarországi misszionáriusi működését.1 

III. 
Délmagyarország a Propaganda Congregatio gondozása 

alatt. 
Krassóvolt a délmagyarországi missziók központja a következő 

évtizedekben is. 1641-ben Dezsmanics János missziónárius buzgól-
kodik itt. Legott megérkezése után, két nap alatt 60 kisdedet ke-
resztelt és 160 felnőttet gyóntatott meg. Számosokat megtérített.2 

Egy év múlva már Dezsmanicsnak is vannak társai: Sulics 
Antal, d'Almissa András és Boszniai Péter. Ezek segítségével 
nemcsak Krassón, hanem környékén, sőt Lippán is hirdeti Isten 
igéjét.3 Lucsics Jeromos drivasztiai püspök nem győzi eléggé 
magasztalni őket.4 

A következő — 1643. — év elején Bandulovics Márk — most 
már marcionopolitai érsek — szintén Krassón van. Ismét kéri 
február 18-án a Progagandá-1, küldjék minél előbb Banjalukai 
Ferenc\>o%zv\ú fiatal misszionáriust, «aki jártas a magyar nyelvben».s 

Ugyanez év tavaszán, Bandulovics érsek Karánsebesről ír 
a Propagandának. Levelét Sulics Antal misszionáriussal küldte. 
Nagy elismeréssel nyilatkozik Dezsmanics és társainak működésé-
ről.6 Ugyanakkortájt Krassóból Dezsmanics is felterjeszti a Propa-
gandához a jelentését három évi missziós útjáról.7 

E jelentésekből világosan kitűnik, hogy az egész vidéket 
bejárták: Karánsebest, Temesvárt,8 Lúgost, Szlatinát, Székást, Lippát. 
Krassó csak mintegy «központ»-ja volt missziós körútjoknak.9 

1 Fermedzsini m. 405. 1. 
2 Lucsics Jeromos, drivasztiai püspök jelentése a Propagandá- hoz. Fer-

medzsin i. m. 435. 1. 
3 Karánsebesen, 1642 június 12-én kelt jelentés a Propagandá-hoz. I. m. 

440. 1. 
* 1642 június 30-i jelentése a Congregatio-hoz. I. m. 437. 1. 
» I. m. 441. 1. 
6 Május 18-i jelentése. I. m. 442. 1. 
7 Május 15-i jelentés. U. o. 
8 V. ö. Kamengrádt Tugolinus jelentéseit a Propagandához. I. m. 391 — 

392. 1. és 401. 1. 
9 Ezt a kifejezést használja Bandulovics a Propagandá-hoz 1643 aug. 23-án 



DÉLMAGYARORSZÁQ A PROPAGANDA CONGR. GONDOZÁSA Al ATT 137 • 

1643 július 28-án figyelmezteti a Propaganda Bandulovicsot 
hogy vonuljon főpapi székhelyére, a krassói és karánsebesi misszió 
vezetését pedig adja át Dezsmanicsnak. Ugyanekkor teljesítette 
a Propaganda Bandulovics óhaját: az említett, magyarul tudó 
Banjalukai Ferencet az itteni misszió rendelkezésére bocsátotta, i 

Augusztus havában már Nándorfehérvárt találjuk Bandulo-
vicsot. De itt is a krassói misszió foglalkoztatja. Arról volt szó, 
hogy a lippai plébániát az olovo-i konventhez csatolják.2 Eddig 
— mint láttuk — a krassói misszióhoz tartozott. Bandulovics 
augusztus 23-án kéri a Congregatio titkárát, akadályozza meg 
ezt a tervet, mert csak a katholikus ügy ártalmára volna.3 

1644 tavaszán Boncarpi Jakab himeriai püspök látogatja 
meg a «karánsebesi, krassói és lippai részeket».4 

A század közepén, 1648-ban és 1652-ben a Propagandához 
küldött jelentések áttekinthetően összefoglalják a krassói misszió 
legutóbbi múltját. Eszerint Dezsmanics 1641 április havában 
kezdte meg Krassón működését. A templomot megjavította, 
plébánialakot épített. A felerészben szakadár lakosságot megnyerte 
az egyház számára. Három év múlva Sulics-wak engedte át helyét. 
Székás helységben, ahol tudatlan és faragatlan szakadár pap tar-
tózkodott,5 a — Popuscarul atyán kívül — szintén csupa szaka-
dárból álló lakosságot hasonlóképen visszavezette az anyaszent-
egyház kebelébe. Ugyanitt káplánul Herisics Pál atyát hagyta 
hátra. A következő esztendőben a törökök a szakadár püspöktől 
felbujtogatva, Sulics és Herisics atyákat elűzték. Dentán elfogták 
s megkötözve Versecre vitték őket. Alig hogy ezeket kiváltották, 
Stipancsics András atyát vetette börtönbe a temesvári basa. 
A Székás közelében fekvő helységek, nevezetesen: «Crunacha, 
Comorisore, Varalia, Gorulia, Gerliste, Forvcich, Doman, Cuptora, 
Colnic, Ricicza, Bratovo» és a többiek mind schismatikusok. 
Ezekből összesen 80 ház lakóit mégis visszatérített Dezsmanics 
a katholikus hitre. 

1644-ben Karánsebesre távozott Dezsmanics a jézustársasági 
küldött jelentésében : «Nel principio della nostra missione in Carassevo». I. m-
446. 1. 

1 I. m. 444. 1. 
2 I. m. 445. 1. 
3 1. m. 446. 1. 
4 1944 június 1-én kelt jelentése a Propagandához. I. m. 452. 1. 
5 «In quo presbyter valachus simplex et indoctus commorabatur.» I. m. 

464. I. 
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atyák székhelyére. Szlatinán a fatemplom mögött plébánialak 
építéséhez fogott, de az építést megakadályozta a karánsebesi 
kálvinista bán.1 Teregova, Ruszka, Branicska és Haczuk hely-
ségekben többeket megtérített.2 

Lippán 1644 körül a népszerű Omis András,3 a század 
közepén Stipancsics atya működik.4 Az utóbbit is igen meg-
kedvelték. Midőn hire jár annak, hogy máshová kerül, a lippaiak 
kérve kérik a Congregatio-t, hagyja őt továbbra is náluk.5 

Stipancsics sem szorítkozott csupán Lippára. Ostrovo «városából» 
kénytelen volt a lutheránus pásztor eltávozni, mert Stipancsics 
híveit — mintegy 70 családot — megtérítette.6 

Ugyancsak a XVII. század közepén — 1649-ben — a dél-
magyarországi katholikusok azzal a kéréssel fordulnak a Propa-
ganda- hoz, hogy nevezzen ki számukra püspököt, aki a «krassó-
lippai missziós kerület»-ben közöttük tartózkodjék.7 Kérésüket a 
bosnyák szentferencrendi misszionárius atyák magukévá tették és 
Bandulovics Márk marcionopolitai érsek, Moldva adminisztrátora 
tolmácsolta a Congregatio előtt.8 

Ugyanebben az — 1649-iki — esztendőben Ibrisimovics 
Marinus belgrádi misszionárius-püspök egyházlátogatást végzett 
a török hódoltsági területen s kiszolgáltatta a bérmálás szentsé-
gét. A Propaganda-nak küldött jelentésből látjuk, hogy nem-
csak Délmagyarországon bérmált, hanem Jászberény (Birinio) és 
Gyöngyös (Gingius) tájékán is. Október hó 3-án volt Szeged-tn 
a bérmálás, a Havi Boldogasszony-templomban. Szentferencrendi 
atyák látják el itt a lelkészi szolgálatot. 138-an bérmálkoztak. Ez 
a legékesebb egyjiáz az egész török hódoltságban.9 

1 «In pago Zlatina residentiam penes ecclesiam ligneam aedificare coepit, 
inipeditus a d. bano Caransebesiensi calvino.» I. m. 464. 1. 

' 1648 július 16-iki jelentés a Congregatio-hoz. I. m. 464. I. 
3 V. ö. a lippai katholikusok 1644 március 22-én kelt levelét a Propa-

gandához. I. m. 451. 1. 
4 Dezsmanics jelentése a Propagandá hoz. I. m. 464. 1. 
5 V. ö. a lippai katholikusok 1650-iki folyamodását a Congregatio-hoz. 

I. m. 470. 1. 
6 1650-iki jelentés a Propagandá-hoz. I. m. 470. 1. 
7 «Qui in circulo missionis Karasevo-Lipova penes ipsos maneret.» 

Bandulovics jelentése a Propaganda-hoz. I. m. 467. 1. 
8 I. h. 
9 «Dove si trova una chiesa bellissima, e non si trova più bella in tutto 

dominio de Turchi.» I. m. 467. 1. 
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Egyéb bizonyságunk is van arról, hogy a Propaganda-ió\ 
ideküldött misszionáriusok a szétszórt hiveket miként látogatják. 

1639. március 26-án Muszli, a szegedi zsoldos lovagok 
tisztje, igazolványt állít ki három szentíerencrendi misszionárius-
nak — kik saját ügyes-bajos dolgaikban utaznak — hogy a 
közbeeső falvakban és városokban velük találkozó gházi-k őket 
fel ne tartóztassák, i Más ügyes-bajos dolguk aligha lehetett, 
mint hogy a lelkivigasztalás nélkül szűkölködő hiveket felkeressék. 

A következő évben — 1640. márc. 3-án — Mehemet szul-
tán megerősíti elődjének azt a császári athnaméját, mely a misszio-
náriusoknak a hódoltságban szabad járást-kelést biztosított, úgy-
szintén oltalmat a katonák és tisztviselők ellen.2 

Működésüket a basák és bégek is kezdik megbecsülni. Lát-
ják, hogy ezek az igénytelen emberek pusztán a hit varázsere-
jével összetartják a népet, amiből nekik is több hasznuk van : 
több adó folyik be. Nem háborgatják többé őket. Minden huza-
vona nélkül állítanak ki részükre menedéklevelet. 1645-től fogva 
az egész esztendőre előre lefizetik a révpénzt, hogy a Tiszán 
bármikor átkelhessenek.3 

Thomassy Gábor, úgy látszik, az egész vidéket bejárta. 1650-ben 
jelenti a Propaganda-nak, hogy sem Erdély szélén: Karánsebe-
sen, Szlatinán, Teregován, Lúgoson, Hacakon, Ruszkán, Lippán, 
Krassón, Rékáson, Székáson, Orsován, sem Délmagyarországnak 
Szeged felé és azon túl eső részében: Csanádon, Lőrincen, Ma-
kón, Szecsén, Zomborban, Fejéregyházon, Ostrovo-Zellán, Becs-
kereken és más jelentékeny helységekben, ahol pedig katholikus 
hivek laknak, sehol sincsenek papok.4 

Midőn ugyanebben az — 1650. — évben a belgrádi püspök 
elhunyt, utódjává (1651-ben) a szentszék Benlics Máté ferenc-
rendi misszionáriust nevezte ki azzal a felhatalmazással, hogy az 
alsómagyarországi hívek körében a püspöki teendőket végezze.5 

1 Török-magyar okmánytár. II. 317. 1. 
2 U. o. II. 319. 1. 
3 U. o. II. 323. I. 
* Fermedzsin i. m. 470. 1. 
5 «Inter flumina Dravi, Savi, Danubii et Tibisci ac in specie, Basche 

(Bácska) usque Temesvár . . . vicarium apostolicum in ecclesiis Hungáriáé sub 
Turcis episcopum residentem non habentibus.» Az 1651. december 4-én kelt 
kinevezési okmány szavai. I. m. 471—472. 1. V. ö. a Propaganda-nak 1651. 
október 30-án Benlics részére adott felhatalmazását. I. m. 471. I. 
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Benlics buzgón végezte itt misszionárius-főpásztori hivatá-
sát. Majdnem életével lakolt érte. 1654-ben a temesvári török 
basánál mint német kémet bevádolták, már fejvesztésre is Ítélték, 
midőn nagy váltságért szabadon bocsátották.1 

Tíz év múlva — 1664-ben — leírja a katholikus egyház 
helyzetét Délmagyarországon. Pécsett még áll a templom. Midőn 
a törökök a várost fosztogatták, a jezsuiták a keresztényekkel és 
a «gróf bánnal»2 eltávoztak. A nagy fölfordulás közepette néme-
lyeket legyilkoltak. Két szomszédos plébános szerencsésen meg-
menekült. Kanizsa fölött egy helységben, névszerint «Mihogl-
ditz»-ban egy misszionárius éppen bemutatta a szentáldozatot, 
midőn a «tatárok» bejöttek.3 Legott az oltárnál, úgy, ahogy volt 
a miseruhában, felkoncolták. Utána kifosztották az egész falut. 

Buda körül úgy megsanyargatták a keresztényeket, hogy 
ki ide, ki amoda menekült. Pest-en még megvan a misszioná-
rius-barátok egyháza. Két, szigorú rendtartást követő ferencrendi 
lelkipásztorkodik az ottani hivek között. Klastromuk azonban 
telve van török katonasággal. 

Temesvárott a várban levő templomban szintén két ferenc-
rendi misszionárius végzi a lelkipásztorkodást. Van azonkívül 
Temesvárott még három templom, amelyekben felváltva hasonló-
képpen a misszionáriusok látják el az isteni szolgálatot. A sze-
gény keresztények megvannak — «a szokott elnyomás alatt». így 
van ez a Dráva és Száva, a Duna és Tisza között is. Mindenütt 
elnyomatással, fosztogatással, súlyos adókkal, a sarcolások lánco-
latával és a nyomorgatásnak ezerféle más módjával kínozzák a 
lakosságot. «Ha e válságos idők sokáig tartanak, erős a meg-
győződésem, hogy e püspökségek területein lassankint nagy-
mértékben kipusztul a kereszténység» — írja a misszionárius-
püspök. 

A kalocsai érsekség területén is nagyrészt misszionáriusok 
lelkipásztorkodnak. Nagy rettegés és kiszámíthatatlan veszélyek 
közepette. A télen ama vidék közepén, Zomborban telelt a tatár 
fejedelem fia.4 Képzelhető, mit kellett a földhözragadt kereszté-
nyeknek elviselni ! Mindenüvé katonákat szállásoltak el. Ezek, 

1 I. m. 475., 488. és 506. 1. 
2 «Con eccellentissimo conte bano.» 
3 «Con la solita opressione». 
4 «Il figlio del principe di Tartari ha invernato questa vernata in mezzo 

di quel paese nella terra per nome Sombor.» 
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irgalmat nem ismerve, nem elégedtek meg a szükségessel, hanem 
a lehetetlenségig követelődztek.1 

Benlics jelentésében röviden összegezi főpásztori funkcióit: 
a belgrádi egyházmegyében 206-ot bérmált, Dragotin plébánia-
egyházban 406-ot, a Szerémségben 394-et, a pécsi püspökségben 
614-et. Ugyancsak a pécsi egyházmegyéhez tartozó plébániákon 
860-at.2 Buda környékén és Pesten 302-t. Az összes bérmáltak 
száma 3050. Nagy veszélyek között különféle időkben 44 papot, 
39 diákonust és 44 alszerpapot ordinált. Szentferencrendit 43-at.3 
Tonsurát és kisebb rendeket 4 esetben adott fel olyanoknak, 
akiknek a nagyobb rendek felvételéhez még nem volt meg 
koruk. Egyéb püspöki functiói közül megemlítésre érdemes, 
hogy 40 kelyhet consecrált.4 

Ugyanekkortájt — a XVII. század közepén — a belgrádi 
püspökség joghatósága alatt álló plébániák jegyzéke5 több pécs-
egyházmegyei 6 és csanádegyházmegyei parochiát sorol fel, úgy-
mint: Szeged, Szentlőrinc, «Pouda», Versec, Denta, Temesvár, 
Becskerek, Csanád. Ezek és «a többi helységek, melyek Magyar-
ország véghatárán, török hódoltsági területen fekszenek»,7 a bel-
grádi püspökséghez, «ad mensam episcopi Belgradiensis» tar-
toznak. 

E misszionáriusok gyakran felkeresik a területek főpapjait, 
akik e korban — mint az esztergomi káptalan tagjai — több-
nyire Nagyszombatban laknak. Nyilván jelentést tettek nekik és 
segítségüket kérték. így 1646. március 19-én Pál nevű misszio-
nárius és két útitársa indul Nagyszombatba,» 1652, február 2-án 

1 «E se duraranno questi tempi tanto calamitosi, tengő fermamente, che 
il christianesimo per sudetti vescovati in gran numero mancará fra poco 
tempo.» 

2 Nel vescovato di Cinque chiese ho confermato 614. Per le parocchie 
della medessima dioecesi di Cinque chiese 860. 

3 Frati minori 43. 
4 1664. április 20-iki jelentése a Propaganda-hoz. Fr. Matthaei Benlics, 

episcopi Belgradiensis, relatio de statu dioecesium suae curae commissarum. 
I. m. 508—512. 1. 

5 Index parochirum, quae ad mensam episcopi Belgradiensis pertine-
bant. 1651. I. m. 473-474. 1. 

6 A pécsegyházmegyei helységek neve olvashatatlan. 
7 «Et altre terre convicine, quali sono tutte nelli confini d'Ongaria 

sotto il Turco.» 
8 Török-magyar okmánytár. II. 326. 
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Bertalan páter kap «útlevelet Nagyszombat ellenséges városába», i 
1654. május 8-án Márton testvér utazik ugyanoda.2 A főpász-
torok és a misszionáriusok között tehát elég sűrű lehetett az 
érintkezés. 

Ezek a fáradságot és félelmet nem ismerő, önfeláldozó 
férfiak, kik előtt a protestáns történetírók is leróják a bámulat 
adóját,3 «majd a kietlen pusztákon, majd a nádasok között s a 
tavakon uszó talpakon született kisdedeket keresztelik, a házas-
társak frigyét megáldják, durva szőrben, mezítláb vagy bocskor-
ban keresik fel — sokszor életveszéllyel — a török elől buj-
dosó híveket, hogy a szentségeket kiszolgáltassák».4 

Még a XVIII. század elején is a Propaganda Congregatio 
jogfennhatósága alá tartozott Délmagyarország. 1709. janár 26-án 
Natali Lukács belgrádi választott püspök a Propaganda elő-
terjesztésére5 ugyanolyan felhatalmazást kap, mint apostoli visi-
tator, a török hódoltsági délmagyarországi részek6 katholikusai-
nak főpásztorkodására, mint félszázaddal azelőtt (1651-ben) 
Benlics Máté. 

Az idevetett vonások csak halvány bepillantást engednek 
abba az áldozatos munkába, melyet a Propaganda Congregatio 
misszionáriusai révén az itt lakó hívek lelki üdve érdekében ki-
fejtett. A kép csak akkor válik némileg színessé, ha az erre 
vonatkozó összes kútfő, kivált a Propaganda levéltári anyaga 
kellő feldolgozást nyer. De talán e gyarló vázlat is megerősíti 
azt a megállapítást, melyet nemrég egy magyar főpásztor me-
morandumában tett: A missziótörténet legtündöklőbb lapjait 
fogja megírni az, aki a magyarországi török hódoltsági lelki-
pásztorkodás múltját felderíti.7 

Elsősorban az Apostoli Szentszéknek a Propaganda Con-

1 U. o. II. 328. 
2 U. o. II. 329. 
3 V. ö. Borovszky : Csanád vármegye története. Budapest, 1896. I. 224— 

227. 1. 
4 Ordinánsz: A szegedi Havi Boldogasszony temploma. 76. 
5 «De venerabilium fratrum nostrorum s. romanae ecclesiae cardinalium 

negotiis propagandae fidei praepositorum consilio, Te vicarium apostolicum in 
ecclesiis Hungáriáé sub dominio Turcarum proprio pastore viduatis . . . con-
stituimus.» Fermedzsin i. m. 544. 

6 «Inter flumina Dravi, Savi, Danubii et Tibisci usque ad Temesvá-
riam.» U. o. 

' Egyházi Lapok, 1921. 194-195.1. 
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gregatió-\6\ ideküldött misszionáriusoknak köszönheti, hogy Dél-
magyarországon a katholikus vallás kultusza a török világban 
sem szűnt végképen és a lelkipásztorkodás láncolatát a háborús 
századok dúlásai sem törhették szét. A püspökségek és a plébánia-
egyházak elpusztulása után a Congregatio de propaganda fide vette 
át és megszakítás nélkül végezte itt a lélekmentést. Mikor az 
itteni papságot és a nép zömét az ellenség nyomorgatásai szét-
szórták, annak a kevés lakosságnak -a sorsát, amely akár hivatás-
ból, akár a megélhetés szükségéből a török hódítás gyászos 
korában is kénytelen volt otthonában maradni, az alázatosság, 
türelem és lemondás hősi erényeiben megedzett, szegény 
propaganda-misszionáriusok enyhítették vallási vigasztalásaikkal, 
közbenjárásukkal* és lelkipásztori szolgálataikkal. 

Temesvár. Dr. Juhász Kálmán. 



Dr. Wolkenberg Alajos. A teozofia és antropozofia ismertetése 
és bírálata. 172 old. 1923. 

A Szent-István-Társulat Szent István Könyvek cím alatt soro-
zatos vállalatot indított meg, melynek folyamán korszerű kérdé-
seket tudományosan és egyúttal könnyen érthető előadásban tár-
gyaló könyveket ad ki. Ezek másodika Wolkenberg Alajos egyetemi 
tanár könyve a teozofiáról és antropozofiáról. Igen jó volt ezt 
a tárgyat a Szent István Könyvek sorozatába bevenni, mert a teozofia 
kérdése amily régi, annyira korszerű is, mivel ma világszerte, 
hazánkban is el van terjedve. 

A teozofia, görögös és latinos írással freoaoçia és theosophia, 
a d-eôç = Isten és oocpía = bölcsesség, tudás szókból, annyi mint 
Istenből merített tudás, szemben az okoskodás útján szerzett 
természetes és a kinyilatkoztatásból nyert természetfölötti tudással. 
Ugyanis a theosophus fáradságosnak, kétesnek és nem egyszer 
lehetetlennek mondja az istenségnek és az istenieknek okoskodás 
útján történő megismerését; a természetfölötti kinyilatkoztatást is 
hol lehetetlennek, hol fel nem ismerhetőnek, hol pedig egymagá-
ban elégtelennek tartja, ellenben képesnek vallja az embert arra, 
hogy az Istent és az isteni vonatkozásokat közvetetlen szemlélettel 
magában Istenben és a tőle származó világban lássa. Ez a fel-
fogás lényegében igen régi, indiai eredetű, a Bráhma-vallás egyik 
főtétele, nyugaton felújította az újplatonizmus, Jamblikos harmadik 
századbeli szir újplatonikus theosophosnak nevezi magát, Böhme 
Jakab görlitzi cipész és bölcselő a tizenhetedik században egyik 
művének «Die sechs theosophischen Punkte» címet adja, a görög, 
arab és keresztény misztikusok egy része a jámbor lelkiélet előre-
haladott állapotában szintén Isten és az isteniek közvetetlen látását 
tanítja, majd 1875-ben New-Yorkban Helena Petrowna Blavatsy 
asszony és Henry Steele Olcott ezredes megalapítják a teozofiai 
társaságot, mely csaknem az egész világon, Magyarországon is 
nyert híveket ; nálunk magyar teozofiai társaság is van, mely évek 
óta ily tárgyú hazai folyóiratot is ad ki. A német teozofiai tár-
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saság vezetője, dr. Steiner Rudolf módosításokat tett a Blavatsky-
féle tanon s a figyelmet főkép az ember természete- és képes-
ségeinek közvetetlen szemléletére fordította, minek megfelelően 
a theosophia szó helyébe az anthroposophiát, az ember tudását 
(dSv̂ -pwTïoç, ember) vette használatba. 

Ezt a két árnyalatban megjelenő elméletet ismerteti és 
méltatja Wolkenberg tanár 172 oldalra terjedő, nagy tudással, 
világos előadással és szép nyelvezeten megírt művében. Mindenek-
előtt elmondja a teozofia mibenlétét, történetét, célját és eszközeit, 
majd hozzácsatolja ehhez az antropozofiának nevezett változat 
ismertetését. Ezt követi a teozofia és antropozofia tanítása Isten-
ről, Krisztusról, az emberről, az emberfajtákról, az emberiség 
céljáról és életfeladatáról, az Istenhez vezető teozofikus utakról, 
a lelkek országáról, az újratestesülésről s a karmáról, azaz bud-
histikus és teozofikus igazságszolgáltatásról. Majd a teozofia vezér-
alakjainak állítólagos és valóságos ismeretforrásairól tájékoztat. 
Tárgyalja és bírálja a teozofia erkölcstanát. Nagy gonddal fel-
tünteti a teozofia viszonyát az újbudhizmushoz, spiritizmushoz 
s kivált a kereszténységhez s a katholicizmushoz. Mindezt az ide-
vonatkozó irodalom bő ismertetése s gondos betűrendes név- és 
tárgymutató zárja be. 

A szerző szükséges és hasznos munkát végzett, amikor ezt 
a művet megírta, mert némelyek már nálunk is meghódoltak a 
teozofia titokzatos tanának s ez további eltántorodások veszedel-
mével jár, sokan érdeklődnek és tudakozódnak is a teozofia 
mibenléte s vallási értéke felől. 

Vay Adelma báróné sz. Wurmbrandt grófnő «Szellem, erő, 
anyag» című teozofikus munkáját, mely több nyelven megjelent, 
nálunk is sokan olvassák, tartalma nagyrészt sületlenség, a szöveg-
hez adott vonalak és mértani ábrák adott értelmezésének semmi, 
de semmi alapja nincs, mégis medium sugalmazásának tulajdo-
nított írásával és lelkiek után mutatott vágyakozásával sokakat 
megnyert, sőt még olyan kiválóságot is meghódított, amilyen 
Bartha Miklós volt, úgy hogy ez a jeles hírlapíró és országgyűlési 
képviselő Adelma művének, Tóvölgyi Titusz által adott magya-
rázatához Vay Adelmát dicsérő bevezetőt írt. Ily körülmények 
közt kívánatos, hogy legyen a közönség rendelkezésére olyan 
könyv, mely teljes felvilágosítást nyújt a kérdéses elméletről s 
biztos ítélettel megmutatja értékét. Plátó azt mondja a szofisták-
ról, hogy tanaik legjobb cáfolata azoknak egyszerű előadása; 
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ugyanezt mondja szent Ireneusz kora eretnekeiről. A teozofiáról 
is ezt kell tartanunk, mert én a teozofiai irodalom és a magyar 
«Teozofia» folyóirat ismeretének birtokában természetesnek tartom 
annak a müncheni polgárnak a nyilatkozatát, aki egy teozofiát 
ismertető és ajánló előadás után feleségéhez így szólt : «Na, aber 
so a Blödsinn !» ; gyengébbek kedvéért mégis jó az ismertetéshez 
külön méltatást is hozzáadni s megjelölni, sőt szigorú bírálat 
tárgyává tenni egyes pontjait. Szerzőnk mind a két szükségletnek 
megfelel. Egyrészt a teozofia és az antropozofLa tanait előadja 
úgy, ahogy azokat megalkotóiknál és terjesztőiknél találjuk, azután 
feltünteti e tanok alaptalanságát, légből kapott voltát, elégtelen-
ségét, ellentmondásait és furcsaságait s szembeállítja velük a ki-
nyilatkoztatott kereszténység fenséges, egységes, mindenben ki-
elégítő és teljesen igazolt igazságait. Az olvasó a mű hatása alatt 
a teozofusokra is hajlandó alkalmazni, amit Jeremiás a bálvány-
imádó izraelitákról mond (2, 17): «Két gonoszságot cselekedett 
az én népem: elhagytak engem, élővíz kútfejét és maguknak 
kutakat ástak, omladozó kutakat, melyek vizet sem tarthatnak». 
Wolkenberg Alajos műve alkalmas a még el nem tántorodottakat 
erősíteni, hogy az élő vizek legdúsabb forrásánál, Istennél és a 
keresztény vallásnál hűen kitartsanak, nemkülönben ehhez a forrás-
hoz a tétovázókat, sőt az eltévelyedetteket is visszavezetni. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Wolkenberg Alajos. Az okkultizmus és spiritizmus múltja 
és jelene. 316 old. 1923. 

Ennek a könyvnek tárgya rokon az előbbivel, sőt az okkul-
tizmus cím alá a teozofát és antropozofiát is el lehetne helyezni, 
mert ez a kettő is okkult jellegű tan s a szerző bizonyára csak 
azért különítette el ezeket, hogy egyesek sajátlagos igényeinek 
ilykép jobban megfeleljen. 

Amikor a címben okkultizmust és spiritizmust mond, ezzel 
az okkultizmus egy faját : a spiritizmust nagyobb elterjedése miatt 
tünteti ki. 

Ennek a műnek szükségességére és időszerűségére ugyanazt 
kell mondanom, amit a teozofiáról írtról állítottam, hogy napjaink-
ban nálunk is szükség van oly műre, mely az okkultizmusról 
s elsősorban és főkép a spiritizmusról teljes tájékoztatást nyújt 
és alapos bírálatot tartalmaz, mert sokan vannak, akik ily babo-
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naságoknak hódolnak, némelyek a spiritizmusban a szellemhivés 
erős mentsvárát látják, mások pedig nincsenek e kérdésben tájé-
kozva. Mindezek igényét teljesen kielégíti dr. Wolkenberg Alajos 
egyetemi tanár könyve, aki e téren tizedeken át folytatott tanul-
mányokat s már évekkel ezelőtt a Pázmány Péter-egyetem által 
jutalommal kitüntetett derék művet írt a spiritizmusról, most 
azután az okkultizmust egész terjedelmében állítja olvasója elé, 
még pedig úgy, hogy könyvéből az olvasó bőven tájékozódik 
az okkultizmusról általában s fajairól, elsősorban pedig a spiri-
tizmusról különösen, a felhozott és jól kidolgozott érvek alap-
ján biztos ítéletet mondjon ezekről. 

A szerző mindenekelőtt megadja az okkultizmus értelmét, 
a latin occultum annyi, mint rejtett, itt okkultizmus alatt azt a 
felfogást értjük, hogy a külső és a lelki világban vannak titok-
zatos jelenségek, melyeket sem az anyag, sem a lélek eddig 
ismert tulajdonságaiból meg nem fejthetünk, ám azért azokat 
tagadnunk nem szabad s okuk megfejtésére is törekednünk kell. 
Ilyen jelenségek : testi változások, mozgás, súlyváltozás, ismeretlen 
dolgok meglátása, messzelátás és messzeérzés, elrejtett dolgok 
tudása, jövendölés, mindez megjelölhető arányos okok nélkül. 
Tudományos okkultisták azok, akik ezeknek az állítólagos tüne-
ményeknek igazi tényállását megállapítani s azokat valódi okaikra 
visszavezetni igyekeznek; ezekről a szerző mindjárt itt nagyon 
helyesen megjegyzi, hogy a rendkívüli tüneményeket kiváltságos 
mértékben előforduló személyek, az úgynevezett médiumok (esz-
közök) iránt a velük való bánásmódban s kívánságaik és fel-
tételeik teljesítésében az igazi vizsgálódással aligha megférő 
engedékenységet tanúsítanak. 

Az I. fejezetben a spiritizmus mibenlétéről és különféle érté-
keléséről olvasunk, minő jelenségeket foglalnak össze spiritizmus 
névvel s különböző gondolkodók a tudomány minő magatartását 
kívánják vele szemben: egyszerűen elhárítják-e a spiritisztikus 
jelenségekkel való foglalkozást, mint pl. Du Bois Reymond és 
Wundt, vagy komoly vizsgálás tárgyává kívánják-e tenni, mint 
Wallace, Crookes, Zöllner, Schrenck-Notzing vagy a jézustársa-
sági Wieser. 

A III. fejezet a spiritizmus s egyúttal az egész okkultiz-
mus történetét adja a legrégibb időktől napjainkig, az egész 
világra kiterjedve. Nemcsak a spiritizmus, hanem egyéb fajú 
okkultizmusok kiváló alakjaival is találkozunk itt, amilyenek 



148 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 148 

Schwedenborg (18. sz.), Kant szerint «valamennyi szellemlátók 
főszellemlátója és valamennyi képzelgők főképzelgője», Mesmer, 
a prevorsti jósnő Hauffné Friderika, a Fox-nővérek, az újvilág 
Schwedenborgja Andrew Jackson, az orosz Aksakov, az amerikai 
Slade, a francia Guldenstubbe Lajos és Julia, továbbá Allan 
Kardek, a magyar Vay Adelma és Tóvölgyi Titusz. 

A IV. fejezetben az okkultista egyesületekkel és ülésekkel 
(séances) ismerkedünk meg, az V-ben az okkult jelenségek köz-
vetítőinek, a médiumoknak szerepéről nyerünk tájékozódást. Ezt 
az utóbbit kiegészíti a VI. fejezet, a hires és csaló médiumok 
felvonultatásával. Előbb azonban elvezet minket a szerző London 
egy kis színházába, hol ebben kitanult színészek bemutatják a 
spiritisztikus és egyéb okkultisztikus ülésekben előforduló jelensé-
geket. Azután mint leálcázott hires médiumok vonulnak el előttünk 
többi közt a következők : Slade, Cadwell asszony, Wood kisasszony, 
Cook Florence kisasszony (később Cornerné asszony), Bastian 
Harry (János, Rudolf és Rainer főhercegek álcázták le), Rothe Alma 
és Home Douglas Dániel, akinek IX. Piusz pápa a Feszületet 
csókra nyújtva ezt mondotta : Çz a mi varázsvesszőnk. A VII. és 
VIII. fejezetek a spiritisztikus jelenségeknek különféle régibb 
magyarázatait [adják: a 4-ik kiterjedést, a varázsló (mágikus) 
erőt, a delejes erőt, az od és finom folyadék hatását, a jelenlévők-
től különböző szellemek, tiszta szellemek, elkárhozott szellemek 
s az elhaltak lelkeinek megjelenését. Igen becses az, amit itt a 
szerző a Szentírás egyes helyeiről (160. old.), majd a katholikus 
és hithű protestáns hittudósok álláspontjáról s a Szentszék maga-
tartásáról (174—193. old.) mond. A szerző maga részéről az 
okkultista jelenségek természetes megfejtésének lehetőségét vallja 
és ily megfejtéseket .vár (191. old.). A IX. fejezet az okkultizmus 
tanításait és rendszereit tárgyalja. A X. fejezetben találjuk az 
okkultizmus jelenségeinek újabb magyarázatait; itt a szerző ki-
mutatja, hogy szigorúan nem bizonyították még be egyetlen 
telekinézis (mozgás anyagi mozgatás nélkül) és parakinézis (moz-
gás aránytalanul csekély mozgatással) esetét sem ; az állítólagos 
materializáció (szellem megjelenése erre készült anyagi alakban) 
vakmerő áltatás; tulajdonképen vett telepatia esete sincs bizo-
nyítva; az elzárt palatáblákon előállított írások bűvészmutatvá-
nyok; a spiritisztikus ülések oly körülmények közt mennek végbe, 
melyek a pontos ellenőrzést megakadályozni alkalmasak; a jelen-
levők alanyi állapota sem alkalmas a kellő ellenőrzésre; a részt-
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vevőktől előre hitet követeltek. Ezt az utóbbi pontot a jelen 
ismertetés írója a saját tapasztalatából is megerősítheti. Egyházi 
főhatóságomtól engedelmet nyertem arra, hogy spiritisztikus 
üléseken tanulmányozás céljából jelen legyek ; mindenhol, kivétel 
nélkül, előzetes spiritisztikus hitet követeltek tőlem, miért is 
mindenütt visszavonultam. A hires olasz nő-medium, Paladino 
Eusapia szereplésének és leálcázásának leírása után az asztaltánc, 
kopogó hangok, varázsvessző, mediumi írás és beszéd, jövendö-
lések, gondolatolvasás és gondolatátvitel tüneményeinek termé-
szetes magyarázatát kapjuk, majd az amerikai Pipernénél mutat-
kozó tünemények okfejtése következik, hogy a telepátia állító-
lagos eseteinek megbírálását élvezzük. 

Befejező gondolatok után bő irodalom, végül betűrendes 
név- és tárgymutató teszi teljessé a korszerű, tartalmas és tanul-
ságos könyvet. 

Budapest. Ugyanaz. 

Dr. Alszeghy Zsolt: A XIX. század irodalma. 

Midőn Alszeghy Zsolt bár nagyobbszabású, de tömör képet 
akar rajzolni a mult század magyar irodalmáról, nem irodalom-
történetet ír, hanem voltaképen egy szélesebb keretű essayt. 
Ennek természete és feladata megengedi, hogy a tanulmányíró 
tárgyát a magaválasztotta külön szempontból nézhesse és vilá-
gíthassa meg; szóval, alanyi felfogását is belevihesse bírálatába. 

A magyar irodalom képének vizsgálatában egy eddig el-
hanyagolt szempontot érvényesít Alszeghy tanulmánya. Milyen 
alakban és erővel nyilatkozik meg egyes korszakokban, egyes 
írók vagy írócsoportok műveiben a vallásos vagy vallásellenes 
irányzat, különösen pedig a katholikus vagy katholikusellenes 
világnézlet, a keresztény erkölcsi érzék, vagy a tagadó, dekadens 
koráramlat. A politikai történet nagy eseményeinek befolyását 
már nem méltatja oly behatóan. Néhol meg nagy történelmi 
átalakulásainkat egészen mai szemmel nézi. Bevezető soraiban 
egy helyen a nemzeti élet rákfenéjének nevezi a közjogi har-
cot. De magyar lélekkel kell megéreznünk, midőn az okokat 
kutatjuk, a hajdan lezajlott közjogi harcok szükségességét és sok 
tekintetben eredményességét a nemzeti irodalomra nézve is. 

Kétségtelenül sok tudással, alapos gondolkozással, sok helyes 
Ítélettel, új és meglepő megállapítással tárja föl a mult század 

Religio, hit tud. és bölcs, folyóirat. 1923. 11 
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irodalmi szellemét, de csak a negyedik évtized küszöbéig, tehát 
a legújabb korig. Erről majd alább. A modern irodalomtörténet 
búvárainak mintájára nagy súlyt helyez az úgynevezett milieure. 
Bizonyos fokig ez kétségtelenül jogos és szükséges ; de nem min-
dig ez a döntő. A költő saját mivoltának kutatására alig helyez 
súlyt. Pedig ez nem kevésbbé fontos. 

A külföldi irodalom, kivált a már fejlettebb külföldi iro-
dalom, mint minden művelődési tényező, erősen éreztette hatá-
sát, egyszer jó, máskor romboló eredménnyel, az utolsó évtize-
dekben különösen rombolóval. De hiszen ezt tapasztalhattuk 
minden kulturnemzet társadalmi, tudományos, irodalmi életében. 
Helyzetünknél fogva bizonyára jobban hathatott ránk minden 
nyugoti kulturáramlat. Vagy érdemes lenne azt kutatni, vájjon 
nem azért-e jobban, mert a magyar nagy receptivképességű 
lélek; hiszen csak arra utalok, mily könnyen sajátít el nem is 
egy, hanem több idegen nyelvet készséggel és minden nagyobb 
nehézség nélkül, amire például a németség zöme szinte képte-
len. De a tények félreismerése, ha mindenáron és lépten-nyomon 
a külföldi hatás pányváját dobjuk az illető költők, sőt nagy köl-
tőink nyakába. Vörösmarty, mint közismert dolog, gyönge volt 
a drámában ; a francia romantikusok befolyása alatt állt, de lirája 
bizonnyal nem. Hogy Zalánja romantikus, abban nincs része 
sem a német, sem a francia romantikának. Formája klasszikus, 
tartalma magyar romantika. Mert hiszen minden nemzeti mult 
csak romantika lehet a költő megérzékítésében. Romantikus volt 
a népies iskola (ha szabad iskolának nevezni) előfutárja, Dugo-
nics is; sőt az ősi regősök sem különben. Ha valamit, akkor 
épen a magyar irodalom irányait bajos mereven osztályozni, 
főképen a XIX. századra nézve. 

Az egyes nagyobb költők jellemrajzai úgyszólván külön 
kis essaykké kerekednek ki a fejezeteken belül. De mindjárt 
Petőfi megítélésében egypár helyen nemcsak sajnálatos elfogult-
ságról, hanem a történet lényegének föl nem ismeréséről tesz 
tanúságot. Megdöbbentő az a mondása, hogy nemcsak forradal-
már, hanem szinte vérengző anarchista volt. Legalább is így 
lehet kihámozni magyarázatát a könyv 89. lapján. Petőfi egy 
kiszólásából kész hamis képpé torzítani alakját. Nem elég, hogy 
maguknak akarták lefoglalni a kommunisták, mert világszabad-
ságot emleget (de nem nemzetköziséget!) és egy helyen piros 
zászlót említ. Ki volt, mi volt Petőfi, mely történelmi kornak 
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íia és egyik tényezője? Összesen huszonhat éves. Üldözöttje 
sokáig a nyomornak, már gyermekkorában a nagyképű vaskala-
posságnak. «A természet vadvirága» ő. Szabadságra vágyó, mert 
látja és érzi az elnyomatást. Vele együtt sokan; az urak is. 
Európaszerte kitör a forradalom, amelytől szabadságukat várják 
a népek. Petőfi még szánakozik a szegény, környezetétől meg-
béklyózott királyon, Ferdinándon. Hívja hozzánk. A nemzet ön-
állóságát megadják. A király szentesíti a törvényeket. Nyomban 
utána megindul az aknamunka a császári udvarban a szabadság-
jogok visszaszívására. Ránk eresztik a fölbújtott és megfizetett 
nemzetiségeket. Ezalatt Franciaországból kiűzik az autokrata 
királyt, Bajorországból a tékozló Lajost Lola Montezával együtt, 
Poroszország forrong, Berlin utcáit vér festi, mert nem akarják 
tisztelni az alkotmányos jogokat, Olaszország apró zsarnokok 
körmei közt; Oroszország börtön: olyan nehéz-e megérteni, 
hogy Petőfi tollán megszülethetett az Akasszátok föl a királyo-
kat? De nem akkor volt ez bűn, hanem napjainkban, mikor 
Petőfinek ez idejemúlt versét Károlyi nyomorult poroszlói ki-
plakátozták a főváros utcáin. Még kegyetlenebb ráfogás, hogy 
Petőfi felakasztatta volna Deákot, Széchenyit is, Kossuthtal 
együtt. Egy kiszólásból, aminő száz hulladoz szerteszét napon-
kint, hozzá abban a forradalmi időben, ilyen következtetést vonni, 
már több mint igazságtalanság. Azzal az állítással, hogy Petőfi 
nem volt népköltő, ne is polemizáljunk. 

Mennyivel igazabb és szebb is Arany János jellemzése. 
Vagy Eötvös József, Kemény Zsigmond, Madách méltatása. Ezek 
valóságos kis kabinetképek; érdekesek, értékesek. De ha Jókai-
nál helyesen jegyzi meg, hogy szerepének megítélésénél «nem 
szabad megelégednünk a művészet normáinak mérő ónjával, 
hanem azt a hatást kell néznünk, amelyet mesevirágai a magyar 
nemzet önbizalmának fölébresztése érdekében fejtettek ki» : vájjon 
miért nem teszi félre ezt Petőfivel szemben? És miért szegődik 
a beteg, perverzagyú Ady szennyes dicsőségének uszályhordozói 
sorába ? 

Adyban rajzolja a forradalmárt, forradalmár még a szere-
lemben is: de Petőfi elitélője Adyn nem talál gáncsolnivalót 
egy sóhajtáson kívül, csakhogy az a kár, hogy nála a művészi 
szépség az életfelfogás megdöbbentő dekadenciájával látszott 
összenőttnek. Pedig Petőfi élt és meghalt hazája szabadságáért, 
míg Ady csak gyalázni tudta nemzetét («nemes fajom döglik») 

11* 
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Hogy Károlyiék szükségesnek tartották Adyt ünnepelni, mint az 
ő forradalmuk tüzes apostolát, hogy a kommunisták nemzeti 
temetést rendeztek tiszteletére, az eléggé rávilágít a feneketlen 
különbségre, amely Petőfi és a rothasztó Ady forradalmársága közt 
van. Alszeghy annyira elfogult Ady iránt, hogy Szabolcskát is 
az ő ellenlábasának tartja, holott megfordítva kellene mondania, 
ha már vele akar mindenkit összehasonlítani, mert Szabolcska 
már neves költő volt, amikor Ady megszólalt. De még Gyóni 
Gézában is az ő hatását keresi. Úgy látszik, nem olvasta azt a 
költeményt, amellyel Gyóni kilépett a szűk ismerőskörből az " 
egész nemzet elé, amikor a háború elején a «Budapesti Hirlap»-
ban végigvágott a nyugatosokon. 

Az utolsó évtizedhez érkezvén, nagyon is sietősen vet vé-
get szélesen induló művének. Egyszerre megfeledkezik vagy 
negyven íróról, akik utóvégre mind alkottak olyan műveket, 
amelyeket lehet ugyan kinek-kinek világnézete vagy esztétikai 
elvei szerint különféleképen bírálni, akár leszólni, az irodalom-
ból egy spongyiasuhintással nem törülheti ki őket senki, hacsak 
magára nem vállalja a szándékos mulasztás vagy szűkszemkörű 
elfogultság vádját. Első pillanatra menteni szeretnők; talán már 
a XX. századhoz sorolja őket; ámde ő maga szárnyal át a hu-
szadik századba Gyóni Gézához, Végvárihoz, a prózaírók közül 
Szabó Dezsőhöz, Móricz Zsigmondhoz, valóban már a XX. szá-
zad irodalmi alakjaihoz. Vagy nem olvasott semmit a kihagyot-
tak műveiből, vagy szándékosan mellőzi őket. Ha a könyv szer-
zője érdemesnek tartotta, hogy foglalkozzék egy Bulla János (és 
nem Károly, mint ő írja) egyetlen művével, amelyet a nyolcvanas 
évek íróvilágának nyilt titka szerint nem is ő írt, hanem úgy 
csempészett be (ezt is tudnia kellene!) s ezt a vádat sohasem 
oszlatta el az egyetlen igaz cáfolattal, egy más munkával, meg 
egy harmadikkal, mert semmit sem írt azontúl, ha nem feled-
kezik meg a csak ígéretet adó Varsányiról, Szentesy Gyuláról: 
vájjon mi jogosítja a tárgyilagosság szempontjából az egész iro-
dalmi társaságra alkotó sorozat agyonhallgatására? 

íme, a kimaradottak közt vannak: KemecheyJenő, Bársony 
István, Kálmán Károly, Móra István, Szabó Endre, Lampérth 
Géza, Gyöngyössy László, Lőrinczy György, Móricz Pál, Baán 
Aladár, Szőllősi Zsigmond, Kóbor Tamás, Sebők Zsigmond, 
Lipcsey Ádám, Rudnyánszky Gyula, Cholnoky Viktor, Bodon 
József, Palotás Fausztin, Petri Mór, Kiss Menyhért, Szávay Gyula, 
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Tömörkény István, Rosty Kálmán, Somlay Károly, ifj. Szász 
Károly, Pakots József, Peterdy Sándor, Hegedűs Sándor, Peterdi 
Andor, Bartóky József, Tarczai Oyörgy (Díváid), Murai Károly, 
Szathmáry István, Komócsy József, Surányi Miklós, Hevesi József, 
Véka Lajos (Vajkay), Vadnay Károly, Vértesy Gyula, Sas Ede, 
Kincs István, Színi Gyula, de még többen is, akik ezt a negli-
gálást semmiképen sem érdemelték meg és kiállják a kritikát. 
Tessék kritizálni, ha úgy tetszik, támadni őket; de az irodalom i 
teljes képe odaköveteli őket a vászonra. 

Budapest. Dr. Sziklay János. 

Bernhard Bavink, Ergebnisse und Probleme der Natur-
wissenschaft. Eine Einführung in die moderne Naturphilosophie. 
2. bővített kiadás. Leipzig. 1921. Hirzel. Ára füzve 63 márka, 
kötve 75 márka. 

Az ú. n. «természettudományos világnézet» apostola, az 
atheista «Monistenbundi> már első évében hatalmas réseket ütött 
a különben sem kősziklára épített porosz protestántizmuson. 
A hivő protestánsok gyorsan kiépítették a védelmi vonalat, mely-
nek egyik legjelentősebb végvára a keresztyén természetbúvárok 
«Kepler-szövetsége». A Keplerbund feladatát egész a mai napig 
nem kis fölkészültséggel végzi. Számtalan népszerűsítő iratot 
adott már ki, hitvédelmi célzattal írt természettudományos folyó-
irata, az «Unsere Weih pedig fölülmúlja a katholikus «Natur u. 
Kultúrai. 1920 húsvétja óta a természetbúvár Bavink a Kepler-
bund vezetője. Második, bővített kiadásban az előttünk fekvő 
könyvét ma a protestáns természetbölcselet vezérfonalának tart-
ják. S méltán. 

A négyszázoldalas tömör stílusban, de világosan megírt 
mű négy szervesen egybekapcsolódó részre tagozódik. Az első (Erő 
és anyag) a vegytan alapfogalmait, majd a molekula és az atom 
rejtélyeit világítja meg, hogy az így nyert ismeretek alapján a 
fizikai föltevések jelentőségét és értékét megállapíthassa. Itt 
meggyőzően igazolja, hogy a Mach-Vaihinger-féle iránnyal 

1 A jelen ismertetés írójának, az érdemekben gazdag írónak és költőnek, 
a Szent-István-Társulat írójának, az Országos Pázmány-Egyesület főtitkárának, 
dr. Sziklay Jánosnak nevét és méltatását szintén hiába keressük az ismertetett 
könyvben. A szerkesztő. 
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szemben (mely a föltevéseknek csak heurisztikus értéket tulaj-
donít s ezeket modelleknek és fikcióknak nevezi) a következő 
tételt kell védenünk : «A fizika s általában a természettudomány 
föltevéseiben reális ismeretérték rejlik». (p. 36.) Ugyancsak polé-
mikus jellegű a következő fejezet is. Mindenekelőtt Macht és 
Verwornt cáfolja, akik az okság fogalmát végleg száműzik a 
természettudományból s helyette a «tiszta függvény fogalmat» 
ültetik a trónra. Majd Bechernél is merészebben megteszi az 
utolsó lépést és a Hume-Kant-zszmékkel teljesen szakít. Iga-
zolja, hogy az időfogalom nem tartozik az oksági viszony lénye-
géhez. Az oksági szükségszerűség szerinte mindig felismert 
avagy sejtett logikai szükségesség. Ha reális dolgok között áll 
fönn az ilyen logikai összekapcsolás, akkor semmi okunk sincs 
arra, hogy magát az összefüggést is reálisnak ne ítéljük. Bavink 
ezáltal a kritikai realizmus képviselői közül (Qeyserrel együtt) 
legközelebb áll hozzánk. E bevezető után művében az aktuális 
kérdések egész sora következik. Ilyenek: a mechanika alapjai, 
a^energia megmaradásának elve, a kinetikai hőelmélet, az elektro-
mágneses fényelmélet, az elektronelmélet, — mindenik legújabb 
fázisában. Részletesen ismerteti Rutheford és Aston kísérleteit, 
majd a fénykibocsátás és fényelnyelés jelenségeit, Bohr atom-
modelljét tárgyalja. Összefoglalásképen arra az eredményre jut, 
hogy a modern fizika rövidesen számot fog adni az atom szer-
kezetéről. Legnagyobb gonddal mégis Einstein relativitáselméletét 
fejtegeti, bár itt nem egyszer elhagyja a világosság ajándéka s 
ilyenkor csak a szakfizikus követheti mindenütt mély logikáról 
tanúskodó gondolatait. Az első, leghosszabb rész befejezéseképen 
aa fizikai világkép egységérőh értekezik. Bavink e fejezetben bár 
beismeri, hogy a dualizmus még mindig kisért a fizikában, azon-
ban erősen hiszi, hogy a végleges szintézist meghozza a jövő. 
«A filozófusok azonban máris úgy cselekedhetnek, mintha a 
munka végleges befejezést nyert volna.» (p. 150.) S ezt az első 
pillanatra haeckelinek látszó megállapítást azzal alapozza meg, 
hogy a fizikai ítéletek bizonyosságának mértékét egyesegyedül 
a kutatási eredmények le nem tagadható konvergenciájában, 
összetartásában látja. «A mi valóságismeretünk tehát nem abszo-
lút, mindamellett valóságismeret. Nem egy a valóság fölött 
lebegő örökéletű fogalomváz, hanem egy mindig pontosabban 
kialakuló kép.» (p. 160.) Bavink ezenkívül a dolgok közötti 
relációkat is valósaknak tartja ; a tényleges és a föltevéses közt 
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végre nem ismeretelméleti lényeges különbséget, hanem mind-
össze fokozatit vall. Ezzel tulajdonkép meg is adta kritikai 
realizmusának főbb pontjait, melyek biztosabb alátámasztása 
érdekében műve további részeiben többször kitér. 

A második, rövidke rész (Világegyetem és Földünk) számos 
problémát vet föl, így: a világegyetem «örök» voltának kérdé-
sénél az energiák megmaradása elveinek állítólagos vétóját, majd 
az entropiaelvet. Bemutatja a relativitáselmélet «világidejét». 
Összefoglalja az állócsillagok, a naprendszer, a Föld vizsgálatá-
nál aratott természettudományos sikereket. Az égitestek lakható-
ságának kérdését, mint eldönthetetlent, az olvasó ízlésére bízza. 
Végre «a természettudománnyal való visszaélésekről» tárgyal, 
de kategorikusan fogalmazott intelmei inkább a túlzó és nem 
egyszer következetlen protestáns hitvédelemnek szólnak. 

A harmadik százoldalas részben (Anyag és élet) az életjelen-
ségek problémájánál bár tárgyilagosan megrajzolja a vitaiizmus 
vereségeit, az élet eredetéről szólva azonban szintén utal arra, 
hogy ez az utóbbi probléma a mechanizmust ma is komolyan 
gyötri. Ezután a többsejtűekre tér és kiemeli, hogy a mecha-
nizmusra itt újabb feladat vár, amennyiben most nemcsak a 
sejtindividuum, hanem a sejtállam keletkezését kellene magya-
ráznia, amire azonban ismét képtelen. Szól a Mendel-féle 
öröklödési szabályokról, majd újra az okság elvét dobja a 
porondra. Az okság elve nem szerepelhet mint mechanista érv 
a vitaiizmussal szemben. A célszerűségi meggondolást maga a 
természet kényszeríti reá az emberi elmére és nem fordítva! 
A biologiát a szervezetek célszerűségének gondolata annyira át-
és átitatja, hogy a jövő még oly mélyreható oksági analízise 
sem fogja eltüntetni. Ezért az oksági és célszerűségi megfontolás 
egymás mellett testvériesen megállhatnak. Ez a megállapítás 
képezi Bavink szerint a termékenynek ígérkező talajt, melyen 
egy erőteljes vitaiizmus gyökeret verhet. Az idegent szolgáló 
célszerűség s ennek bölcseleti értelmezéseiről (Becher, Was-
mann) sajnos mit sem szól. A pszichofizikai problémánál kiemeli, 
hogy a hylozoizmus nem oldja meg, hanem csak kitolja, a 
materializmus és a pozitivizmus pedig a probléma létezését hiába 
tagadják. A pozitivizmus tanát főleg két közismert képviselőjé-
ben (Mach és Verworn) sikerrel támadja. Mindamellett a paral-
lelizmus sem elégíti ki, erre szerinte csak a metafizika képes s 
ez a probléma megoldását a Teremtőben, Istenben keresi. 
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E kitűnő rész utolsó fejezetében a vitaiizmus és a mechanizmus 
metafizikai következményeit vonja le (egyik se zárja ki a theiz-
must) s itt állást foglal Arrhenius pánszpermia-elméletével szem-
ben, melynek cáfolására, tekintve az elmélet túlhaladott voltát, 
kissé sok betűt veszteget. 

A negyedik rész (A fajképződés problémája) elsősorban 
a nagyon is helyén való fogalomtisztázást tűzi ki célul s arra 
int, hogy e kérdés tárgyalásánál a józan ítélet és az őszinteség-
gel párosult szerénység legyenek kísérőink. Bavink szerint még 
a csökevényes szervek is mindössze a leszármazás lehetősége mel-
lett bizonyítanak s egyedül az embriologia tényei azok, ame-
lyekre a leszármazás valószínűségébe (de nem «abszolút bizony-
ságába») vetett hitünket bátran ráépíthetjük. A leszármazás tényét 
megvilágítva, ennek mikéntjéről csak rövid pár szóban emlékezik 
meg s erősen hiszi, hogy a tudós világ nemsokára fölhagy a 
«származásfák» szerkesztésével s helyükbe a «genealógiai háló-
zat» fogalmát vezeti be. A leszármazás hajtóerőinek bírálatánál 
a darvinizmussal szemben táplált s kellőkép meg nem alapozott 
rokonérzése kihivólag hat. Wasmann s a többi kath. theologus 
nézetét teljesen félreértette. Vagy talán nem is akarta meg-
érteni ? Ezután az ember eredetének problémájára tér, melyet 
dicséretes tartózkodással s elővigyázattal tárgyal. Nézetei Len-
hossék-éive\ egyeznek. 

Bavink a valóság három lépcsőzetét különbözteti meg : az 
anyagot, az életet és a szellemet. Mindamellett az ember «mél-
tósága» szerinte nem eredete kérdésében, hanem inkább abban 
rejlik, hogy ma milyen s milyen lehet és milyenné kell lennie. 
Ha ezt s egyéb nézeteit nem is írjuk alá, mégis szívesen el-
ismerjük, hogy az igaz vallás és az igazi filozófia legnagyobb 
ellenségeinek (atheizmus, kantianizmus, pozitivizmus) cáfolásával 
minden gondolkodónak értékes szolgálatot tett! 

Innsbruck. Olasz Péter S. J. 



III. VEGYESEK 

NÉPRAJZI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI ELŐADÁSI 
SOROZAT A ST. GABRIELBEN. 

Folyóiratom előző füzetében közölhettem azt a szép, tüzetes 
ismertetést, melyet dr. Mester János főiskolai tanár az 1922. 
szeptember 6. és következő napjain a hollandiai Tilburgban 
tartott vallástudományi és néprajzi kongresszusról az Aquinói 
Szent-Tamás-Társaságban előterjesztett. Akkor a hallgatók többje 
gondolta és ki is mondotta, hogy vajha jelen lett volna a 
kongresszuson. És ime hasonló új alkalom ideje közéig. Ugyanis 
a tilburgi kongresszus szervezői a Bécs mellett levő mödlingi 
St. Gabriel-misszióházban 1923. július 17. és 20. közt Közép- és 
Kelet-Európa részére néprajzi és vallástudományi előadássoro-
zatot rendeznek, hogy a mondott vidékek lakosai könnyen oda 
juthassanak. Szállást és ellátást kapni a St. Gabriel-misszióház-
ban. A tagsági díjról, valamint a szállás- és ellátásról a követ-
kező bizottsági tagok bármelyikéhez lehet fordulni: Elnök P. W. 
Schmidt, St. Gabriel, Mödling, főtitkár dr. Ehrlich egyetemi 
tanár Ljubljana (Laibach), Jugoszlávia, " titkár Magyarországban 
dr. Mester János főiskolai tanár, Budapest, VII., István-út 91—93. 
Június 17-én, 18-án és 19-én naponként öt, 20-án hat előadás lesz. 

Ezt a tervezett előadássorozatot folyóiratom olvasóinak 
melegen ajánlom. A szerkesztő. 

AZ AQUINÓI SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

Az elnökség felkéri a pártolótagokat, hogy az évi 40 korona 
díjat mind, kivétel nélkül, nemkülönben a hátralékosok hátralé-
kaikat is mielőbb beküldeni szíveskedjenek dr. Martin Aurél 
egyetemi tanár, pénztároshoz, Budapest, I., Horthy Miklós-út 17. 
Ugyanott jelentkezzenek alapítótagul 400 koronával vagy többel. 
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A Társaság tőkéje (20 ezer korona) a pénz gonosz elértéktelene-
dése miatt oly csekély, hogy meghívók nyomtatására és szét-
küldésére sem elég. Legalább ti, a Társaság jóbarátai, könyö-
rüljetek rajta, mert a mostoha idő kereke átgázolt rajta. 

Közgyűlés 1923. március 7-én. 

A közgyűlést a Társulat védője, dr. Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök nyitotta meg magas bölcseleti gondola-
tokban bővelkedő beszéddel. A nagyszámú közönség feszült 
figyelme között az aristotelesi bölcselet áldásos befolyásáról 
beszélt a keresztény hittudományra és ezzel kapcsolatban rá-
mutatott arra a napról-napra növekvő megbecsülésre, amelyben az 
Aquinói Szent bölcselete egyre jobban részesül. 

A nagy lelkesedéssel fogadott megnyitó után dr. Kiss János 
alelnök beszámolt az elmúlt év előadásairól. Tartottunk kilenc 
felolvasógyűlést. A gyűlések látogatottsága kielégítő, a felolva-
sások színvonala elsőrendű volt. Dr. Martin Aurél pénztáros két 
évre visszamenő beszámolójából megtudtuk, hogy az 1921. év 
összes bevétele 457924 K volt, az összes kiadás 427120 K. 
Az 1922. évben az összes bevétel 3620'19 K, az összes kiadás 
683605 K volt. A közgyűlés dr. Hanuy Ferenc és dr. Pataky 
Arnold számvizsgálók javaslatára köszönetszavazással megadja 
a pénztárosnak a felmentést. Dr. Tóth Tihamér titkár 2 alapító 
és 28 pártoló taggyarapodásáról számol be. 

Ezután Preszly Lóránd csendőrőrnagyot és Dőry László 
theológiai tanárt a közgyűlés nagy lelkesedéssel rendes tagokul 
választotta meg. 

Az ezt követő tisztújítás alkalmával tisztviselőkül ismét 
megválasztották a tavalyi tisztikar tagjait. 

A közgyűlés utolsó részét Tóth József szombathelyi apát-
kanonok felolvasása alkotta, aki «a független erkölcsről» érte-
kezett általános figyelem között. Széles olvasottságra valló tanul-
mányában a független erkölcs történetét s főbb követőit mu-
tatta be, majd rámutatott azokra a forrásokra, amelyekből a füg-
getlen erkölcs jelszavának követelése fakadt. Prohászka püspök 
úr meleg köszönetét fejezte ki az előadónak. A felolvasáshoz 
Kőszegi László és Gonda Béla szólott hozzá. 

A közgyűlés végén Székely István elnök mondott köszö-
netet Prohászka püspök úr megnyitójáért és elnökléséért. 
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Fölolvasó ülés 1923. május 16-án. 
A fölolvasó gyűlés tárgya dr. Kalmár Simon pártoló tag 

előadása volt, amelyet «Marxizmus, szociáldemokrácia és kánon-
jog» címmel tartott. Az előadó mindenekelőtt rámutatott a szo-
ciális kérdés, elsősorban a szociáldemokrata terjeszkedés világ-
fontosságára. Az egyház legkezdetén felismerte a kérdés fontos-
ságát, mint ezt XIII. Leó s X. Piusz ismételt körlevelei tanúsítják. 
Felhívta a figyelmet arra a sok ellentmondó rendszerre, amely 
magát mind szociálizmusnak nevezi. Még a góthai és erfurti 
programmból sem lehet bizonyosabbat megtudni, sőt a magyar-
országi programmból sem. Ép azért Marx könyveire megy vissza 
a helyes meghatározás céljából s arra a megállapításra jut, hogy 
Marx tanait a szociáldemokrácia helytelenül érti. Ő szerinte Marx 
kezdetben megfogalmazott elméletén módosított, nevezetesen a 
történelmi anyagelvűséget, valamint az értékelméletet később nem 
tartotta lényegesnek, hanem főkép azt akarta, hogy a munka 
joga jusson érvényre s szűnjék meg a kizsákmányolás. A szerző 
a kánonjogra és Prohászka Ottokár püspök álláspontjára is hi-
vatkozik, mely szerint a pénz nem produktiv s csak a munka 
méltó jutalomra. Marx előrehaladottabb korában az individuelles 
Eigenthumot is helyesli, sőt követeli. Dr. Kiss János hivatkozik 
arra, hogy Engels Frigyes szerint két nagy elvet köszönhetünk 
Marxnak: a történelmi anyagelvűséget és az értékelméletet, sőt 
az ő meggyőződése szerint az utóbbi a Marx-féle köztulajdon-
rendszer igazi megokolása. Kiss Marx individuelles Eigenthumját 
úgy értelmezi, hogy a köztulajdon állapotában ki-ki magáénak 
tekintheti a munka termékét. Dr. Kalmár az ellenészrevételekre 
válaszolt. Ő igen fontosnak tartja annak a feltüntetését, hogy a 
szociáldemokrácia nem azonos Marx elméletével, hogy az ame-
rikai szociálizmus inkább megegyezik Marx tanításával. Végül 
kifejti az egyház álláspontját. A másfélóráig tartó tüzes szabad-
előadást a jelenlevő közönség feszült figyelemmel hallgatta. 

R E N A N E R N Ő . 1 

Renan nem a kristálytiszta, első pillanatra világos és egy-
öntetű jellemek közül való. Az ő szellemi világa eleinte inkább 
összetettnek és kápráztatóan megtévesztőnek látszik. 

1 Az idén van születésének századik évfordulója. 
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Csillogó költői nyelvű művei sokakban megmérgezték a 
vallásos életet. Pedig talán sohasem szólt gyűlölködő hangon 
és írásaiban hiába keressük az aposztaták és az Egyház nagy 
ellenségeinek szenvedélyes, lázító vagy gyalázó kifakadásait. 
S mégis Renan nem kisebb ellensége az Egyháznak és Krisztus-
nak, mint azok. Csak az a különbség, hogy Renan édesen, anda-
lítóan, finom behízelgő nyelven lopja a mérget az olvasóba. 
Renan sohasem tombol az Egyház ellen és nem kiáltja Krisztus 
felé: «Ecrasez l'infame!», hanem barátságos és lelkes hangon 
dicsérve, sőt költői leírással magasztalja Krisztusban az embert, 
tagadja meg benne az Istent. Azért emlékeztet Renan visel-
kedése az áruló tanítvány csókjára. Hogy a tudomány miért 
bélyegezte dilettáns munkának Renan: Jézus életét, arról bárki 
meggyőződhetik, ha Renan könyvét a Jézusról szóló történelmi 
forrásokkal összehasonlítja. E sorokban inkább Renan lelkületére 
szeretnénk egy kis fényt vetni. Azt gondoljuk, hogy ezáltal 
világosság derülhet a kritika ítéletére is. 

Kortársai a dilettantizmus mesterének hívták. Ő ugyan nem 
a sár és a szenny dilettánsa, mint például Zola. Hanem az illaté 
és a virágé. Amaz a test gyönyöreinek irodalmi szolgája. Renan 
a raffináltabb és szellemibb élvezetek mestere volt. Nem tagad-
hatjuk, hogy mestere volt a nyelvnek. A kiválóbb stiliszták 
között emlegetik. Keleti nyelvismerete sem volt közönséges. 
Ezenkívül azonban alig volt szellemének értékes tulajdonsága. 
Sőt a ragyogó nyelv csak szemfényvesztő, csalfa eszközzé ala-
csonyult az ő fölületes és könnyelmű tudományos garázdálkodá-
sában. E mellett Renan a legnagyobb valótlanságot is mindig 
kedveskedő nyugodt mosolygással tudta mondani. Azért sok 
olvasó nem tudta, hányadán van vele és lépre ment; kezdetben 
talán észre sem véve, hogy mérget vett be, mert ízlett a méreg 
édes héja és az író az ő színes, szellemes ötleteivel abba az 
illúzióba is ringatta olvasóit, mintha a tudomány világában vol-
nának. 

Renan impressziógyűjteménye kétségkívül igen gazdag volt. 
Agya valami pandemonionhoz hasonlíthatott, hol találkozót tar-
tottak a legkülönbözőbb gondolatok és befogadást talált minden 
eszmeáramlat, minden irodalom, minden vallás. Járatos ő min-
denféle istentiszteletben. És lélekben letérdelt minden oltár előtt, 
résztvett minden szertartáson és megízlelt minden profán és val-
lásos hangulatot. S mindez miért ? Talán, hogy az ezerféleségböl 



161 VEGYESEK 

új rendszert alakítson? Dehogy. A dilettantizmus az a szellemi 
irányzat, mely a megismerést a kedvtelésért («dilettante») űzi; 
A dilettantizmus — ha azt valaki világnézeti rendszernek akarná 
nevezni — épen rendszertelenség rendszere, melynek főelve az 
elvtelenség. Azért talán könnyebb róla képet festeni, mint fogal-
mat alkotni. Mert, mint Bourget mondja: «inkább lelkiállapot 
az, mint tudományos szellemi irányzat»; a lélek kíváncsisága, 
mely sokszor eleven észbeli fürgeséggel kutatja az élet külön-
böző formáit és beleéli magát hol az egyikbe, hol a másikba, 
a rélkül, hogy őszintén átadná magát valamelyiknek. «Ma elragad-
tatással szemléljük a magasröptű dialektika szárnyalását — írja 
Renan 1 —, holnap meg kigúnyoljuk és otrombának találjuk a 
bölcselet legfinomabb szabályát is. A történelemben pedig lélek-
ben átélünk minden időt, beleéljük magunkat minden népfajba. 
A természettudomány elvisz minket a világűrbe... Azután meg 
felvonultatjuk képzeletünkben az eszmék harcait s megízleljük 
az idealizmust, pozitivizmust, kriticizmust, evolucionizmust, stb. 
stb.» Majd meg a látható természet felé fordul a dilettáns — 
mondja Bourget — s mintha kilépne a testből egy kis éber 
álmodozásra és szemlélve a szép természetet, futóvíz lesz a 
rohanó patakkal, ringó vízhullám a szunnyadozó tavon, rengő 
lombozat az árnyas fákon... Azután meg sebtében átsuhanunk 
a zárda bűvös-homályos folyosóján és szerzetes csuklyába kép-
zelve magunkat, igyekszünk megízlelni a szerzetes élet érzéseit. 
(Bourget.) A dilettáns repked ábrándról-ábrándra, érzésről-érzésre, 
hogy szelleme kíváncsiságát csillapítsa. így sikerül azonban a 
dilettantizmus rendszertelenségében mégis egy célt felfedezni. 
Az elvtelenség paradoxona mégsem egészen teljes. Mert az «én» 
szolgálata a dilettáns célja és irányelve: az életnek olyan szem-
pontját kikeresni és olyan formáját kisajátítani, melyben a leg-
kellemesebb az». 

Hogy az ilyen életfölfogás minden komolyságot nélkülöz 
s minden tudományos világnézetnek szemébe nevet, az könnyen 
érthető. S bármily intellektuális mezbe is öltözzék, nem lehet 
egyéb, mint a könnyelműség vagy a léhaság világnézete, mely 
a tudományos fogalmakkal pajkos játékot űz. Ha pedig az élet 
legnagyobb kérdéseivel találja magát szemközt, menekül előlük, 
akár az érzékiségbe is. «Si devant la grandeur du mystère par-

1 Dialogues philosophiques pg. IX, 
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tout répandu, l'on sent comme un frisson de religieuse horreur, 
vite on s'abrite derrières les épaisses certitudes des sens. On se 
sert de certitudes brutales pour dissiper les rêves, des rêves 
pour sublimer la science et tout n'est plus que figures peintes 
en l'air.»1 így menekül Renan az élet komoly problémái és a 
vallás igazságai, titkai elől, hiszen szerinte úgyis minden déli-
bábhoz hasonló: «figures peintes en l'air»; de az ábrándoknak 
mégis csak hasznát lehet venni, szerinte még a tudomány fino-
mításához, szublimálásához is «pour sublimer la science». 

A dilettantizmus azonban minden fürge hajlékonysága radi-
kális is tud lenni legalább egyben, az önszeretet szolgálatában. 
Semmi sem ellenkezik annyira a dédelgetett önszeretet kultu-
szával, mint a vallás, mely azt mondja, hogy nem önmagunkat, 
hanem Istent kell szolgálnunk. Azért lehetetlen, hogy a dilet-
tantizmus ellentétbe ne kerüljön a vallással. Hogy egy raffinált 
szellem a heves küzdelem látszatát még ebben is el tudja kerülni, 
arra iskolapélda Renan Ernő. Egy bizalmas társalgásban Renan 
kitárta mégis szivét az «Irreligion de l'avenir» szerzője, Ouyau 
előtt. «Beszélgettem egyszer Renannal — írja Guyau2 — a val-
lásos élet fokozatos elgyengüléséről. Igen — mondja Renan —, 
a vallástalanság a cél, mely felé törekszünk». 

S hogy mennyire nem véletlenül elejtett és megfontolatlan 
nyilatkozat volt ez Renantól, arról gyakran meg lehet győződni 
iratai olvasása közben. «Szerintünk — mondja a természettudomá-
nyokról szólva — a tudománnyal a természetfölötti hit nem fér 
össze.»3 Másutt4 még világosabban beszél, mikor tagadja a terem-
tést, tagadja a testtől különböző szellemi lelket és Istent a kép-
zelet szüleményének tartja s az egész világot panteisztikus fejlő-
dés eredményének tekinti. És hogy ez a szavaiban gyakran meg-
nyilatkozó tagadása a természetfölöttinek és Istennek nem hagy-
hatta érintetlenül a szentírásról szóló fölfogását sem, azt világosan 
megmondta:5 A szentírás isteni sugalmazása lehetetlen, mert 
természetfelettit tételez fel (la théorie de l'inspiration impliquant 
un fait surnaturel devient impossible). 

> U. o. 
2 Irréligion de l'avenir. Paris, 1909. pg. 321. 
3 Souvenirs pg. 237. 
4 U. o. pg. 250-251 . 
» U. u. pg. 294. 
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Ilyen lelkülettel merészelt Renan hozzányúlni Jézus fölsé-
ges személyéhez. Mit is mondhat Jézusról az, aki a vallástalan-
ságot vallja elvének? Hogyan értékelheti Krisztus megváltói 
missióját, akinek nem kell a megváltás ? Mit írjon Krisztus isten-
fiúi méltóságáról az, akinek Isten sem kell? Hogyan beszéljen 
Jézus természetfölötti hatalmáról, aki a természetfölöttit tagadja ? 
Renannak csak az ember kell Jézusban. Csak tárgy kell költői 
képzelete önkényének. Az evangéliumból kiszedi azt, ami emberi 
és elhagy mindent, ami isteni, természetfölötti. S ebben a mód-
szerében végig következetes marad. Az isteninek agyonhallga-
tása, erőszakos és teljes kiszakítása Jézus szemelyéből, Renan 
legnagyobb hamisítványa. Hiába kéri tőle számon valaki az 
érveket, hiába keres bizonyítékokat e vakmerő eljárás igazolá-
sára, azoknak nyomát sem találja. 

Talán egy kérdés érdekelne még Renant illetőleg. Hogyan 
tud Renan annyi nyugalmat mutatni vagy színlelni, mikor Krisz-
tusról és a vallásról beszél ? Vagy talán csupa színlelés lenne 
az ő nyugodtsága ? És hogyan tudja egy volt kispap Krisztusnak 
istenségét megtagadni minden fölindulás nélkül? Hiszen az 
ilyen esemény a legtöbb lélek történetében tragikus vagy leg-
alább eleven drámai jelenet szokott lenni. S Renannál mintha 
nyoma sem lenne ilyesminek, mintha nem is ismerné a lelki-
küzdelmet, a lelkifurdalást. Erre a kérdésre Renan irataiban 
nem találunk teljes feleletet. A kérdés homályos marad. De 
egyik nyilatkozatában mégis félrelebbenti egy kissé a fátyolt e 
titokról:i 

«Rettenetesen elhagyottnak éreztem magamat — mondja 
Renan aposztaziájáról. — A Bajkal-tó halainak, azt mondják, ezer 
esztendőbe is belekerült, míg teljesen édesvizű halakká válhattak, 
miután a sóstengervízhez voltak szokva. És nekem az átmenetre 
alig volt egy pár hetem. A katholicizmus annyira varázskörében 
tartotta és annyi erővel áthatolta egész lényemet, hogy mikor 
láttam, hogy meg vagyok fosztva tőle, minden ízetlen, szomorú 
lett. Az egész mindenség elhagyott pusztának tűnt föl előttem.» 
Hátha komolyan beszél ezúttal Renan ? A breton lélek talán 
mégsem tudott megrázkódás nélkül kibontakozni a kereszténység 
karjaiból ? 

Érd. Oálfy László S. J. 

1 ' L . G u y a u , i. m. pg. 192. 
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A «RELIGIO» KIADÓJÁNAK HÁLÁJA ÉS KÉRELME. 

Idei I. füzetem 81. oldalán a «Religio» évi megrendelési 
díját 400 koronára emeltem, de ezt a tételt csakhamar elenyészően 
csekélynek mutatta az első füzet nyomdai számlája (107.660 K) 
s az azt követő három áremelés, mely mintegy 100%-ra rúg( 
pedig még további áremeléstől is kell tartani. Ily körülmények 
közt, ha minden megrendelőm (500) ki is fizetné a négyszáz 
koronát, felét sem fedezné annak, amit ez évben nyújtottam 
és nyújtani fogok. Azért igen nagy hálával vagyok eltelve 
azok iránt az egyházi férfiak és egyházi testületek iránt, kik 
idevonatkozó alázatos kérésemet meghallgatva jelentős pénz-
beli ajándékkal járultak folyóiratom költségeinek fedezéséhez. 
Soha nem szűnő hálámat nyilvánítva tisztelettel nyilvánosságra 
hozom nevüket: Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek, dr. Boromissza 
Tibor szatmári püspök, dr. Olattfelder Gyula csanádi püspök, 
dr. Hanauer Á. István váci püspök, dr. Prohászka Ottokár székes-
fehérvári püspök, dr. Rott Nándor veszprémi püspök, dr. Széchényi 
Miklós nagyváradi püspök, Zichy Gyula pécsi püspök, Brém 
Lőrinc püspöki helynök Békésgyula, Mladoniczky Ignác v. püspök, 
nagyprépost Győr, esztergomi főkáptalan, győri káptalan, kalocsai 
főkáptalan, nagyváradi káptalan, pécsi káptalan, szatmári káptalan, 
székesfehérvári káptalan, veszprémi káptalan és Schrotty Pál szent 
Ferenc-rendi lelkész. Nagy köszönetet mondok azoknak is, kik 
a 400 koronás évi díjat megtoldani szíveskedtek, mint ezt a «Fize-
tések nyugtatása» című rovatban feltüntetem. 

Kérem továbbá azokat a beirott megrendelőimet, akik a jelen 
évre vagy épen egy vagy több előző évre is hátralékban vannak, 
szíveskedjenek az előző füzetben nekik megküldött befizetési lap 
felhasználásával minél előbb, esetleg némi megtoldással, fizetni. 
Minél több a bevételem, annál többet fogok nyújtani még követ-
kező idei III. füzetemben. Vannak, akik a jelen évre 400 koronát 
küldöttek, de előző egy vagy több évre hátralékban vannak, 
ezeket, a levelezés nagy drágasága mellett is kénytelen leszek 
levélben felvilágosítani; ne vegyék rossz néven. 

Amit a címváltozás bejelentéséről, a megszállás megszűnté-
ről, az esetleg hiányzó füzetek pótlásáról s megszállás alatt levők 
esetleges kívánságáról mult füzetem 82. oldalán írtam, esetleg 
tessék újból elolvasni. 

Budapest, 1923. június 1. Dr. Kiss János, 
egyetemi tanár. 



Fizetések nyugtatása. 

Akikről előző közleményemben megemlékeztem, azok tételeit külön-külön 
levélben nyugtattam. 

1923 végéig4000 koronát küldött: dr. Nagy Dezső. — 1915—23-ra 3000 
K-t: dr. Hajós György. — 1919-23-ig 2000 K-t: dr. Wiederkehr József. — 
1919—23-ig 813 K-t: P. Olasz Péter S. J. — 1919-23-ig 700 K-t: dr. Kecs-
kés Pál. — 19—21-ig 293 K-t: Bakonybéli Apátsági székház. — 1922 és 
23-ra 1000 K-t: dr. Horváth Elemér, Kriston Endre és dr. Záborszky István.— 
600 K-t: dr. Gere Cábor. — 540 K-t: dr. Felber Gyula. — 500 K-t: Plé-
bánia hivatal Csatár. — 1922-re 120 K-t: Németh József Öskü és Szent 
Imre-Egylet, Győr. — 1000 K-t: dr. Ambrus István, Bittermann Janka, Horváth 
Lajos, Kiss Gyula, dr. Saly László, Székely Damáz. — 800 K-t: Molnár Lajos, 
Pannonhalmi sz. Benedek-r. Könyvtára. — 280 K-t: dr. Krüger Aladár. — 
200 K-t: dr. Hamvas Endre, Kulcsár Kálmán, dr. Lőrincz Gyula, Tower Vil-
mos. — 600 K-t: dr. Dőry Ferenc, dr. Heckenberger Konrád. — 500 K-t, 
Bezdán János, dr. Drahos János, Heringh Lajos, dr. Robitsek Ferenc. — 450 K-t: 
dr. Frey János. — 400 K-t: A budapesti szervitarendház, a ciszt. rend 
hittudományi és tanárképző intézete, a győri szent Benedek-rendi főgimnázium 
tanári könyvtára, dr. Babura László, dr. Balanyi György, Barabás György, 
dr. Baranyay József, Bartha István, dr. Bayer-Krucsay Dezső, Bán Frigyes, 
dr. Bárdos István, Bencés tanári könyvtár Pápa, Bécsy Márton, dr. Bodor 
József, budapesti Mária Kongregáció, dr. Bürchner László, Ciszt.-rendi főgimn. 
tanári könyvtára Pécs, dr. Csárszky István, Csokonay Zsigmond, dr. Dőry 
László, Druga László, Egri főkáptalan, dr. Erdey Ferenc, Esztergomi növendék-
papok, Faludi Ádám, Faust Antal, Ferencrendi zárda Andócs, Ferschick János, 
Fridrich Sándor, Galambos Kálmán, Hajós József, dr. Hanuy Ferenc, Haverda 
Ferenc, dr. Henny Ferenc, dr. Horváth Ferenc, Horváth Lajos, Huber Lipót, 
dr. Hindy Zoltán, dr. Ivánovich Emil, Jablonkay Gábor, Jézustárs. Pius colle-
gium Pécs, Karmeliták Győr, Káuzli Dezső, Kegyesrendi főnökség Budapest, 
Kegyesrendi főgimn. tanári könyvtára Budapest, Káptalani könyvtár Veszprém, 
dr. Kecskés Pál, dr. Király János, Kirschbaum Lajos, dr. Kis György, dr. Kiss 
Lajos, dr. Kohl Medárd, Komócsy István, Köller Rezső, Kuchta András, 
dr. Lindenberger I„ Lóskay Gábor, dr. Lukcsics József, dr. Nagy Sándor, Növ. 
papság Pázmányköre Veszprém, Maár János, dr. Machovich Gyula, Magyar 
János, Mayer Károly, Masson Lipót, dr. Mattyasovszky Kasszián, dr. Mihályfi 
Ákos, dr. Michel Károly, dr. Melichár Kálmán, dr. Mester János, dr. Molnár 
Ignác, dr. Mosonyi Dénes, Moser János, Ohmacht Nándor, Papnevelőintézeti 
könyvtár Győr, Papnevelőintézet Szombathely, Papnevelőintézet Veszprém, 
Plébánia hivatal Attala, Plébánia hivatal Csákberény, Plébánia hivatal Előszál-
lás, Pléb. hiv. Nagyperkáta, Pléb. hiv. Szentetornya, Pléb. hiv. Újfehértó, 
Pléb. hiv. Vértesboglár, dr. Potyondy Imre, Premontrei székház könyvtára 
Csorna, dr. Preszly Lóránd, Radnai Győző, Reinchardt György, dr. Révay 
Tibor, Ridárcsik Imre, dr. Sárközy Lajos, Schiffer Ferenc, Schmeller Alajos 
dr. Sipos István, dr. Stolpa József, Streit Ferenc, Szabó István, Szalézi intézet 
Péliföldszentkereszt, dr. Szánthó Géza, Számord Ignác, Szent Benedek-r. apát-
ság Tihany, Szekfü Ignác, Sz. Domonkos férfizárda Vasvár, Szent Imre-Egylet 
Győr, Sz. Ferencrendiek Szécsény, Sz. Ferencrendi zárda Székesfehérvár, Sz. 
Ferencrendi zárda Szombathely, dr.'Székely István, dr. Taksonyi János, dr. Tauber 



" Sáhdor, Thym Adolf, Timár Kálmán, dr. Tóth József, dr. Törők Mihály, Utviczky 
Fe^pnc, dr. Varga Gábor, Venczell Ede, dr. br. Vécsey József, dr. Wolkenberg 

.AÍajos, dr. Zalka László, Zábrátzky György, dr. Zelliger Vilmos, gr. Zichy Lujza, 
dr. Zoltvány Irén, dr. Zubriczky Aladár. — 300 K-t küldött: Egyetemi könyv-
tár Budapest, Kulcsár Kálmán. — 100 K pótlást küldött: Hittudományi kar 
Budapest és dr. Pataky Arnold. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Idei I. füzetemben (83. és 84. old.) egyes kiadványaimat 

és eladó könyvtári könyveimet s egyéb tárgyaimat hirdettem, 
mind a «Religio» javára. Az ott hirdetettekből már nincsenek: 
Baumgarten, Hurter, Kaulen, Ebers. 

Előző füzetem borítékán hirdettem a Szent-István-Társulat 
egyes kiadványait, többi közt a «Szent István Könyveket)). Ezeket 
folyóiratom szakszerűen fogja ismertetni; szeretném, ha ezek az 
ismertetések már megjelenhettek volna, ámde amint a könyvek-
ről, úgy a könyvismertetésekről is áll, hogy «habent fata sua». 

A Szent-István-Társulat újabb jeles kiadványai: 1. dr. Artner 
Edgár, Az egyházi évnek leírása és magyarázata. 12-edr. 353 o. 

2. Dr. Artner Edgár, Az ősegyház kommunizmusa. Nagy 
8-adr. 250 o. 

3. Erdősi Károly vezérigazgató, A hetvenötéves Szent-István-
Társulat. Kimerítő igen érdekes ismertetés, díszes kiállítás, nagy 
8-adrét, 174 o. 

Most jelent meg Dr. Jo. Stufler S. J. theol. dogm. prof. in 
univers. Oenipontana, S. Thomae Aquinatis doctrina de Deo operante. 
Libraria Tyrolia. 1923. 424 old. 

Kedves kis mű: Altenburger Gyula, Hiszekegy. Prohászka 
püspök bevezetésével. 126 o. 

Filozofiai Könyvtár. Szerkeszti Kornis Gyula. I. Dr. Pauler 
Ákos, Aristoteles. II. Braun Ottó-Pukánszky Béla, Bevezetés a 
történetfilozofiába. III. Moór Gyula, Bevezetés a jogfilozofiába. 
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A V A L L Á S O S T A P A S Z T A L A T G O N D O L A T -
ELEMEI. 

I. 

AVALLÁS, tárgyilag tekintve, természetfeletti igazság és igazságok 
L rendszere (fides, quod creditur). Alanyilag pedig lelki-

élmény, melyben az igazság személyes kapcsolat, odaadás által 
hitté lesz (fides, qua creditur). Az igazság az út ; a hit, az áhitat 
(devocio) az élet. Az áhitat nyelve a fiúnak atyához, barátnak 
baráthoz, jegyesnek jegyeshez szóló nyelve. Cor ad cor loquitur. 
A hit nemcsak a tudás, hanem az egész lélek beteljesedése. 
A hivő lélek tudatállapotát ismeretelemeken kívül sajátos, hatal-
mas érzések, indulatok, végtelenül szines, kifejezhetetlenül zengő 
élmények jellemzik, melyeket csak az ismer, ki átéli őket: 
a remegő félelem (timor és tremor) és olvadó szeretet (amor); 
a merev bámulat (supor, Sajißoc), a csodálkozás (Saujiaxt̂ sov), a 
semmiségérzet, misztikus egyesülés érzése, a bűntudat, a meg-
igazultság menyekzői éneke, a keresés vulkanikus nyugtalan-
sága, a birtoklás szent öröme és békéje, ezen és hasonló érzé-
sek és gondolatok alig elemezhető sokféleségén megy át a 
vallásos lélek. 

E tudatállapotok tárgyi forrása és központja egy szemé-
lyesnek gondolt végtelen Lény, Isten. És pedig nem mint gon-
dolat, filozófiai eszme csupán, hanem mint a legélőbb valóság, 
mint tapasztalat. Mert bár az evangélium szerint «az az élet, 
hogy megismerjük az egyedül igaz Istent»,1 de a szentiratok, az 
aszketikus és misztikus írók még erőteljesebben hangsúlyozzák 
az isteni élet megtapasztalását, a agustate et videte, quam suavis 
est dominus»-t «ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr» és azt, hogy 
az Atya akaratának cselekvéséből,2 a cselekvő életből, a tapasz-
talatból, a tan átéléséből ismeritek meg a tan isteni igazságtar-

1 Ján. 17, 3. 
Religio, hittud. ét bölcs, folyóirat. 1923. 

2 Ján. 7, 17. 
12 
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talmát. És sűrűn hallunk hangokat az Úr közelségének érzésé-
ről, isteni ételről és italról. A misztikusok szerint a hitet «sen-
tire»,1 átérezni, «experire» megtapasztalni kell. Isten számunkra 
acognitia experimentális»-b&i\2 van adva és szent Tamás is 
különbséget tesz az isteninek ismerete és annak tapasztalata 
között, mikor megkülönbözteti a «solum discenti> attól «.qui et 
patiens divina».3 

A régiek tehát jól ismerték a modern valláspsichologia 
közkeletű kifejezését : a vallásos tapasztalatot s a donum sapien-
tiae ethimologice annyit jelent, mint «sapida scientia», tapaszta-
latból eredő tudás, az isteni életnek izlelése, tapasztalása. 

A tapasztalat a természettudományban a közvetlen érzékeim 
alá esőt jelzi, szemben a következtetés által létesülő tudással, a 
közvetett ismerettel. 

A psichologia pedig a lelkiállapotok közvetlen ismeretét, 
az élményt érti alatta, úgy amint az a tudatban adva van. E tudat-
állapotok között a legjellegzetesebbek a vallásos élmények, 
melyek a tudományos élménytől, az erkölcsi élménytől, az aesthe-
tikai élménytől s a többi élménytől úgy tárgyi vonatkozásban, 
mint minőségileg különbözőknek tűnnek fel. A vallásos ember 
egy másik világról nemcsak tud, ezt tudhatja a hitetlen is, 
hanem érzi, tapasztalja e világnak reáhatását, az Isten csodálatos 
leereszkedését ; előtte az a világ nagyobb bizonyosság, mint akár 
a látható világ léte és ő kapcsolatban érzi magát vele, mely 
kapcsolat különbözik minden más, az emberhez, a társadalomhoz, 
a természethez való kapcsolattól. E sajátos kapcsolat ahhoz az 
«egészen más»-hoz, már külsőleg is megnyilvánul rendkívüli 
erejében és hatásában és az a mód is, ahogy hat, «egészen más», 
melyet a világ nem ismer. Minden értelmet meghaladó, az életet 
túláradóan betöltő. Isten léte és közelléte, gondviselése, irgalmas 
szeretete, végtelen titokzatossága, fönsége és ereje, a tőle való 
radikális függés, mélységes semmiségérzet, tisztátalanságtudat 
és bánkódás, mint a lélek gyökerén átrezdülő elégia, profe-
tikus aktivitás és misztikus nyugalom — a «requies in Deum», 
mint szent Bernát mondja — ezek a hívő lélek rendes tapasz-
talatai. Ezekhez járulnak a misztikusok és a konversick rend-
kívüli tapasztalatai. 

1 Szt. Victori Hugo Summa. sent. tr. II. 1. 
2 Bonaventura: In IV. sent. I—III. dist. 35. art. m. qu. 1. 
a S. Th. II. qu. 45. u. 2. 
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Hogy e tapasztalatoknak mi a tárgyi értéke és igazságtar-
talma, azt a vallásfilozófia és a theologia állapítja meg. A tisztán 
psichologizáló vallás lehetetlen. Hogy mi a psichologia eredete, 
minő a lefolyása, mit él át, hogyan éli át a hívő a maga hitét, 
ez psichologiai kérdés. 

A valóságos lélek egységes, minden élményben ott van az 
egész lélek és csak a psichologiai elemzés különíti el az egységes 
élmény egyes mozzanatait, mikor értelemről, érzelemről és aka-
ratról beszél. 

A vallásos tapasztalat egységéből kiemeljük az egyes moz-
zanatokat. S így beszélünk a vallásról, mint ismeretről, mint 
érzésről, mint cselekvésről. 

A voluntarizmusnak, az érzelemvalláselméletnek, az intelek-
tualizmusnak az a hibája, hogy ezeket az elemeket a többi rová-
sára a lélek valóságából kiemeli. Pedig a valóságos tapasztalat 
mindhármat harmonikusan öleli fel : gondolkodva szeret, szeretve 
birtokol, birtokolva gyönyörködik, mint Hugo de St. Victor 
mondja : «intelligendo amat, amardo possidet, possidendo fruitur» : 
(Summa sent. tr. II. 1.) 

Mikor tehát azt mondom, hogy a vallás subjektive tapasz-
talat, még pedig az egész lélek tapasztalata, már állást foglaltam 
W. James, Mayer, Schleiermacher Ottó-va\ s a modern vallás-
psichologia ama hatalmas táborával szemben, mely a vallásos 
tapasztalatot, nyilván ismeretelméleti ok miatt, érzelemnek mondja. 
Akár úgy, hogy a vallás merő érzelem a goethei szó szerint: 
«Gefühl ist alles, Nähme Schall und Rauch»; akár úgy, hogy a 
vallás ismereti elemeit elismeri ugyan, de csak járulékos elem 
gyanánt, mely mindig hátul kullog és a valóságot csak sema-
tizálja. 

Ez az egész irányzat azt hiszi, hogy a racionális fogalmak 
nem lehetnek kiinduló pontjai a vallásos tapasztalatnak már csak 
azért sem, mert a vallás «lelke», forráspontja irracionális. A misz-
térium tremendum, a «majestas», a «stupor», az «amor» és a 
többi nagy érzések nem fogalmi ismerettől valók, hanem az 
Isten irracionális lényegének megfelelően a lélek irracionális 
mélyéből előtörő, másra vissza nem vezethető «sui generis» 
adottságok. 

E dolgozat keretében nem foglalkozhatom az érzés psicho-
logiai és valláspsichologiai értékével. Csak arra a tényre utalok, 
hogy az érzés az exakt psichologia szerint másodlagos, kísérő 

12* 
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jelenség.; hogy az érzés mögött vagy egészen tudatos, vagy félig 
tudatos, vagy tudattalan gondolatresiduumok tüzetesebb elemzés 
révén mindig kimutathatók. Hogy a vallásos érzés s általában 
a magasabb érzések nem egyszerű, hanem összetett tudatjelen-
ségek, melyeknek minősége a tárgyi vonatkozástól függ, hogy 
következésképen a vallásos érzések qualitásai* attól az intellek-
tuális tartalomtól függnek, melyből születtek. A tüzetesebb psicho-
logiai elemzés kimutatja azt is, hogy elemi «sui generis» másra 
vissza nem vezethető vallásos érzelmek, mint azt az emocionális 
elmélet Schleiermacher óta vallja, nincsenek ; a vallásos érzelmek 
bonyolultak és egyszerűségük csak látszat. A reflexiós psicho-
logia egyszerű élménye, mely a vallásos érzést qualitative 
másnak véli, a valóságban egy csomó olyan elemet tartalmaz, 
ami nem érzés, hanem gondolat, érzéki érzet, énfunctió, akarati 
tevékenység.1 

II. 
A fogalom és intuíció. 

A vallásos tapasztalat kiinduló pontja, központi magja mindig 
egy tudatos vagy félig tudatos gondolat. 

Gondolat alatt a tudatnak nem érzéki, szemléletes vagy 
érzelmi és szó elemeit, hanem azt az egészen szellemi adatát 
értjük, mely a képzetek, érzelmek, szavak mögött jelentkezik. 
Ha Bühler kísérletei nem is igazolják a teljesen " szemlélet nél-
küli gondolkodást, amennyiben a szemléleti elem tudatosan vagy 
tudattalanul jelen van minden gondolatnál — annyi azonban 
mindenesetre tény, hogy a gondolkodás bármely formájában 
mindig szellemi adat. És ha a fogalom érzéki képből ered is, 
magának a fogalomnak nincs adéquat érzéki eleme. A kisérő 
érzéki elemek (pl. az «egy» fogalmát kisérő függőleges vonal, 
a hangszálak és az ajak innervációja) nem tartoznak a gondolat 
lényegéhez. Amit az öntudatban találok, az nem a gondolat; a 
gondolatot nem találom, de tudom. Ez a tudás, ha az érzéke-
lésből meríti is tárgyát, a szellemtől ered, annak gyümölcse.2 

1 L. Linvorsznky «Experimentelle Psychologien, 1922. Geyser: Intellect, 
oder Gemüth? 1922. Girgennsohn : «Der seeliche Aufbau des religiösen Er-
lebens,» 1922. 

2 L. Mösszmer József: «A gondolkodás és megélés a lélektanban». Hit-
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A gondolat a dolgok lényegét vagy általánosan és közvetve 
fogja fel és akkor fogalom a neve, vagy konkrete és közvetlenül 
és akkor intuíciónak, intellektuális tapasztalatnak nevezzük. 

1. A fogalom az a szellemi ismeretforma, mely a dolgok 
lényegét abstrakcio által nyújtja. A fogalom lényege az, hogy 
általános. 

Hogyan jutok az általános fogalomhoz? Viszonyok fel-
ismerése és vonatkoztatása által. A viszony mindig általános 
lévén, a fogalom is az. A viszony maga pl. a «hasonló», «ellen-
tétes», még nem fogalom, mert általa még semmit sem tudok a 
dologról. Fogalommá azáltal lesz, hogy vonatkoztatom a dol-
gokra. «Péter és Pál hasonló.» Eszerint tehát a fogalom nem 
egyszerű lelki élmény, hanem vonatkoztatás eredménye és csak 
az a körülmény, hogy a viszonyt és a fogalmat egy szóval jelöl-
jük, adja az egyszerűség látszatát. 

Ezzel szemben némelyek azt hozzák fel,i hogy a viszonyí-
tás már feltételezi a fogalmat, a hasonlóságról már kell bírnom 
fogalommal, nélküle nem lehet dolgokat összehasonlítani. A hegyet 
nem hasonlítom össze a tevével, mert már előzőleg tudom, hogy 
nem hasonlít. Amit legelőször ismerek meg, az a dolog homá-
lyos lényege, ezt egy tárgyból egyszerűen felismerem. Ez a ki 
nem fejlett «psichologiai fogalom», ellentétben a logikai foga-
lommal. Ezzel szemben azonban felhozható, hogy a kis gyer-
meknek még nincs fogalma, de azért a konkrét viszonyokat 
ismeri. Először tehát konkrét viszonyokat ismerünk meg és csak 
azután a fogalmakat. 

A két felfogás közül az újabb tapasztalati psichologia az 
utóbbi felfogásnak kedvez. Biihler;2 Geyser;3 Lynvorszky4 szerint 
a fogalmak egy vagy több dologra vonatkozó viszonytudat. És 
mivel a viszony csak konkrét dolgokból ismerhető fel, a lélek a 
konkrétból vonja el az általános fogalmat s így a scholasztikus 
elv: intellectus se convertit ad phantasmata; valamint a schola 
elve a nominalizmussal szemben: hogy a fogalom általános 

» 

tud. Folyóirat, 1912.— Trikál József: «A lélek teremtő tevékenysége». 1912. — 
L. Boutroux Emil : A természettörvény fogalma. 16. Modern Könyvtár. 

1 L. Merciers. Psychologie, 1908. II. 23. 
2 Die geistige Entwicklung des Kindes. 
3 Lehrbuch der allgemeinen Psychologie és Logik u. Erkenntnisslehre. 
* Zur Psychologie der Begriffe. Philosophisches Jahrbuch, 1919—23. és 

Experimentelle Psychologie, 1922. 
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ismeret, tehát a képzettől és körképtől különböző szellemi adat, 
az újabb kísérleti vizsgálódások által is igazolva lett. 

Aszerint, amint egyszerű vagy magasabb viszonyokat feje-
zünk ki, a fogalmak két fajtáját különböztetjük meg: szemléletes 
és abstrakt fogalmakat. 

Előttem áll egy konkrét piros szín : ez a piros. És minden 
szín, mely ezzel a pirossal megegyezik, piros. Ez esetben a piros-
ról van általános fogalmam. Úgy jutottam hozzá, hogy a kon-
krét szemléleti kép és a hozzá viszonyított színek között az 
azonosság viszonyát állapítottam meg. Ez teljesen konkrét és 
szemléletes fogalom. A piros szín szemléletéből indulok ki és 
abból vonom el a fogalmat. Ily fogalma csak annak lehet, aki 
lát. A vaknak a színről nem lehet szemléletes fogalma. 

De szerezhetek a pirosról fogalmat úgy is, hogy a szem-
léletes kép helyett annak érzelmi hatását veszem kiinduló pontul 
és azt viszonyítom. Ha pl. a vörös színű rózsa egy sajátos érzést 
kelt bennem, mondhatom, hogy: a vörös az a szín, mely ilyen 
és ilyen érzelmeket kelt bennem. Ez esetben is helyes fogalmam 
lehet a pirosról. A szemléleti elem egy érzelem. így pl. a művé-
szetben a művészi értéket annak érzelmi hatásaiból állapítják 
m e g- így mondhatjuk: szép az, ami fenséges. A szép fogalmá-
hoz a fenséges érzés vezet. Szép az, ami ilyen vagy olyan hatás-
sal van reám. 

És végre szerezhetek egy színről szemléletnélküli fogalmat. 
Úgy t. i., hogy a konkrét viszonyokat magasabb viszonyokba 
oldom föl. így pl. pirosnak nevezem azt a színérzetet, melyet a 
szem retináján a 726—855 u. u. hosszúságú étherrezgések idéz-
nek elő. Egy magasabb viszonyítás által a színérzetben a színt 
is föloldom és akkor előáll a teljesen abstrakt és általános, tudo-
mányos színfogalom : a piros alatt értem azt az érzetet, melyet 
a 726—855 u. u. hosszúságú étherrezgések által ingerelt ideg-
szálak izgalmai az agy hátsó látókérgén kiváltanak. Ily fogalma 
a színről a vaknak is lehet. Ezeket a fogalmakat jellemzi, hogy 
nem szemléletesek, egészen elvontak. Ilyenek a tudományos 
fogalmak. 

A fogalomalkotás tehát a szemléletből indul ki «intellectus 
se convertit ad phantasmata». 

A szemlélet lehet képzet vagy érzelem. 
A szemléletes fogalmak kezdetlegesek, rugékonyak, a tudo-

mányos gondolkodásra nem alkalmasak. Szerepük a gyakorlati 
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életben van. A szemléletes elem nagyon különböző fokban lehet 
meg, sőt egészen el is tűnhet s helyét a szavak pótolják és 
ilyenkor szemléletnélküli, általános fogalmakkal van dolgunk. 
Ilyenek a metafizikai, logikai fogalmak. A tudomány előtt a víz 
hidrogén + oxigén, az egyszerű ember előtt a legolcsóbb és 
legüdítőbb ital. E fogalmak között a különbség az, hogy a tudo-
mányos fogalom teljesen fölszabadult a konkrét szemlélettől és 
nélküle gondolható; a konkrét fogalom ellenben csak a szem-
lélet mellett gondolható. Mindkettő általános, még a konkrét 
fogalom is, de ez utóbbi szemléletes, az előbbi abstrakt. Mind-
kettő reflexió és vonatkoztatás által, tehát közvetve fejezi ki a 
dolgok lényegét. 

2. De bár a fogalmi megismerés minden esetben közvetett, 
az általánostól halad az egyeshez, abból még nem következik, 
hogy az egyesnek, a valóságnak közvetlen megismerése nem 
lehetséges. 

Mert van az emberi léleknek nemcsak közvetett ismerő, 
hanem közvetlen látóképessége is. 

Plútónál a gondolkodás egész rendszere a szépnek szem-
léletéből bontakozik ki: az eszmék, az st-Soç-ok és az e-tSov (látni) 
ige egy tőről fakadnak. Ö a visszaemlékezés egy nemével látta 
az eszmék világát és a gondolkodás csak az utat keresi hozzá. 
Fichte «Én»-je, mely az ő bölcseletében az egész lét alapproblé-
mája, látás gyümölcse épúgy, mint Schopenhauer «akarat»-
bölcselete. 

A művészi ihlet nem diskursiv-logikai művelet, hanem a 
művészi lélek csodás féllobbanása.i Goethe szerint minden fel-
sőbbrendi alkotás a démonival rokon. Lord Byronról állítja, 
hogy számára a világ titkai nyitva álltak. «Dass ihm die Welt 
durchsichtig sei und das ihm ihre Darstellung durch Anticipa-
tion möglich war».2 

Vörösmarty szerint: 

Amit a fül meg nem hallott, a szem meg nem jára, 
Azt én visszaleltem lelkem asztalán. (Tilndérvölgy.) 

Nietzsche a Zarathustra keletkezését megelőző hangulat-
ról írja : 

1 A teremtőképzeletre vonatkozólag lásd Trikal i. m. és Kornis Gy. : 
«A lelki élet», 1918. II. XV. f. 

2 Gespräche mit Eckerman. 
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«Man hört, man sucht nicht ; man nimmt, man fragt nicht, 
wer da gibt; wie ein Blitz leuchtet ein Gedenke auf». 

A gondolkodás kétféle módjával: a reflektiv és látó meg-
ismeréssel állunk itt szemben. A reflektáló tipusnál az eszme 
lassan érik s a születést diskursiv-logikai munka előzi meg; a 
látó tipusnál az eszme hirtelen lép föl homályos érzések, derengő 
hangulatok ködében. A látó lelkek az egészet ragadják meg, 
azután a részletek, a gondolat átcikkázik anélkül, hogy logikai, 
más gondolattól való eredete kimutatható lenne. 

Ez a látás régi scholasztikus nyelven: az intuitio. A modern 
psichologia, kivált Bergson hatása alatt, nagy figyelmet szentel 
az intuitiv gondolkodásnak. Benno Erdman megkülönbözteti a 
hypologikus gondolkodástól az intuíciót, mint hyperlogikus gon-
dolkodást s szembehelyezi a fogalmat az intuícióval. A modern 
valláspsichologia pedig az intuícióban látja azt az irracionális, 
emocionális élményt, melynek nevében üzen hadat mindenfajta 
fogalmi ismeretnek. 

Mi tehát az intiució? Misztikus, mágikus erő? A titkok 
leleplezője? Az egyedül igaz ismeretforma? Mily viszonyban áll 
a fogalommal? 

Merőben külső, tehát nem lényeges az a különbség, melyet 
Girgerson tesz1 fogalom és intuíció között, mikor fogalomnak 
nevezi azt a gondolatot, mely teljesen tudatos, vagy ha nem az, 
valamikor az volt; továbbá, hogy szavakkal vagy jelekkel vilá-
gosan kifejezhető; hogy teljesen hatálmunkban van és bármikor 
fölidézhető; hogy teljesen objektív és érzelemmentes. Intuíció 
pedig az a gondolat, mely ily tulajdonságokkal nem bír s 
erősen érzelmes, ködszerű, spontán, ösztönszerű. És a külsőségre 
szorítkozik Alexander Bernát is, mikor az intuíciót kialakulófél-
ben levő, képzet- és szómentes gondolatnak, a fogalmat pedig 
kialakult gondolatnak nevezi, melyet képek vagy szavak kisér-
nek; hogy tehát a «levő» gondolat intuíció, a «meglett» gon-
dolat meg fogalom.2 

Mert bár e vonások az intuíciót és fogalmat tényleg jel-
lemzik, de általuk még nem tudjuk: mi is hát az intuició? 
A szó és képzet, az érzelem és érzelemmentesség a gondol-
kodásnak lehet föltétele, kisérő jelensége, de semmiféle gondol-

1 Der seelische Aufbau des religiösen Erlebens, 1922. 339. o. 
1 L. Prohászka O . : «Az intuició lényege». Religio, 1921.30. sz. 
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kodásnak nem lényeges eleme. A gondolat mindig az a «plusz», 
az a más, mi e jelek mögött rejlik. És ez a többlet vagy foga-
lom vagy intuíció. 

Ha a fogalom és intuíció különbségére akarunk rájutni, 
ki kell indulnunk a legegyszerűbb fogalomképzésből. Föntebb 
utaltunk arra, hogy a fogalom mindig szemléletből indul ki. 
A kiindulási pont mindig a konkrét. És e konkrétnak újabb és 
újabb viszonyításai, össszehasonlítása által jutunk egyre magasabb, 
elvontabb fogalmakhoz. 

De a konkrét fogalmakhoz, a konkrét viszonyok fölisme-
réséhez hogyan jutok? «Ez a szín nem az a szín.» «Ez a fehér, 
nem ez a piros. «Ez nem az.» «Ez piros szín, ez meg zöld szín». 
Itt adva van két konkrét szemlélet és egy nem szemléletes tar-
talom: a hasonlóság, különbség, azonosság gondolata. Ezt a 
nem szemléletes tartalmat ép úgy szemlélem, mint a szemléletes 
képeket: az egyik érzéki, a másik lelkr szemlélet. Ez a lelki 
szemlélet nem elvonás, nem reflexió, nem közvetett, hanem köz-
vetlen látás ; ez az intuíció. Az érzéki szemléletből kilátom a 
nem érzéki szemléletet. És ezzel a látással kezdődik a szellemi 
megismerés; ez a léleknek elemi, másra vissza nem vezethető 
ereje, mely a konkrét valósággal közvetlenül érintkezik. Ezt a 
látást a lélek reflexió és viszonyítások, abstrakció által általá-
nosítja, elemzi, kifejezi és így létre jő a fogalom. A fogalom 
ugyanazt fejezi ki, mit az intuíció, csakhogy közvetett uton. 
A fogalom elemi alakjai tehát lelki tapasztalatokon, intuíciókon 
alapulnak és ahol ily intuíciók nincsenek, ott eredeti fogalmak 
sem lehetnek. Amikor a látás «levegőre akar jutni», érvényre 
törekszik, tudatossá lesz, akkor átalakul fogalommá. 

Az intuíció tehát nem valami titokzatos charismatikus jelen-
ség, hanem a normális szellemi tevékenység kiinduló pontja, 
alapja. Az, amit «evidenciának» mondunk, a bizonyosság krité-
riuma, az, hogy ez így van, mert szembeszökő, ez intuició. 
Közvetlen adottság, mint az érzékelés. A tárgyi világ léte, tőlem 
való különbözésének tudata, ez intuició! És csak akkor bizo-
nyítom a tárgyi világ létét, az evidenciát, mikor tudományos 
igazolására törekszem. 

Az ember saját lelkének gazdagságát, közvetlenül fakadó 
életét, azt, amit úgy nevezünk: «belelátni a lelkembe», intui-
tive látja. 

Az indukció általános érvényét, a természettörvény alapját 



174 DR. HETÉNYI GYULA 

képezi, reális viszonyokat, azok szükségszerűségét intuitive ismer-
jük föl. 

A művészi «szemlélet»-ben nem hajtjuk végre a tudomá-
nyos megismerést jellemző logikai műveletet, nem abstrahálunk, 
hanem szemléljük a szépet. A «szép lelket», a «szép életet», a 
vallás szépségét, tehát lelki tartalmakat, a szép rendszert, a szép 
képet szemléljük. A szép művészi intuícióban van adva és aki 
erre az intuícióra nem képes, az sem művész, sem igazi müélvező 
nem lehet. 

A modern psichologia beszél itéletszerű tudásról.i Meg-
különbözteti a fogalomtól és Ítélettől. Eredeti, másra vissza nem 
vezethető élménynek tartja. Ilyen tudás az, mely a közvetlen 
szemléletek sík képeit (pl. az almának sík, színes felületét) 
minden reflexió nélkül kiegészíti gömbölyű almává. Ilyen a föl-
tevés és pedig mint eredeti aktus, mely a nagy fölfedezéseknek 
kiinduló pontja. Ilyenek a költészet alapját képező élmények. 
Ilyenek azok az érzelmekkel telített szemléletek, melyekből az 
első természetbölcselők kiindultak, tűz, víz, hatalom, a platói 
idea, az aristoteleszi entelecheia s a lét és gondolkodás princí-
piumai, melyekhez kevés köze volt a logikus vagy induktív 
gondolkodásnak. Ilyen az Isten és az isteni dolgok megismerésé-
nek az a módja, mely Philótól kezdve Areopagita Dénest és a 
misztikát jellemzi: a simplex intuitus mentis. Ezek különös 
gyönyörűséggel járó meglátások, melyekhez a discursiv munká-
ban elfáradt lélek, önmagához visszatér; e ritka és pillanatnyi 
élmények, intuíciók. 

Az intuició tehát alapja és forrása a gondolkodásnak. 
A fogalmak abstrakcióját megelőzi, mint a konkrét szemléletek 
viszonyának közvetlen látása. E látás nélkül nincs tudás. A fogal-
mak szükségszerű kapcsolatát is látjuk. Például azt, hogy a szülő 
gyermek nélkül nincs, vagy hogy a sokszög magában foglalja a 
háromszöget, az ok az okozatot. Ez az a priori megismerés evi-
denciájának forrása. Az empirikus evidencia (pl. hogy érzek, 
gondolkodom, hogy van tárgyi világ, hogy ez nem az stb.) és az 
a priori evidencia el nem gondolható intuíciók nélkül.2 

1 L. Mössmer József i. cikke. 490. o. 
2 Más értelemben veszi az intuíciót a platonismus és annak modern 

alakja, a phenomenologismus. Husserl és iskolája beszél a dolgok általános 
lényegének (a plátói ideának), az elvont «pirosnak», «színnek», «embernek», 
tehát a logikai fogalmaknak intuiciójáról. A dolgok «fenomenológiai» lénye-
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Természetes azonban, hogy intuíció és intuíció között különb-
ség van, mint ahogy van gondolkodás és gondolkodás közt. Nem 
mindenki képes mélyebb intuíciókra, mint ahogy nem mindenki 
képes mélyebb gondolkodásra. Az intuíció a tehetségtől függ, 
a szellem legnagyobb erőfeszítése kell a dolgok lényegének egy-
séges meglátásához. De lehet és tényleg van is intuíciója a leg-
közönségesebb embernek is és a lelki életben az a feltűnő, 
hogy az egyszerű, tanulatlan ember itt messzebbre láthat, mint a 
magas és mély filozófia. Jellemző azonban, hogy a primitív 
intuíciók és a zseniális látások között a különbség nem lényegi, 
hanem fokozatos. Mert természete az a léleknek, hogy nemcsak 
általános fogalmakat alkot, hanem magát a konkrét valóságot 
ragadja meg és pedig nemcsak úgy, hogy először az általánosat 
vonja el és ezt az általános lényeget reflexió útján az egyedire 
vonatkoztatja, hanem úgy is, hogy magát a konkrétet direkte 
ragadja meg. Ez a legszemélyesebb ismerés és épen ezért erősen 
érzelmes, mert minél személyesebb valamely élmény, annál érzel-
mesebb is. 

És ha az intuíció a modern nyelvhasználatban egyszerűen 
érzelem szóval jelöltetik és annyi szó esik érzelmi ismeretről, 
«megérzésről», ez onnan van, hogy az intuíció ismerettartama 
elvész az érzelmi ködben és csak elemzés által mutatható ki. 
Az érzelemből lehet gondolat s a gondolat származhatik érzelem-
ből, de csak úgy, ha az érzelem már eredetileg gondolat volt, 
csakhogy a gondolati elemet nem ismertük föl. A legirracionali-
sabbnak vélt érzés mögött is ott lappang egy ismerettartam, 
mely ha nem fogalom, hát intuíció. Viszont minél kevébbé 
személyes a gondolkodás, minél elvontabb, objektívebb, annál 
kevésbbé érzelmes. A logika nem beszél érzelmekről. 

Látjuk tehát, hogy intuíció és fogalom egy igazságnak két-
féle ismeretmódja: közvetlen és közvetett. Ebből folyik, hogy 
intuíció és fogalom nem ellenlábasok, hanem kiegészítik egy-

geit abstrakció nélkül közvetlenül látjuk az idealizáló actus «ideirendes Act» 
(Husserl) által. Az ideacio folyamatában az idea tudatára ébredünk. Ennek az 
álláspontnak tarthatatlanságát lásd Geyser: Alte u. neue Wege in der Philo-
sophie, 1916. és u. ö. Erkenntnisstheorie, 1922. «In und an diesem Sein das 
unserem Bewusstsein gegenwärtig ist, werden von uns die allgemeine Bedei-
tungen erschaut. Dagegen ist das, was die Phänomenologie von einem Schauen 
jenseits unsers Bewusstsein und jenseits alles Seins an sich selber bestehender 
idealer Bedeutungen oder Wesenheiten sagen, Mystik und Poesie.» 61. o. 
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mást. A fogalom nem «hamisít», mint Bergson véli,i hanem 
szintén a lényeget ragadja meg, sőt amennyiben az intuició 
nélküle levegőhöz jutni, magát kifejezni, homályosságából világos-
ságra jutni és törvényes eredetét igazolni nem képes, a fogalmi 
megismerést az emberi szellem, a tudomány értékesebb kincsé-
nek kell tekintenünk. Az intuició szubjektív bizonyossága a foga-
lom által lesz objektíve igaz, vagyis az, ami felé a tudomány 
és vallás egyformán törekszik. 

Ez a különbségtétel az intuició és fogalom között nem 
új ; nem Bergson, nem is Spinoza, hanem Aristoteles tanítása. 
Mert szerinte megismerni annyi, mint a formát, a lényeget ragadni 
meg. A lényeget lehet tudományosan, azaz igazolható módon 
megismerni és ezt teszik a fogalmak, illetve definíciók. De ezen 
általános lényeg, melyet a fogalom fejez ki, a valóságban csupa 
egyéni mozzanat és ezt az egyéni lényeget, a substancia mivoltát 
(TOXI fjvsZivat) nem közvetve, hanem közvetlenül, intuitive ismer-
jük meg a stragirita szerint. Ezt a megismerési tartamat Aristo-
teles szembe állítja a fogalmi tartalommal. Alexander Aphrodisiás 
(200. Kr. u.) kommentárja szerint «abban különbözik valaminek 
mivolta annak meghatározásától, hogy amaz egybeolvadt meg-
ismerés, amint mondják : a valóságot egységesen tekinti, a meg-
határozás pedig a valóságnak szétbontása». Ez a fölfogás a 
mienkkel teljesen megegyező.2 

Eger. Dr. Hete'nyi Gyula. 
(Folytatása következik.) 

A FÜGGETLEN ERKÖLCS AZ EGYÉNI ÉLET SZEM-
PONTJÁBÓL. 

HA VALAKI nyitott szemekkel s megértő lélekkel szemléli az 
emberi társadalom terén hullámzó mozgalmakat, annak lehe-

tetlen észre nem venni azt a sok ellentmondó, sőt ellentétes szel-
lemirányzatot, melyek e mozgalmaknak mintegy tengelyét képe-
zik, mely körül csoportosulva, azok az emberiség életének any-
nyira jellegzetes kilengései okozzák. 

Az örök béke és folytonos háborúskodás, az éltető szeretet 
és öldöklő gyűlölködés, a mindent enyhíteni iparkodó jótékony-

1 Bevezetés a metafizikába. 
2 L. Pauler Ákos: «Aristoteles», 1922. 53. o. 
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ság és zsugori szűkkeblűség, a szűkölködő nyomor és tobzódó 
íényűzés, az erőslelkű mértékletesség és öngyilkos mértékletlen-
ség, az eszményi altruizmus és szűkmarkú egoizmus, a mindent 
kiegyenlíteni akaró igazságosság és a viszályokat keltő igazság-
talanság, a legmagasztosabb eszményiség és a legdurvább anya-
giasság, a legtisztább erkölcsi felfogás és a legundokabb erkölcs-
telenség, a legbensőbb vallásosság és a legsivárabb vallástalan-
ság, a legfenségesebb istenhivés és a legdurvább hitetlenség 
között hányódik-vetődik az egész emberiség. 

Úgy, hogy nyugodt lélekkel aláírhatjuk Bavinck szavait. 
«Egyik oldalon — mondja — a legvastagabb egoizmus, a másikon 
önfeláldozás vagy oly önmegtagadás, mely beteges, aszkétikus és 
kommunisztikus formáiban is bizonyos tiszteletre kényszerít. 
Az irodalomban és művészetben a legmeztelenebb realizmus válta-
kozik a természetben és történelemben jelentkező titokszerűség 
iránti szeretettel és a szimbolizmus iránt való tisztelettel. Egyik 
oldalon a patriotizmus szűkkeblű chauvinismussá fajul, a másikon 
hazátlan emberszeretetnek lesz áldozatává, a miliő és faji ösztön 
elméletét a hősök tisztelete, a lángész kultusza és az Über-
mensch apotheosisa igyekszik megdönteni. A történeti érzék 
mellett, amely minden fennállót magasztal, fölfedezzük a forra-
dalmi törekvést, mely minden történelmit megtagad. A régies-
kedéssel harcra kél az emancipáció, a régitől való elszakaszko-
dás, az új után kapkodás szelleme; Marx és Nietzsche egyaránt 
küzd a közönség kegyeiért. A művelt emberiség ide-oda hányó-
dik-vetődik a szocializmus és individualizmus, a demokratizmus 
és arisztokratizmus, atheizmus és pantheizmus, hitetlenség és 
babona között.» (Bavinck: Christliche Weltanschauung. Über-
setzt von H. Cuntz, 1907. S. 2 f. Idézve: Savicki: Die Wahrheit 
des Christentums.) Szóval a társadalom két nagy táborra oszlik. 
Ez a megoszlás a világnézeti különbségek alapjából indul ki. 
Az egyik a legnagyobb kérdést, mely az emberi elmét és szí-
vet foglalkoztatja, az élet nagy kérdését csak úgy találja meg-
oldhatónak, ha azt egy legfőbb lénybe kapcsolja bele. Az emberi 
fejlődés és tökéletesedés nagy munkájában szükségességét han-
goztatja annak az elengedhetetlen föltételnek, hogy az élet ősfor-
rásával és végcéljával elszakíthatatlan érintkezés álljon fenn, mert 
ellenkező esetben maga az élet megoldhatatlan rejtélyként nehe-
zedik az emberre, melynek rettenetes súlya elviselhetetlen teher 
gyanánt előbb-utóbb összezúzza. 
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S mivel az élet a szakadatlan cselekvések hosszú lánco-
lata, melyek az ember erkölcsi helyzetét meghatározni hivatvák 
és viszonyát az élet végcéljához szabályozzák, ez a tábor az 
erkölcsi rendet is az életnek ősforrásában, az Istenben gyöke-
redző nagy rendszer gyanánt fogja fel. 

A másik az élet nagy problémájával szemben, melyet Isten 
nélkül, sőt annak egyenes kizárásával akar megoldani, tehetetle-
nül áll vagy ennek megoldására nézve oly föltevésekkel kínló-
dik, melyek az észt kielégíteni nem képesek. 

Az életet, annak eredetét és célját Isten nélkül akarják 
magyarázni s így. az életcselekményeket is, melyek az ember 
erkölcsi helyzetét meghatározzák, Istenre való minden vonatko-
zás nélküli tettek gyanánt tüntetik fel. 

Hirdetnek ethikát, de Isten nélkül; hirdetnek erkölcsi ren-
det vallás nélkül. 

Ez az utóbbi álláspont «a független erkölcs» híveinek állás-
pontja, kik általában véve elismerik ugyan egy erkölcsi világ-
rend létezését, az erkölcsi kötelezettség elvét, de különösen 
Kant óta határozottan tiltakoznak az ellen, hogy az erkölcsi rend 
Istenre vezettessék vissza. Az ő axiómájuk ez: az ethikát, vagyis 
erkölcstant meg kell szabadítani a vallással való ősi összekötte-
tés bilincseitől. Ne legyen többé az Isten az emberi cselekvés-
nek végcélja, se az ember legfőbb törvényhozója, se pedig az 
erkölcsi kötelezettség ősalapja. 

Vagyis az erkölcsi rendben is legyen autonómia és ne 
legyen semmiféle heteronómia. Legyen öntörvényhozás és ne 
legyen idegen törvényhozás az erkölcsi rendben. 

Ezt az álláspontot Spicker G., a független erkölcsnek egyik 
legszélsőbb irányú képviselője, a következőképen fejti ki «Der 
Kampf zweier Weltanschauungen» című művében (1898. 134 1.): 
«A legnagyobb, amii az újkor létrehozott, az a felszabadítás egy 
közvetlen kinyilatkoztatás hagyományának kötelékeitől. Az ember 
számára sem kinyilatkoztatás, sem megváltás nem származhatik 
kívülről; inkább arra van kötelezve, hogy tökéletességét a saját 
erejéből érje el. Amit Istenről, a természetről és magamagáról tud, 
mindaz a saját tette. Valóban ő minden dolognak mértéke. 
A létezőknek, hogy ezek léteznek és a nemlétezőknek, hogy 
ezek nem léteznek. Ezért mitsem veszített el méltóságából. Ellen-
kezőleg ! Azon érzés által, hogy magára van hagyatva s önma-
gában van a hivatása, hogy mindent magától kell tennie, még 
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előbbre jutott Istenhez, mint végső céljához való hasonlóságban. 
Befogadó lényből önálló lény lett; igazságban csak most ismerte 
fel önmagát teljes jelentőségében és rendeltetésében». 

Hogy e szavak, dacára szép hangzásuknak, mit jelentenek, 
azt könnyen megérthetjük. Ha az ember a mértéke minden 
dolognak; a létezőknek és nemlétezőknek; ha az embernek 
önmagában van hivatása; ha az ember arra van kötelezve, hogy 
tökéletességét a saját erejéből érje el: akkor nincs szük-
sége Istenre; akkor független az Istentől úgy a fizikai, mint 
metafizikai rendben s a vallásiban épúgy, mint az erkölcsi 
rendben. 

Azért Kantnak egyik szélsőséges híve, Jodl, azt mondja, 
hogy a haladó emberiség jelszava nem lehet a vallás. Sem az 
elmúlt idő vallása, sem a jövőben eljövendő vagy újból meg-
alkotandó vallás, hanem az ethika. 

Ez a független erkölcs alapelve. Az az ethika, melyről itt 
Jodl beszél : ethika vallás nélkül vagy ethika Isten nélkül. 
Ugyanezért — mondja helyesen Cathrein — ezt az erkölcstant, 
mely a független erkölcsöt hirdeti, tisztán «emberi», tisztán 
«pozitiv» vagy «laikus» és «polgári» erkölcstannak nevezik. 

Ez az erkölcstan az életet csupán a földi létre vonatkozó-
lag fogja fel, a túlvilági örök életet vagy egyenesen tagadja, 
vagy, ha nagyon udvarias, előkelően figyelmen kívül hagyja. 

Ennek az ethikának híve minden úgynevezett szabadgon-
dolkodó, miden szabadkőműves páholy, minden progresszista s 
az úgynevezett ethikai társaságok Amerikában, Angliában, Német-
országban, Franciaországban, hol, mint tudjuk, az állami iskolai 
oktatás egészen a laikus és polgári ethika alapelveire van fek-
tetve. Nálunk, Magyarországon, az úgynevezett «Új korszak» 
című lappal terjesztették különösen a tanítóság körében a füg-
getlen ethika elveit. 

A vallásoktatásnak az iskolából való kiküszöbölésére irá-
nyuló minden mozgalom és törekvés a független ethika szolgá-
latába szegődik. 

Ezt a célt szolgálja minden mozgalom és törekvés, mely 
az egyház és állam szétválasztását akarja keresztülvinni, mert a 
szétválasztási törekvés tulajdonképen nem más, mint hadüzenet 
a vallás ellen, melyet képmutatásból «magánügynek» nyilvání-
tanak. 

Nagyon érdekes és megszívlelésre méltó nyíltsággal beszél 
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erről a tételről Bernstein német szociáldemokrata: A vallás 
alól való felszabadítás a politikai és gazdasági népfelvilágosítás-
nak föltétele. Ha nem szabadítjuk ki az embereket a fejlődés 
első stádiumából: a vallásból, nem nevelhetjük őket politikai 
érettségre. Azok, akik bennragadnak a vallási felfogásokban, 
akadályai a mi mozgalmunknak. Ezért a vallás nem lehet magán-
ügy. Amikor az egyház és az állam szétválasztását követeljük, 
szükségkép ellenségei vagyunk a vallásnak is, mert vallás és 
egyház elválaszthatatlan fogalmak. Az első szociáldemokrata 
vezérek csaknem mind szabadgondolkodók voltak, akik a vallás 
és egyház alól felszabadították magukat. Mikor azonban a párt 
gyarapodott s látták, hogy mekkora akadálya az agitációnak a 
parasztok vallásos érzülete, bevették a programmba, hogy «a val-
lás magánügy». Tehát csak taktikai okokból, nevezetesen, hogy 
minél több szavazatot kapjunk, került bele ez a pont a pro-
grammunkba. S Bernstein ehhez megjegyzi : Ez nemcsak ostoba-
ság, de képmutatás. (Köln. Volkszeitung, 1905. márc. 29.) 

Erdmann szocialistavezér erre a kérdésre pl., hogy lehet-e 
katholikus szociáldemokrata, azt feleli, hogy nem. S e tekintet-
ben az egyháznak is igaza van, midőn azt mondja, hogy katho-
likus ember nem lehet szociáldemokrata. (Soc. Monatshefte, 
1905. 519.) 

Azt hiszem azonban, hogy elmondhatom, hogy semmiféle 
istenhivő ember sem lehet az, ha vallására ad valamit, különö-
sen, ha meggondoljuk ama rettenetes szavak nagy horderejét, 
melyeket Allard elmondott a francia parlamentben 1905-ben az 
egyház és állam szétválasztásának kérdése körül zajlott nagy 
harcban. Javaslatomnak célja Franciaországban a kereszténység 
megszüntetése. Folytatni akarom a forradalmi konvent munká-
ját s el akarom pusztítani a vallást... Nem akarunk tudni olyan 
Istenről, ki csak egy ^teljesen elhibázott világnak ügyetlen terem-
tője. (Id. Köln. Volksz., 1905. ápr. 12.) 

Nálunk a közelmúlt időben szintén napirenden volt e jel-
szó hangoztatása: a vallás magánügy, de mint minden úgy-
nevezett efemer jelszó, ez is csak a többiek sorsában részesült. 
Az élet keresztülgázolt rajta és az események vaslogikája levonta 
abból a végkövetkeztetést, mely a Bucharin-féle «A kommunis-
ták programmja» című írásműben a XVII. fejezetben, melynek 
felirata: «A gazdasági felszabadulással együtt lelki felszabadu-
lás», nyer nagyon is nyers és érthető kifejezést. S ezt a fércei-
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ményt hivatalosan megküldötték az iskoláknak. A budapesti 
«Vörös Újság» pedig nyiltan megírta, hogy elég volt a gyáva 
beszédből s bizony a vallás ezentúl nem lesz magánügy sem. 

A papokat ki kell kergetni valamennyi iskolából. Az isko-
lának világinak kell lennie — mondja Bucharin az idézett pro-
grammban. 

Ezt a kis kitérést azért engedtem meg magamnak, hogy 
bemutassam, hogy a szociáldemokrata és kommunista rendszer 
elvileg szintén a független morál alapján áll, mely végre is 
amoralizmusba csap át, amint ezt Marxnál és Engelsnél látjuk. 

A kérdés már most az, hogy vájjon mik lehetnek az alap-
okok, melyekből a független erkölcstan, mint okozat kinő? 
Minden dolog természetét sokkal behatóbban megismerjük, ha 
ismerjük azon alapokot, mely a dolgokat létrehozza. Alap és 
következmény, ok és okozat viszonylagos fogalmak. 

Az első és főok a modern ember ama nem tagadható 
törekvése és vágya, hogy önmagának ura legyen, aki semmiféle 
magasabb lénynek sem tartozik erkölcsi engedelmességgel. Van-
nak jellemek -— mondja Savicky nagyon helyesen — melyek 
egyáltalán nem féktelenek, hanem szigorúan törvényszerű életet 
élnek, de nem tudják elviselni, hogy egy magasabb lénynek 
engedelmeskedjenek. Az ő büszkeségük abban áll, hogy csak 
önmaguknak tartoznak felelősséggel. (Die Wahrheit des Chris-
tenthums 1913. 185. 1.) Ez tehát a befejezett kevélység. De vannak 
a független ethika követőinek nemesebb indítóokai is. 

Vannak köztük többen, kik a független ethika elvei mellett 
foglalnak állást magáért az erkölcsiségért, melyet veszélyeztetve 
látnak, ha az a vallástól függővé tétetik. 

Ök azt mondják, hogy azon bizonyítékok, melyek a vallás 
alapelvei, különösen Isten létezése mellett felhozatnak, Kantnak 
kritikája óta nagyon meginogtak. 

Azt látjuk, mondják ők, hogy a vallásosság a nép körében 
is elrettentő módon csökkent s attól félnek, hogy az erkölcsiség 
maga is veszélyben forog, ha annak léte a vallástól tétetik füg-
gővé. Azért arra kell törekedni, hogy az erkölcsi rendet Isten 
nélkül vagy tekintet nélkül arra, hogy van-e Isten, vagy nincs, 
kell megalapozni. 

Paulsen pl. «az ethikai kultúrtársaság» célját a következő 
módon igyekszik védelmezni: Lehetséges, hogy a független morál 
hivei között vannak olyanok, kik arra törekesznek, hogy Istent 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 13 
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az erkölcsi rendből és a világrendből kiküszöböljék. De lehet-
séges az is, hogy köztük vannak emberek, kiknek törekvése 
inkább arra irányul, hogy az erkölcsöt védelmezzék, mint a val-
lástalanságot terjesszék. 

A protestáns országokban épúgy, mint a katholikusokban, 
megszámlálatlan milliói az embereknek élnek, kiknek egyáltalán 
semmi vallásos hitük nincsen s büszkék arra, hogy vallástalanok. 
Mit szólnánk ahhoz, ha e tudósoknak s ethikai társaságoknak 
tulajdonképeni céljuk az volna, hogy nem a még vallásosakat 
vallástalanokká tegyék, hanem a vallástalanoknak az erkölcs alap-
elveit hirdessék? Mit, ha őket az a nézet vezeti, hogy egy 
erkölcsi beszéd, mely a tízparancsolatból és a sinai törvény-
hozásból indul ki, mindezen millióknak vallástalanságán hatály-
talanná válik, de talán lehetséges, hogy egy erkölcsi beszédet 
meghallgatnak, mely mindabból semmit sem tételez fel, hanem 
csupán az ő saját érzésükre igyekszik hatni, utalással az emberi 
jóllétre és emberi méltóságukra? Nem annyit jelent-e ez, hogy 
ne törődjünk a gyökér betegségével, csak a fát igyekezzünk 
megmenteni ? Azt mondják továbbá, hogy az erkölcsnek függet-
lennek kell lennie magának az erkölcsi eszménynek tisztasága 
szempontjából is. 

Ha az erkölcsösség — mondják ők — csak pusztán külső-
leges korrekt cselekvés volna, akkor lehetne az egy idegen 
tekintély iránt tanúsított engedelmesség. De az erkölcsösség 
saját benső meggyőződésünk szerint való cselekvés, azért azt 
csak mint saját eszünkkel szemben tanúsított engedelmességet 
foghatjuk fel. 

Minden heteronomia, vagyis minden kívülről jövő erkölcsi 
törvényhozás erkölcstelen, mert az nem volna más, mint saját 
lelkiismeretünk megszüntetése. 

Hartmann Ede pl. azt írja «Ethische Studien» c. művében 
(1898. 112. 1.): A heteronomia igaztalansága abban áll, hogy 
ezeket a célokat, melyeket egy az embertől idegen lény, egy az 
övével szembenálló személyiség kitűzött, az ő közreműködése 
nélkül erkölcsi parancsok alakjában törvényekké formálta és vele 
a kinyilatkoztatás által meghatározott és kész alakban közölte. 

Ha már most tüzetesebben és komolyan a tudomány szem-
pontjából vizsgáljuk a független morálnak a mondottakban ki-
fejezett alapelvét, akkor csakhamar megtaláljuk azokat a fogya-
tékosságokat, melyek miatt szilárd erkölcsi rend megalapozására 
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a független erkölcstan nem képes ; rábukkanunk azokra a tátongó 
hézagokra, melyeken az erkölcsi élet gyökérszálai áthatolva nem 
találnak tápláló talajra és elszáradnak s velük elenyészik maga 
az erkölcsi élet is. 

Ahhoz, hogy az ember egyénileg tekintve szilárd és meg-
ingathatatlan erkölcsi életet élhessen, legelső sorban arra van 
szüksége, hogy erkölcsiségének határozott és biztos, minden inga-
dozást kizáró zsinórmértéke legyen. Legyen erkölcsi életének 
könnyen felismerhető, könnyen megállapítható szilárd alapelve. 

Ezt az erkölcsi zsinórmértéket, ezt az erkölcsi életelvet a 
független erkölcstan egységesen és határozottan megállapítani 
nem képes. 

Mi az erkölcsi zsinórmérték vagy erkölcsi alapelv? Az 
erkölcs zsinórmértéke alatt azt a jellemző tulajdonságot vagy 
ismertető jegyet értjük, melynek segélyével a jót a rossztól meg-
különböztethetjük. 

Már Aristoteles így határozta meg az erkölcsi alapelveket: 
Erkölcsileg jó az, ami az ember eszes természetének megfelel 
vagy ahhoz illik úgy, hogy maga az emberi természet, ameny-
nyiben az eszes, határozza meg az erkölcsi jónak legközelebbi 
zsinórmértékét. 

Ezt a meghatározást a keresztény bölcselet, élén szent 
Tamással, így bővíti és körvonalozza : Erkölcsileg jó az emberre 
nézve az, ami tekintettel eszes természete szerint való eljárására, 
önmagában és minden más lényhez való viszonyában illő és 
megfelelő — és pedig azon adott viszonyok között, melyekbe 
őt az isteni gondviselés helyezte. Ezek között kell a világegye-
temben megillető helyét eszes természete segítségével kivívnia. 
(Cathrein: Erkölcsbölcselet. 231 1.) 

Ahhoz, hogy az erkölcsiség alapelvét megállapíthassuk, két 
tényező elengedhetetlenül szükséges: világosság és erő. Vilá-
gosság, mely az értelmet segíti, hogy megismerhesse a köteles-
ségeket; erő, mely az akaratot indítja, hogy a megismert köte-
lességeket teljesítse. 

Ámde úgy a világosság, mint az erő megfogyatkozik, ha 
elszakaszkodunk a világosság és erő központjától, melyből e két 
nagy tényező, az ész és akarat táplálkozik, t. i. az Istentől, ille-
tőleg a vallástól. 

S ez mindjárt világos lesz előttünk, ha meggondoljuk, hogy 
az emberi ész, mint véges tehetség, mennyi tévedésnek van ki-

13* 
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téve s különösen ott, hol épen az élet legfontosabb alapkérdé-
séről, pl. mi maga az élet? honnan van az élet? mi az élet 
célja? mi az ember rendeltetése? stb.-ről van szó. Aki az emberi 
ész munkáj'ának eredményeit elfogulatlan szemekkel vizsgálja, az 
szívesen aláírja Savicky kijelentését, melyet «Die Wahreit» c. 
kiváló munkájában (242. 1.) tesz, midőn azt mondja: Épen a 
philosophia történelme szolgáltatja a legékesebben szóló bizo-
nyítékot arra nézve, hogy mennyire képtelen az emberi ész biztos 
és kielégítő világnézetet nyújtani! 

Ugyanezt mondhatjuk az emberi akarat erejére nézve. 
A kereszténység előtti kor történelme oly nemzedékeket mutat 
be, amely bűnösségének tudatában kétségbe esett önmaga felől 
s a modern pogányság újból elrémítő bepillantást nyújt az 
emberi gyengeség és gonoszság mélységes örvényébe. S mind-
ezt legragyogóbb külső kultúrájának dacára. Oly sok fenséges 
dolgot képes az ember teljesíteni; csak a saját erkölcsi méltó-
ságát nem tudja érvényre juttatni. Ennek okát nem nehéz meg-
találni. Az erkölcsi eszmény a maga fenségével és szépségével a 
ködös távolból ragyog feléje, míg ellenben az érzéki világ oly 
közel van s oly csábítólag hat szemeire s oly tolakodó módon 
akar érvényre jutni vele szemben, hogy az ember a magasabb 
javakról könnyen megfeledkezik. Meg aztán a kötelesség útján 
is oly nehezére esik járni, mert az töretlen s meredek ösvényen 
vezet fölfelé, míg az alsóbb ösztönük súlya irtózatos hatalommal 
vonzza lefelé. (U. o.) 

Gallerani, az erkölcstudomány egyik legkiválóbb olasz 
művelője, ki «Il Contravveleno religioso» c. művében elmondja, 
hogy D. Solari «II probléma morale» c. munkájában, mely 
1900-ban a Ravizza-féle pályázatban elnyerte a nagy díjat, szemlét 
tart a modern erkölcsi sistemák felett s felsorolja és birálja 
Kant, Feuerbach, Schopenhauer, Bentham, Comte, Littrie, Darwin, 
Spenzer, Moleschott, Büchner stb. rendszereit, nem feledkezve 
meg a görögök és rómaiak ókori erkölcsi sistemáiról sem s végül 
kénytelen kimondani, • hogy az erkölcsiség alapelvét még nem 
találták meg: La norma della moralita non s'é ancora trovata. 

Ugyanezt mondja nálunk Kenedi Qéza «Sociologiai nyo-
mozások» c. művében. (1910. 24. 1.) Látom, hogy a világ régi 
erkölcsi rendje megsántult. Értem az új eszméket, tetszenek is. 
De vigyen el engem mégis az ördög, ha tudom, hogy mi az a 
legfőbb cél és szabály, mi az az erkölcsi alap, ami szerint egymás 
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felfalása nélkül ismét túlélni fogunk mink vagy a gyermekeink, 
ha a régit egészen felrúgtuk? 

S ezen nem lehet csodálkoznunk, mert a tudomány, mely 
elhagyja azt az alapot, melyen az egész emberiség élete felépült, 
a vallást, egy alappillér támasztó erejét nélkülözi, mely nélkül 
összedűl az egész épület, melyet nagy üggyel-bajjal felemel. 

Negri Cajetan olasz senator «Segni de'tempi» c. munká-
jában ezt írja: Azt tapasztaljuk, hogy egész tudományosságunk, 
melyet a világ- és életfolyamatok és tünemények felől szerzünk, 
érintetlenül hagyja az élet és világ «miért»-jének problémáját. 
Azt tapasztaljuk, hogy az emberiség az ő rengeteg munkájában 
nem nyer egyebet, mint csalódást... Azon a napon, melyen a 
túlvilági jövőbe vetett hitet elveti, a világ titokteljes sötétségbe 
merül. 

Miért? Erre a feleletet megadja Harnack, a rationalista 
tudós, ki 1900-ban tartott conferentia egyikén így nyilatkozott: 
Nagyon szép dolog az igazságnak önzetlen és tiszta kutatása... 
De a nagy életproblémák kérdésében: Honnan jövünk? Hová s 
hogyan megyünk? ezen problémákra a tudomány ma époly 
kevéssé tud felelni, mint két, háromezer esztendővel ezelőtt. 
(Id. Polidori «Corso di Religione» cimű munkájában. 2. kiad. 
47. lap.) 

Hogyan várjuk tehát a vallástól, az Istentől független 
erkölcstantól az erkölcsiség zsinórmértékének, alapelvének meg-
határozását ? 

Mindenesetre van némi igazság a független morál egyes 
híveinek azon állításában, hogy az ember bizonyos értelemben 
kell, hogy autonom legyen, annyiban t. i., amennyiben az erkölcs-
törvények legközelebbi forrását az emberi* természetben találjuk. 

Az emberi természetben rejlik legközelebbi alapja annak, 
hogy valamit erkölcsileg jónak vagy rossznak tartson. Miért? 
Mert Isten, mikor embert teremtett, nem tűzhetett ki eléje olyan 
célt, mely az emberi természettel ellenkezik. Ő csak olyasmit 
parancsolhat az embernek, ami természetének megfelel, ami az 
emberi természettel megegyezik. 

Épúgy az erkölcsi törvény csak az emberi természetből 
folyólag válhatik kötelező életszabállyá, mert az ember csak 
lelkiismerete által kötelezhető valamire, t. i. arra, hogy a jót 
tegye, a rosszat kerülje s az embernek, mint eszes lénynek soha-
sem szabad meggyőződése ellen cselekednie. 
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Csakis ebben az értelemben beszélhetünk az ember erkölcsi 
autonómiájáról. De sohasem abban az értelemben, mintha az 
emberi ész volna az erkölcsi cselekvésnek legfelsőbb zsinór-
mértéke s az erkölcsi rendnek legvégső forrása és erkölcsi köte-
lezettségének legfőbb alapja. Az erkölcsi törvénynek legmélyebb 
gyökereit nem az emberben, hanem Istenben kell keresnünk — 
mondja Savicky Die Wahrheit des Christentums c. munkájában. 
(187. I.) 

Az ember egyéni életének másik legfőbb követelménye a 
kötelesség s ezzel a kötelesség tudata és a kötelességteljesítés. 
Minden olyan erkölcstan, mely a kötelesség igazi fogalmának 
egész tartalmát és körét ki nem meríti, téves alapból indul ki 
és meglazítja a kötelességtudatát s kérdésessé, illuzóriussá teszi 
a kötelességteljesítést. 

Ha azonban tekintjük azt, hogy a független morál követői 
Kanttól kezdve egész napjainkig a kötelességnek csak elégtelen 
meghatározását tudják nyújtani s magyarázataik, melyekkel a 
kötelesség fogalmát körülírják, nagyon is ingatagok akkor azt 
kell mondanunk, hogy a független morál végzetes tévedésben 
van s így magára az erkölcsiségre veszélyes álláspontot képvisel. 

Az egyénre nézve, hogy erkölcsösen cselekedjék és éljen, 
alig van fontosabb valami, mint hogy kötelességét minden körül-
mények között lelkiismeretesen teljesítse. A kötelesség az erkölcsi 
rendnek alapja és támaszpontja. Az erkölcsi rend akaratunk elle-
nére is kötelez. Mert mi a kötelesség? A kötelességazon erkölcsi 
szükségesség vagy erkölcsi kényszer, melyet a törvény reánk ró. 
A törvény bizonyos értelemben köt bennünket. Azon szellemi 
kötelék, mely bennünket valamely cselekvés végrehajtására vagy 
elkerülésére kötelez, a kötelezettség vagy kötelesség. 

Az első törvén}', mely bennünket kötelez, az emberi ter-
mészetbe oltott természeti törvény. Ha pedig ez igaz — s az 
ellenkezőt még senki sem bizonyította be — akkor következik, 
hogy ezen kötelesség szülőoka az isteni akarat, mely az emberi 
természetet alkotta. 

Ha ettől eltekintenek, mint a független morál hívei teszik, 
akkor ingataggá válik minden alap, melyre a kötelességnek 
támaszkodnia, melyből a kötelességnek kinőnie kell; akkor a 
lelkiismeretnek nincs kellő és megingathatatlan alapja sem az 
egyes emberre, sem a társadalmi életre nézve, mert, mint Pflei-
derer (Die Ritschl'sche Theologie 80. 1.) helyesen megjegyzi: 
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Épen azon nyugszik minden erkölcsi társadalmi rend, hogy az 
egyesek ne csak az összesek, illetve a többségnek rájukerősza-
kolt hatalmának érezzék magukat alávetve, hanem belsőleg is 
olyan felsőbb akaratnak, melynek joga van mindenkitől enge-
delmességet követelni, mivel, mint a jónak józan akarata, köte-
lező erejének elismerésére kényszerít. 

Ezen belső kötelességérzetben, mely sem az egyesek, sem 
többek szabadságából nem származik, hanem mely emberi ter-
mészetünknek eredeti ténye és a társadalom erkölcsi rendjének 
alapja, áll a lelkiismeret lényege, melynek épen azért, mert 
érzékfeletti alapon nyugszik, állandó vallási jellege van. Míg ez 
a vallási alapon nyugvó lelkiismeret hatalmat képvisel a társa-
dalomban, addig rendje sziklára van építve; ha azonban a 
tapasztalati tudományoknak sikerülne ezen hatalmat megingatni 
és az embereket meggyőzni, hogy amit ők eddig szent, isteni 
rendnek és isteni kinyilatkoztatásnak tartottak, tulajdonképen 
csak a társadalomnak, illetőleg az uralkodó osztályoknak szüle-
ménye, akkor a társadalmi rendet oly házhoz hasonlíthatnók, 
mely homokra van építve. (Cathrein : Erkölcsbölcselet 335—336.) 
Homokra van pedig építve azért, mert hiányzik belőle az 
erkölcsi rendnek egy harmadik, föltétlenül szükséges tényezője: 
a kellő és megfelelő szentesítés hatalma. A szentesítés a törvény 
áthágásáért vagy megtartásáért kiszabott büntetés vagy jutalom. 
A szentesítésnek elégségesnek és igazságosnak kell lenni. Elég-
séges akkor, ha minden embert mindenkor és mindenütt hatha-
tósan indít a törvény megtartására. Igazságos akkor, ha sem mér-
téken felül nem bünteti a gonosztettet, sem mértéken alul nem 
jutalmazza a jótettet s így a törvény megtartásáért hozott áldo-
zatokat kiegyenlíti. 

A független erkölcstan valamint nem képes a kötelesség 
elégséges alapjait kimutatni, úgy következőleg nem képes az 
erkölcsi törvénynek megadni azt a szentesítést, mely elégséges 
és igazságos volna, vagyis kellő nyomatékot adna az erkölcsi 
törvényre vonatkozó kötelességnek, mely minden embert min-
denkor és mindenütt kötelez s másrészről sem mértéken felül 
nem büntet, sem mértéken alul nem jutalmaz. Ugyanis hiányzik 
belőle az a tárgyi alap, melyre helyezkedve a megkívánt szen-
tesítést megadhatná; mert sem a kötelességérzés, sem az el-
követett rossz tett következményeitől való félelem, sem az állami 
tekintély vagy közvélemény nem oly alapok, melyekre szilárd 
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erkölcsiséget felépíteni lehetne. A történelem ítélőszékére sem 
lehet hivatkozni. Mert mi történik, ha az erkölcsi rend követel-
ményeit sárbatiporják? A történelem ítélete inkább a kortár-
sakra vagy az utókorra van fölemelő vagy elrettentő hatással, 
aszerint, amint az erény vagy a bűn felett mond ítéletet. 
Az erény nagylelkű hősének, vagy a bűn alacsonylelkű szolgá-
jának személye előbb vagy utóbb eltűnik a történelem vagy 
közvélemény ítélőszékének jogköréből. S aztán? Erre a kér-
désre, melyre feleletet vár az ember erkölcsi érzéke és igazság-
érzete, az Istentől független erkölcstan vagy nem felel, vagy fele-
lete ebben a sivár föltevésben merül ki: a halállal mindennek 
vége. Az Istenbe kapcsolódó erkölcstan pedig szilárd meggyő-
ződéssel felel s feleletében megharsan a megsértett erkölcsi 
rendnek teljes kiegyenlítést, helyreállítást követelő nagy szózata : 
Van Isten a felhők felett s áll a villámos ég! 

Hiába próbálod az erényt és kötelességet egyedül az ész-
szel támogatni. Minő alapon fogod azokat megerősíteni? Hol 
van a szentesítésük? Mit állítasz az örök büntetés helyébe? — 
kérdi Rousseau. 

Semmi sem bizonyítja a független erkölcstan csődjét oly 
szembetűnően, mint a Nietzsche-féle úri morál, mely tagadja az 
erkölcsi universalizmust, vagyis azt a tételt, hogy az erkölcsi 
rendben nincsenek heloták; erkölcsileg minden ember egyen-
jogú s hogy minden embernek szent és elidegeníthetetlen joga 
van ahhoz, hogy legfőbb életcélját megvalósítsa. 

Nietzsche ezzel szemben tipikus képviselője az arisztokrata 
radikalizmusnak az erkölcs terén. 

Ez az úgynevezett «Übermensch», az «úr-ember» erkölcs-
tana, melynek alapgondolata a következő: A minden ember 
egyenjogúságáról szóló tan a legrombolóbb tévedés; ember és 
ember között áthidalhatatlan örvénye tátong a rangfokozatoknak 
és rangkülönbségeknek. Egyedül a nagy személyiség öncél, 
a többi embernek csak annyiban van jelentősége, amennyiben 
alapzatát képezik a kiváló személyiségek nagyságának. (Savicky 
u. o. 192.) 

Ez a független morál, amint az Nietzschénél elénkbe lép, 
lerombolása minden korlátnak, melyek még valahogyan védték 
az erkölcsi rendnek a független morál által indított támadások 
után megmaradt romjait. Ez már a független erkölcs fanatikus 
dühöngése, mely ledönti a jó és rossz között levő különbség 
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korlátját, mivel Nietzsche felsőbb embere «a jó és rossz világán 
túl» áll. 

S ne higgye azt senki, hogy ez az ethikai őrület nyomta-
lanul vonult át az emberiség életén. Korunk szelleme Nietzsche 
hangjára van hangolva. Tudatosan vagy öntudatlanul több lélek 
fölött uralkodik, mint némelyek iskolás bölcseségükben álmodni 
is mernék. Nietzsche sohasem keltette volna azt az óriási fel-
tűnést, sohasem gyűjtötte volna maga köré azt a lelkes töme-
get, ha erre a talaj nem érett volna meg annyira... A titkos 
keresztényellenesség, az Öntudatlan vallási és erkölcsi nihilis-
mus, amelyet előbb senki sem mert megvallani, de amely mégis 
homályosan ott vajúdott a kedélyekben, benne nyerte mesterét 
és tudományos rendszerét. (Von Grotthuss Türmer, VII. 1905. 
79. Id. Donáth : A tudomány szabadsága, I. 33.) 

Ezen morál szerint tehát nem a személyiség általában füg-
getlen, hanem csak egynéhány személyiség. Az úgynevezett fel-
sőbb személyek, a kiválasztottak, az Übermenschek, az úr-embe-
rek. Kiváló szellemi nagyságoknál szívesen eltekint ez a morál 
a szigorú erkölcsi megítéléstől. Egy Göthét, egy Schillert, egy 
Petőfit vagy bármely más nagy művészleiket nem vesznek ugyan-
azon mérték alá, mint más halandót. 

Az igazság azonban ott van, hogy az erkölcstörvény iránt 
tartozó engedelmesség alól senki sem képezhet kivételt. Az erkölcs-
törvény nem ennek vagy annak a népnek, nemzetnek tagját, nem 
ezt vagy azt az ilyen vagy olyan állású és rangú egyént, hanem 
az embert kötelezi, az embert, mint eszes lényt. 

Erkölcsi törvényhozó egy van: az Isten. Mihelyt Őtőle 
eltekint valaki, akkor felszabadítja az egyént minden kötelezett-
ség alól, mert nincs biztos alap, melyhez az egyén erkölcsi éle-
tét odakösse ; nincs tekintély, mely előtt a felszabadított egyén 
meghajoljon, midőn erkölcsi jó végrehajtására vagy az erkölcsi 
rossz elhagyására kell magát elhatároznia; nincs legfelsőbb szen-
tesítése a törvénynek, melynek parancsát vagy tilalmát föltétle-
nül szem előtt kell tartania, akár tetszik neki, akár nem tetszik. Nem 
csoda tehát, ha oly férfiak, mint Fuilliée, kétségbeesve nézik azt 
a rombolást, melyet a független morál tanításai az erkölcsi rend 
terén okoztak. Fuilliée azt mondja: Napjainkban sokkal inkább, 
mint harminc évvel ezelőtt, maga az erkölcs ténylegessége, szük-
sége és hasznossága vált kérdésessé... Élénk gonddal olvastam, 
mily különféleképen és egymásnak ellentmondóan gondoikoz-
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nak e téren kortársaim. Kísérletet tettem, hogy mind e külön-
böző vélemények felől nézetet alkossak magamnak. Elmondj'am? 
Úgy találtam, hogy erkölcsi téren oly fogalom- és értelemzavar 
uralkodik, melynélfogva lehetetlennek látjuk, hogy azt, amit 
korunk álbölcseletének nevezhetnénk, valaha is meg lehessen 
világítani. (Le moralisme de Kant et le moralisme contempo-
rain. 1904.) Hát ha ily ember, mint Fuilliée, nem tud magának 
nézetet alkotni kortársainak zavaros tanaiból, melyeket az erkölcs-
tan terén hirdetnek, akkor hogyan igazodhatik el más ember a 
nézetek e tömkelegében? 

Pedig az embernek, mint egyénnek, föltétlen szüksége van 
biztos zsinórmértékre, biztos elvekre e téren, mert az erkölcsi 
kötelesség alól sehol és semmikor sem tud szabadulni. Ez a köte-
lezettség, akarja vagy nem akarja, ránehezedik egész óriási 
súlyával. 

Az említettem úri morálnak van egy — hogy úgy mond-
jam — gyalázatos hajtása, mely más erkölcstant hirdet a férfi 
és mást a nő számára, tisztán egyéni szempontból ; tehát Nietzsché-
vel tagadja az erkölcsi rend universalismusát, illetőleg az Über-
mensch kultuszát a nő jogaival szemben kizárólag magára értel-
mezte. 

Ez a morál valóságos rákfenéje az egyéni méltóságnak. 
Ez a morál kétféle mértékkel mér s azért igazságtalan, amellett, 
hogy erkölcstelen. Ott mér kétféle mértékkel, ahol a férfi és női 
lélek legkényesebb érdekeiről, a nemi élet kialakulásáról van szó. 
Ez a morál kétféle becsületet hirdet s azt mondja, hogy ami 
lealázó a nőre nézve, t. i. érintetlen tisztaságának elvesztése, lelke 
liliomfehérségének beszennyezése, az nem lealázó a férfira nézve. 

Hogy ez az erkölcsi felfogás mennyire igazságtalan, erre 
vonatkozólag csak Björnsont idézem, aki «Kesztyű» című darab-
jában száll síkra e kettős morál erkölcstelensége ellen, midőn a 
darabjának cselekménye folyamán kimutatja, hogy nem jogos az 
a kétféle mérték mellyel a társadalom a nőtlen ember és haja-
don erkölcsiségét méri és pedig annál kevésbbé, mert minden-
kire áll ez a parancs: Ne paráználkodjál! 

Nem foglalkozom ezzel a kérdéssel bővebben, csak rámu-
tatok még arra, hogy nem is olyan régen jelent meg egy könyv, 
melynek címe «Eine für Viele», mely az úgynevezett Veraismus 
nevén lett ismeretessé az irodalomban. Jól jegyzi meg erről a 
könyvről, melynek főhőse egy fiatal leány, Vera, egy szellemes 



A FÜGGETLEN ERKÖLCS AZ EGYÉNI Él ET SZEMPONTJÁBÓL 191 

író, hogy ebből a könyvből az egész meggyalázott női nemnek 
fájdalmas sikoltása tör elő. (Martinovich Sándor S. J. : «Úri 
morál» 7. 1.) 

Még csak egy megjegyzést kívánok különösen hangsúlyozni 
s ezt a tárgyilagosság szempontjából : 

Ne higyje senki, hogy mi, kik a vallásos erkölcstan alap-
ján állunk, mindenkit az erények magaslatán állóknak tekintünk, 
akik ezt az álláspontot foglalják el és mindenkit, akik a függet-
len erkölcstan hívei, kivétel nélkül az erkölcsiség legalacsonyabb 
színvonalára sülyedteknek tartunk. 

Sajnos, a bűnnel, a bűnre való csábítással szemben elég 
gyakran a vallás is mintegy erőtlenné válik. A szabadakaratot 
nem lehet kényszeríteni ; az embernek gyengesége vagy gonosz-
sága — sajnos — oly nagy lehet, hogy a legerősebb indító-
okoknak is ellenállhat. Az is megtörténhetik, hogy a természe-
tes tényezők nagyobb hatást képesek kiváltani az emberből, mint 
a vallás s azok eredményeket szülnek ott is, hol a vallás ezeket 
létre nem hozza. De ennek oka nem abban van, mintha a val-
lás önmagában véve gyengébb tényező volna, hanem abban, 
hogy a vallás az emberben megszűnt élő hatalom lenni. A leg-
erősebb indítóok is hatástalan marad, ha a lélek elzárkózik előle, 
ha nem veszi azt figyelembe, vagy nem hisz benne. 

Viszont lehetnek sokan s vannak is, kik a független morál 
mellett is mutatnak fel erényes cselekedetet ; mert az erkölcsössé-
get a hitetlenség még nem képes teljesen kiirtani, minthogy az 
oly mélyen gyökeredzik az emberi természetben, hogy gyöke-
reit még a hitetlenség sem teheti tönkre teljesen s az erkölcsi-
ségnek a valláson kívül is kétségtelenül vannak indítóokai, 
melyek normális viszonyok mellett, különösen nemesebb jelle-
meknél, elég erővel léphetnek fel, hogy az embert engedelmes-
ségre birják. Továbbá nem kell elfelejtenünk azt, amit Paulsen 
megjegyez, hogy a mult vallásos meggyőződéséből reánkmaradt 
nagy erkölcsi tőkét még nem pazaroltuk el teljesen és hogy a 
vallásos környezet hatása alól senki sem képes magát teljesen 
kivonni. 

Az az egy tény tagadhatatlan, hogy, mint Foerster meg-
jegyzi, századok tapasztalata tanúskodik amellett, hogy mily erő-
vel ragadott meg a vallás embereket, kik csupa veszélyes gyarló-
ságok súlya alatt nyögtek, vagy akik erkölcsi merevültségükben 
menthetetlenül elveszetteknek látszottak ; a vallástalan nevelés itt 
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még csak a kísérletezésig sem jutott el. (Die pedagogische 
Unetbehrlichkeit der religiösen Moralbegründung. Hochland 
6. Jahrgang I. S. 31.) 

És igaza van. Ne felejtsük el, hogy bármennyire húzódoz-
zék a naturalisztikus erkölcstan az erkölcsi rendnek Istenbe való 
bekapcsolásától, bármily fölényességgel és bizonyos lesajnálással 
tekintenek is azokra, kik az erkölcsi rend és felelősség legvégső 
okát Istenben keresik és találják meg, kinek végtelen szentségé-
ben és igazságosságában gyökeredzik az egész erkölcsi világ-
rend, egy bizonyos, hogy azt a nagy szót, mely évezredek előtt 
felharsant és azóta végighangzik az egész világon, elnémítani 
nem fogják soha: Én vagyok a te Urad, Istened; egyedül a te 
Uradat és Istenedet imádjad és csak neki szolgálj! 

Szombathely. Dr. Tóth József. 

A M É R S É K E L T I D E Á L I Z M U S É S A M O D E R N 

R E Á L I Z M U S AZ É R Z É K E L É S B E N . 

ABÖLCSELETNEK az a része, mely a nagy világ tárgyaival fog-
lalkozik, a legszorosabb viszonyban van a természettudo-

mánnyal. S ez nagyon is természetes. Hiszen a bölcselő a testek 
lényegét kutatja ugyanazoknak a tulajdonságai alapján. Magukkal 
a tulajdonságokkal viszont a természettudós foglalkozik. Ő méri 
azokat eszközeivel, ő kísérletezik velük. Kutatásának eredményét 
használja föl aztán a bölcselő, aki tehát bizonyos értelemben 
függ az előbbitől ; ítéletei, következtetései a természettudós szava 
szerint igazodnak. Épen azért a természettudomány változását 
nem szabad a kozmológiának figyelmen kívül hagynia, hanem 
ami igazat az előbbi bebizonyít, neki is el kell fogadnia, mégha 
ezáltal saját tanítását kellene is megváltoztatnia az illető kérdésben. 

Egy idő óta — úgy látszik — ilyen fordulóponthoz jutott 
a kozmológia. A természettudomány követelni látszik tőle, hogy 
egyik tételét változtassa meg. A tétel eddig így hangzott : « A tes-
tek összes érzéki tulajdonságai kívülünk (a parte rei) teljesen 
olyan objektív módon léteznek, ahogyan egészséges érzékkel a 
rendes körülmények között észrevesszük őket».* A természet-

1 Pesch S. I., Instit. Philos. Naturalis (1880) 415 o.. 
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tudós szerint azonban az ú. n. másodrendű tulajdonságok, tehát 
a szín és hang, nem úgy léteznek, amint érzékeljük azokat. 
A természettudós szerint csak levegő- és éterrezgés van, de maga 
a hang és fény nem létezik kívülünk. Ily értelemben akarja tehát 
a kozmológia föntemlített tételét módosítani a természettudós. 
S a bölcselők tekintélyes része — a részleges ideálizmus hivei — 
hallgattak is szavára: új tételt állítottak a régi helyébe. Az új tétel 
szerint a szín és hang, amint érzékeljük őket: csak látszatok, 
phaenomena, melyeket részint külső ok, részint az egyes érzékek 
sajátos ereje határoz meg és alakilag véve egyedül az érzékelő 
alanyban léteznek. 

De nem az összes filozófusok fogadták el a mérsékelt ideáliz-
mus eme tételét. Vannak még ma is sokan, akik az ősi tanhoz 
ragaszkodnak s a természettudomány igaz és biztos tételeit azzal 
összhangba igyekeznek hozni. Ők is elfogadják a természet-
tudomány tapasztalatait, de a régi tanon sem akarnak változtatni. 
Ezek az ú. n. reáfízmus követői, akik szerint a fény és hang a 
valóságban is úgy léteznek, amint látjuk és halljuk azokat, 
vagyis érzéki ismeretünk képe a valóságnak. 

Hogy a vitatott kérdésről tiszta fogalmat alkothassunk 
magunknak, először is föl fogjuk sorolni a fizikának és a kísérleti 
lélektannak azokat a tényeit, melyek a vitatkozásra okot szol-
gáltattak. Rövidség okáért csak a színről, illetve a fényről tár-
gyalunk. De a dolog — mutatis mutandis — ugyanaz a hangnál 
is. A tények fölsorolásában a mérsékelt ideálizmus hiveit idézzük, 
tőlük vesszük át a természettudományi tényeket. Egyúttal jelezni 
fogjuk a nehézséget is, amelyet a tények a régi tan ellen maguk-
ban rejtenek. 

* * * 

Közismert dolog, hogy a testek változtatják szinüket, ha 
különböző színű fénnyel világítjuk meg őket. így pl. a nátrium 
sárga fényében a rendesen kékszinű tárgyak egészen fekete színt 
nyernek,i míg a gyertyafénynél a kék ruhák zöldeknek látsza-
nak.2 A régi tan eme tényekkel szemben tanácstalanul áll, e 
tényeket megfejteni nem tudja — így Linsmeier.3 És Gründer 
azt is megmondja, miért lehetetlen az említett tényeket a régi 
tan szerint megmagyarázni. Valami oka — úgymond — föltét-

1 Natur und Offenbarung. 48. évf. 654. o. 
2 Gründer, De Qualitatibus Sensibilibus. (Freiburg, 1911) 61. o. 
3 Natur u. O. 654. o. 
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lenül van annak a jelenségnek, hogy a tárgy most más színben 
látszik, mint előbb. Más ok nincs, mint a fény. De hogy a fény 
képes volna a tárgyban egy fizikai járulékot létrehozni, az nem 
látszik valószínűnek.1 

Még erősebb érv a régi tan ellen a fénytalálkozás, inter-
ferencia, melynek példáját látjuk a szappanbuborék vagy a 
szivárvány színében. A fizikusok így magyarázzák e tüneményt : 
«A szappanbuborék külső és belső felületén megtört sugarak 
fénytalálkozásba kerülnek az úton, melyen szemünkhöz jutnak. 
Azon sugarak, melyek egyenlő hullámhosszúság mellett ellen-
kező fázissal találkoznak, kioltják egymást és a szemhez eljutó 
maradék a kiegészítő színt mutatja. A fázisok eltolódása változik 
a buborék falának vastagsága és ama szög szerint, melyet a 
sugarak a fallal bezárnak, következőleg a szemlélő tekintetének 
iránya szerint is».2 Hogyan áll e ténnyel szemben a reálizmus? 
A nehézség mindenesetre komoly. Mert ha elfogadja az ember, 
hogy a szappanbuboréknak megvan a maga színe, nehéz belátni 
annak lehetőségét, hogy különböző egyének különböző helyről 
nézve más és más színben lássák a szappanbuborék ugyanazon 
helyét. Mi lesz akkor az ellenmondás elvével ? «A buboréknak — 
írja Gründer — egymással ellentétes, amellett valóságos és 
abszolút tulajdonságokkal kellene bírnia ugyanakkor és ugyan-
olyan tekintetben, t. i. a buborék teljesen ugyanazon helyén.»3 

Gründernél új ténnyel is találkozunk, melyet — az ő véle-
ménye szerint — még egy filozófus sem említett föl kérdésünk 
tárgyalásában. A tünemény, mely a Young—Helmholtz-féle látás-
elméletre is okot szolgáltatott, röviden így fejezhető ki: «Külön-
böző, pl. kék és szürke szinű porok, ha összekeverjük azokat, 
zöld színt mutatnak».4 Hogy tudja megmagyarázni a reálizmus 
ennek az új színnek, a zöldnek keletkezését? Gründer fölállítja 
az alternatívát: vagy a keverék szine a zöld szín, vagy az egyes 
porszemecskéké külön-külön. Az első föltevés abszurd. Mert ha 
a szín a tárgyban lévő járulék — mint a régi tan hirdeti — 
akkor a zöld szín nem lehet csak a keveréknek, az összességnek 
szine: hisz ugyanazon járuléknak több különálló tárgy nem lehet 
fönntartó alanya. Marad tehát a másik föltevés, hogy t. i. az új 
szín benne van mindegyik szemecskében. Nos, ez a föltevés is 

1 I, m. 62. o. (De Qualitatibus Sensibilibus.) 
2 Natur u. O. 655. o. 3 I. m. 49. o. 4 I. m. 54—56. o. 
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tarthatatlan. Mert eltekintve attól, hogy a szemecskék a tapasz-
talat szerint sem kémiailag, sem fizikailag nem változtak meg, 
az új szín ellen bizonyít azon döntő tény, hogy nagyítóval 
nézve a szemecskéket látjuk, hogy eredeti kék, illetve szürkés 
színüket megtartották. Tehát a keverék szine nem magyaráz-
ható meg, ha a régi tan alapján elfogadjuk, hogy a szín kívü-
lünk létezik.1 

A fizikából ismert Dopler-elvet is fölhozzák a reálizmus 
cáfolására. A Dopler-elv legismertebb alkalmazása a hangnál 
van. Tegyük föl például, hogy vonat közeledik felénk, vagy 
távolodik tőlünk nagy gyorsasággal. A lokomotív sípjának hangja 
mindig ugyanaz, pl. à. Ezt a hangot hallja folytonosan a mozdony-
vezető. Mi azonban, sajátságos, nem az à-hangot halljuk, hanem 
a h-t vagy ais-t. Hasonló a tapasztalat fénylő tárgy mozgásánál. 
Az illető tárgy szine magában véve mindig ugyanaz, de ha 
mozog, úgy más és más színben látszik. «Kékbe hajló színt 
látunk — mondja Förch — a csillag közeledtekor és vörösbe 
hajlót a csillag távozásánál»,2 habár a csillag fénye önmagában 
mindig ugyanaz marad, akár közeledik felénk a csillag, akár 
távolodik tőlünk. Hogy e tapasztalati tény nem kis nehézséget 
okoz a reálizmusnak, abból is gondolható, hogy a mérsékelt 
ideálizmus hivei gyakran fölhasználják ezt a régi tan ellen. Ha 
Eberlenek hihetünk, a reálizmus itt teljesen csődöt mond. «Mert — 
úgymond Eberle — a fényforrásnak puszta mozgása a szín meg-
változását eredményezi azáltal, hogy a mozgás következtében a 
hullámok száma növekszik vagy kisebbedik. Ami elképzelhetetlen 
volna, ha a szín a tárgy által okozott hullámmozgástól különböző 
reális tulajdonság volna.»3 

Egyike a legközönségesebb tüneményeknek, hogy a hét, 
ú. n. szivárvány-színnel befestett és gyorsan forgatott korong 
fehér színben látszik. «A spektrálszinek a Newton-féle keréken 
csupán a kerék gyors forgatása következtében fehér színre vál-
toznak és a forgatás egyszerű megszűnésével a fehér szín újból 
a spektrálszinekre változik.»4 A tény nagyon ismeretes. Hát a 
magyarázata? Gründer szerint a reálizmus nem tudja e ténynek 
kielégítő magyarázatát adni. «Hogy e színváltozás megfejtessék — 

1 I. m. 55. o. 
2 Lásd: Michelitsch, Einleitug in die Erkenntnisslehre. (1910) 240. o, 
3 Natur u. Offenb. 56. évf. 597. o. 
4 I. m. 56. o. 
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írja Gründer — meg kell magyarázni: 1. hogyan keletkezik az 
abszolút járulék, a fehérség; 2. miért nem marad meg a keré-
ken a fehérség a forgás megszűntével; 3. hogyan jönnek újból 
létre a hét spektrálszín járulékai. Már pedig sem az első, sem 
a második, sem a harmadik kérdésre nincs és nem is lehet oly 
magyarázat, mely a tapasztalat tényeinek megfelelne».i 

A kísérleti lélektan is említ egy-két tapasztalati tényt, 
melyek kérdésünk tárgyalásában nagy szerepet játszanak. Lássuk 
csak ezeket is. 

Ha az elektromos vezetőt fülünkbe, nyelvünkre, szemünkhöz 
vagy orrunkhoz tesszük, az illető érzékszervnek megfelelő érze-
tünk keletkezik. «Az egyik ideg fényt lát belőle, a másik hangot 
hall, a harmadik szagolja, a következő ízleli a villamosságot, 
egy másik ugyanazt mint fájdalmat vagy ütést érzi»2 — mondja 
a nagy fiziológus, Müller. Most már az a kérdés, mi felel meg 
érzeteinknek magában a tárgyban, a villamosságban ? Színt látunk, 

•hangot hallunk; de hol a szín és hang? Talán az elektromos-
ságban? Vagy ha ez esetben lehetséges, hogy színt lássunk és 
hangot halljunk anélkül, hogy a szín és hang kívülünk létezné-
nek, nem következik-e ebből, hogy a szín és hang fölösleges 
valami a természetben ? Mi szükség rájuk, ha nélkülük is tudunk 
színt látni és hangot hallani? «Ha az érzékeléshez objektív 
tulajdonság kellene — jegyzi meg Eberle—akkor annak érzék-
szerveinkre gyakorolt pozitív behatása nélkül sohasem jöhetne 
létre érzékelés. De a lefolytatott kísérletek azt mutatják, hogy 
inadaequat ingerlésre is (elektromosság, vagy tisztán mechanikai 
hatás által) tökéletes érzékelés következik, tehát anélkül, hogy 
valamilyen objektív tulajdonságra szükség volna».3 

Hasonlóképen fényt látunk akkor is, ha szemünkre erős 
ütést kapunk. Azaz fény nélkül is tudunk fényt látni, ép azért 
fölösleges az objektív fény létezése. 

A mondottakban soroltuk föl azon tapasztalati tényeket, 
melyek alapján a természettudomány követeli a kozmológiától, 
hogy ez régi tételén változtasson és mondja ki, hogy a fény 
nem létezik kívülünk, hanem csak bennünk alakul át fénnyé a 
kívülünk létező mozgás. S amint említettük is, sok modern 
bölcselő — a mérsékelt ideálizmus hivei — eme tények hatása 

1 I. m. 57. o. 
2 Lásd: Pesch, Instit. Psychol. Pars I. Liber alter (1897) 217. o. 
3 Natur u. Offenb. 56. évf. 591. o. 
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alatt meg is változtatták a kozmológia tételét. Azt tanítják Lins-
meierral, Eberl evei1 stb., hogy a levegő, illetve éter molekulái-
nak rezgései hozzák létre érzékszerveinkben a hangot és fényt, 
így tehát a színnek és hangnak csak az oka van meg a külső 
valóságban, de a szín és hang nem létezik kívülünk formailag. 
Balzer skolasztikus módszerrel tételekben bizonyítja, hogy a 
másodrendű tulajdonságok nem léteznek úgy, ahogy érzetünk 
van-róluk. Ötödik tétele imigyen hangzik: «Érzékelésünkön 
kívül a fénynek nincsen a tranzverzális hullámmozgástól külön-
böző léte».2 Ha a színek a valóságban nem mások, mint éter-
rezgések és ha e rezgéseket mi mégis szinek gyanánt fogjuk 
föl, világos dolog, hogy érzeteink nem másolatai és nem képei 
a valóságnak. így tanítják ők is, de megjegyzik, hogy az érzet 
és a létrehozó molekularezgés között oly szoros a viszony, hogy 
például a skála normál á-hangját hallva, egészen bizonyosak 
vagyunk, hogy a levegő-molekulák rezgésszáma másodpercen-
kint 435. Ép azért az érzetek, ha nem is képei, mindenesetre 
pontos szimbólumai, jelképei a valóságnak. 

Ilyenformán — amint látjuk — a mérsékelt ideálizmus 
tisztára a természettudomány álláspontját fogadja el a másod-
rendű tulajdonságok kérdésében. így aztán egészen természetes, 
hogy az összes természettudományi tényeket meg tudja magya-
rázni. Vájjon a reálizmus képes-e erre ? Hogy erre felelhessünk, 
mindenekelőtt ismernünk kell a reálizmus tanítását. És pedig a 
neoscholasztikus reálizmusét. A reálizmus hivei voltak Aristoteles, 
szent Ágoston, Albertus Magnus, aquinói szent Tamás3 is, de az ő 
magyarázatuk annak az állapotnak szól, amelyet a természet-
tudomány az ő korukban kívánt meg. Ma ugyanazt a reálizmust 
a természettudomány jelenlegi állapotával kell összhangba hozni. 
S épen ezt teszik meg a régi reálizmus modern hivei. Lássuk 
csak tanításukat. 

A fény és szín nem különböznek egymástól s a fehér fény 
nem más, mint a szivárvány-színek összessége — mondja az első 
tétel. Amiből logikusan következik, hogy a tárgyak szine a fény-
től van és ha fény nincs, a szinek sem léteznek. Ily értelemben 
mondja Urraburu a színekről: «Úgy véljük, hogy nem mindig 

1 Natur u. Offenb. 48. évf. 206. o. és 56. évf. 523—524. o. 
2 Philosophisches Jahrbuch 1909; 31,1. o. 
3 Al. Schmid, Erkenntnisslehre I. Freiburg, 1890; 122—127. o. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 14 
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léteznek, hanem csak addig, amíg a fény létezik, mely a testeket 
megvilágítja s azok felületéről visszaverődik».! 

A fény létrehozó oka a mozgás — így szól a második 
tétel. Ezt tanítja Farges2 a külső érzékek objektivitásáról szóló 
nagy és tartalmas könyvében. Ugyanígy beszél Geny is. «Ha az 
ember elfogadja — mondja Geny — hogy a szín a hullámzó 
medium (éter) tulajdonsága, hogy tehát nem mozgás, hanem a 
mozgásnak okozata olyképen, hogy a létrejött qualitás jelleg-
zetességei (erősség és színárnyalat) a mozgás tulajdonságainak 
(erősségnek és hullámhossznak) megfelelnek: ez esetben az összes 
tények megmagyarázhatók lesznek.»3 Michelitsch nézete meg-
egyező.4 

A harmadik tétel a nemvilágító testek megvilágításáról 
szól és teljesen fedi a természettudomány álláspontját. Eszerint 
a fényforrásból kiinduló fény hullámmozgással terjed tova. Amint 
ezek az éterhullámok valamely tárgyhoz érkeznek, egyik részük 
azokban marad, fizikai nyelven szólva elnyeletik. Másik részük 
visszaverődik. A visszavert sugarak érik a szemet, illetve a látó-
ideget. Mi azután azt a színt látjuk, amely az ideget érintő éter-
ben van. De ez a szín valóságos szín és a látóidegeken kívül 
van. Ezt a színt adjuk mi a tárgyaknak.5 

A reálizmus e három tétele alapján nézzük most, hogy a 
természettudomány említett tényei magyarázhatók-e anélkül, hogy 
az objektív színeket el kellene vetnünk. 

Az első tünemény, melyről szóltunk, az volt, hogy a testek 
más és más színben látszanak, amint más és más fénnyel vilá-
gítjuk meg azokat. A magyarázat egyszerű: mindig azt a fényt 
látjuk, amelyik a látóidegünk előtt levő éterben van. Mivel a 
testek a különböző fénysugarakból más és más színűeket nyel-
nek el, a szemünkhöz jutó sugarak is egyszer ilyen, máskor 
olyan szinűek. 

A fénytalálkozás tüneménye szintén könnyen érthető. A reáliz-
mus második tétele szerint a szín oka a mozgás. Ha tehát az 
ellentétes fázisú hullámok egymás mozgását lerontják, szín sem 
keletkezhetik. Azért mondja Geny: «A fénytalálkozásnál nincsen 

' Instit. Philos. V. 705. o. 
2 Olasz fordítása (Siena, 1903) van csak kezeimnél. Ott 148—155. o. 
3 L. Michelitsch i. m. 247—248. o. 
« I. m. 248. o. 
5 P. Geny S. J. : Critica (Romae, 1914) 176. o. 
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két tulajdonság (t. i. szín), melyek egyesüléséből a tulajdonság 
eltűnése keletkeznék; hanem két mozgás van, melyek egymást 
kiegyenlítik s a mozgás megszűnéséből származik a tulajdonság 
eltűnése».1 Ha egyszerű fényt alkalmaztunk, a hullámmozgás 
teljesen megszűnik a fénytalálkozás helyén, tehát sötétség lesz. 
Ha ellenben fehér fénnyel kisérletezünk (napfénnyel), az eset 
más lesz. A fehéret összetevő szinek hullámmozgása nem egy-
forma, ép azért csak a megegyező hosszúságú hullámok oltják 
ki egymást ellenkező fázis esetén, míg a fönnmaradt hullám-
mozgások a kiegészítő színt hozzák létre. Ez az éterben lévő 
objektív szín jut el hozzánk, ezt látjuk s ennek alapján Ítélünk 
a tárgy színéről. így aztán érthető, hogy a szappanbuborék 
ugyanazon helyét más színben látjuk az egyik helyről nézve, 
más színben a másik helyről. Mert a felület ugyanazon részéről 
minden irányban szétmenő sugarakból a különböző helyeken 
történő fénytalálkozásoknál más és más színeknek megfelelő hul-
lámok tűnnek el. 

Gründer speciális érvére így felel a realizmus: a kék és 
szürke porszemecskék az összekeverés után is megtartják eredeti 
színüket, illetve azokból kék és szürke éterhullámok jönnek sze-
münkhöz az összekeverés után is. Hogy mi mégis zöld színt 
látunk, annak szemünk, látóképességünk korlátoltsága az oka. 
Nem szabad ugyanis felejtenünk, hogy a látóképesség nem szel-
lemi, hanem érzéki tehetség, tehát kiterjedt és bármily finom 
is, az anyag megkötöttségétől mégsem mentes egészen. Túl-
ságosan finom árnyalatok főifogására némely állat látása alkal-
masabb, mint az emberé; a sas távolabbról meglát valamit, mint 
az ember. Nézünk egy tárgyat, kontinuumnak, folytonosan kiter-
jedtnek látjuk, pedig tudjuk, hogy kis részekből, molekulákból 
áll s a nagyítóval töméntelen sok részt látunk egy vízcseppben 
is. Azt hisszük, Gründer sem tagadja mindezeket. Jó, de ha a 
quantitást másnak látjuk látási képességünk korlátoltsága miatt 
s a quantitás azért Gründer szerint is létezik, akkor Gründer 
érve a szinek létezése ellen semmit sem bizonyít. Igaz, mi zöld 
színt látunk s ez a szín nem létezik. De igenis létezik a kék és 
szürke szín, mely látóidegünket érinti. Oly közel vannak azonban 
e sugarak egymáshoz, hogy szemünk azokat külön fölfogni nem 
képes, hanem a két színt «per modum unius» zöldnek látja 

1 Michelitsch i. m. 247. o. 

14* 
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épúgy, mint több különálló részt is összefolyó egésznek, egy-
nek lát. 

A Dopler-elvet illetőleg vallja a reálizmus, hogy a csillag 
fénye az említett esetben változatlanul marad, hogy tehát ugyan-
azon sugarakat veri vissza. De e sugarak hullámmozgása meg 
változik az esetben, ha a csillag felénk közeledik.- Ekkor ugyanis 
az előbb kibocsájtott éterhullámokat a következők elérik, a hul-
lámok összetevődnek; más lesz a mozgás, más lesz annak ered-
ménye is, a szín. Ez az objektív szín jut el hozzánk, ezt látjuk. 
Mert amint más helyen bővebben kifejtettem, i szemünk tárgya 
nem maga a test, hanem csak a kiterjedt szín. Mi ugyan a szín 
irányában a testet keressük, de itt már a látáson kívül az apper-
ceptio is szerepet játszik, amelynek alkotórészeit tapasztalás útján 
szereztük meg, főleg tapintással. Itt tévedések is előfordulhatnak : 
azt mondjuk pl., hogy a csillag színe vörösbe hajló vagy a 
vízbe mártott bot törött. Többet mondunk, mint amit látunk s 
azért tévedünk. A szem azonban nem téved : vörösbe hajló színt 
lát, meghajlott alakú szines éterhullámot lát s amit lát, az tényleg 
úgy van szeme előtt, amint látja. 

Ha a fénylő tárgy mozdulatlanul marad hozzánk viszo-
nyítva, de mi közeledünk feléje, -ez esetben a közbeeső éterhul-
lámok mozgása sem szenved változást. És mi mégis változó 
színeket látunk. Mit felel a reálizmus e jelenségre ? Amikor nyu-
godtan egy helyben állunk, a fényhullámok rendesen jönnek 
szemünkbe s a retina előtt a szemgolyóban lévő éter a külső 
éterrel megegyező mozgásba jön s így ugyanolyan színt nyer, 
amilyen a szemen kívül létező éterben van. S ez a szemgolyó-
ban lévő éter az az inger, mely a retinára közvetlenül hat s 
amelynek szinét mi látjuk. Ha mozgunk a fénylő tárgy felé, egy 
bizonyos idő alatt több hullám érkezik szemgolyónkba, mint 
előbb. E hullámok ott összetevődnek, új erősségű mozgást adnak, 
melynek új szín lesz az eredménye. Ezt látja a látóideg. 

A fizikából vett utolsó tünemény — mint láttuk — az volt, 
hogy a hét szivárványszínnel befestett kereket gyors forgatása 
alkalmával fehér színben látjuk. Megfejtése nem nehéz a reáliz-
mus alapján. Csak arra kell újból gondolnunk, hogy a látás 
érzéki tehetség, tehát hogy aktusai, az érzetek térben és időben 
vannak. Az egymásután következő érzékelések mindegyike bizo-

1 L. «Ünneprontók» című könyvemet (Budapest, 1922) 174—185. o. 
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nyos időn át igénybe veszi a látótehetséget és pedig annál 
tovább, minél erősebb az inger. Ha tehát a látóképesség ugyan-
azon helyét oly gyorsan éri egymásután több különböző szinű 
inger, hogy az első szín látása még tart, mikor a következők 
jönnek: ez esetben az első érzékelésbe a többiek beleolvadnak; 
az érzékelések apperceptiója, fiziológiai összeolvadása áll be.1 

Ezen esettel van dolgunk a Newton-keréknél. A hétszinű sugarak 
gyors egymásutánban a retina ugyanazon helyére esnek, úgy 
hogy azok külön érzékeléséhez nincs ideje a látóképességnek, 
épen azért az összes színeket «per modum unius» látja. Amit 
lát: a szín, létezik; de nem úgy, amint látja. Az éterben hét 
szín van egymásután; ő a hét színt egyben fehérnek látja. 

Ami a tapasztalati lélektanból vett érvet illeti, annyi bizo-
nyos tény, hogy a villamosság idéz elő a szemben fényt s hogy 
a szemre gyakorolt nyomással is állíthatunk elő fényérzetet. 
Azonban Wundttal megjegyezzük,2 hogy a vakon született em-
bereknél ilyen módon nem keletkezik fényérzet; még akkor 
sem, ha az idegek rendesen ki vannak fejlődve. Tehát az emlí-
tett esetek magyarázata nem lehet az, mintha a fénylátás úgy 
történnék, hogy az idegek a mozgást alakítanák át fénnyé. Hiszen 
ha így volna, akkor a vakonszületettnél is tudnánk előidézni 
fényérzetet, abban az esetben t. i., ha idegei egészségesek. És 
mégsem lehet, mint Wundt bizonyítja. Azért Wundt így magya-
rázza a fönti nehézséget: haarendes fényinger folytán többször 
láttunk már fényt és színeket, akkor az idegekben bizonyos dis-
pozició fejlődik ki, úgy hogy rendkívüli ingerlésre is (villamos-
ság, szemre gyakorolt nyomás) reagál a szemideg és fényt lát.3 

De ilyen esetben öntudatunk világosan mondja, hogy a fény, 
melyet látunk, bennünk van és nem kívülünk létező objektív 
szín az. Ez a külső színhez úgy viszonylik, mint a fantáziakép a 
külső tárgyhoz. S amint a fantáziaképekből nem volna helyes 
azt következtetni, hogy azok prototyponja nem létezik kívülünk, 
époly kevéssé szabad a tapasztalati lélektan említett tényeit úgy 
magyaráznunk, hogy a fény csak bennünk van és nem kívülünk. 
Annál kevésbbé, mert az öntudat, mely a fantáziaképek s a külső 
tárgyak közti reális különbségről tanúskodik, ugyanazon öntudat 
a belső és külső fény roppant különbözőségét is tanúsítja. 

1 L. Qeny i. m. 180. o. 
2 A lélektan alapvonalai (ford. Rácz Lajos. Bpest, 1898) 57. o. 
3 L. Schmid i. m. I. 141. o. 
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Ily módon oldja meg a reálizmus a természettudománynak a 
régi tan ellen támasztott nehézségeit. Nem említettünk föl minden 
nehézséget, hanem csak a főbbeket. De mutatóba ennyi is elég. 
Hogy a modern reálizmus minden nehézséget megold, abból 
látszik, hogy a természettudomány adatait, az éterrezgéseket s 
azok tulajdonságait elfogadja. Csak egy pontban térnek el. 
A fizikus szerint csak mozgás van ; a reálista bölcselő az éterben 
a mozgáson kívül a fényt is fölveszi, mint a mozgás okozatát. 
De emiatt nem kerülhet összeütközésbe a természettudóssal. 
Hiszen a fény minőség s a természettudóst csak a mennyiség 
érdekli. «A fizika — mondja Pesch — mechanikát űz és azért 
nem is találhat qualitást, hiszen előtte már a priori csak az 
létezik, aminek quantitativ jellege van; csak a működő okokat 
kutatja és azokat is csak a mozgás és egyensúly szempontjából ; 
csak erre van érzékszerve. Mikép tudna fölvilágosítást adni nekünk 
a formális okok, a qualitások jelenlétéről? Ha erről kérdezzük a 
fizikust, becsületesen be kell vallania: erről semmit sem tudok, 
erre nincsenek szerszámaim.» i 

Azt sem lehet állítani, hogy a reálizmus tanítása lehetet-
lenség. A mérsékelt ideálizmus szerint az étermozgás az ideg-
hártyán kémiai felbomlást idéz elő s így keletkezik a fény.2 Jó, 
de ha a szín kémiai folyamat, melyet a rezgés vált ki, miért 
nem volna lehetséges akkor a szín magában az éterben ? Hiszen 
kémiai erők, kémiai tulajdonságok minden testben vannak ; nem-
csak ideghártyám, hanem az éter atomjaiban is. Azt nem lehet 
mondani, hogy a látóidegek e tekintetben különleges természe-
tűek, mert hiszen Wundt szerint a motorikus idegek is lehetnek 
érzékelők.3 Tehát a reálizmus nyugodtan állíthatja, hogy a szín 
az éterben van és ezt az objektív színt az éter kémiai ereje és 
mozgása hozza létre. 

íme a két nézet, a mérsékelt ideálizmus és a reálizmus. 
A természettudománynak és a tapasztalati lélektannak tényeit meg 
tudja magyarázni mind a kettő. Melyiket fogadjuk el tehát?. . . 
Szinte félve mondom: a reálizmust fogadom el. Ismétlem, félve 
mondom ki a döntő szót. Mert maradinak fognak tartani. És 
mégis a reálizmust vallom igaznak. Szolgáljon mentségemül, 

1 Die grossen Welträtsel (19073) 589. o. 
2 Wundt i. m. 77—78. o. 
3 L. Schmid i. m. I. 140. o. 
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hogy nem állok egyedül; vagyunk sokan, akik egyformán gon-
dolkozunk e kérdésben. 

Miért ragaszkodunk a régi tanhoz? Sok oka van, vegyük 
sorra őket. 

Először is a mérsékelt ideálizmus csak egy érvre támasz-
kodik, csak arra, hogy nélküle nincs magyarázata a tapasztalati 
tényeknek. Miután kimutattam a modern reálizmus tanítását, 
nem lesz nehéz belátni, hogy a reálizmus szintén meg tudja 
magyarázni a tényeket mind. Tehát semmi szükség sincs a mér-
sékelt ideálizmusra. Sőt — bocsánat a vakmerőségért — mi 
egyenesen veszélyesnek gondoljuk a mérsékelt ideálizmust. Attól 
félünk, hogy nem ad elégséges védelmet a túlzó ideálizmus 
ellen. Ha eltekintünk attól, hogy logikusan teszik-e, mindenesetre 
azt találjuk a mérsékelt ideálizmus követőinél, hogy a túlzó 
ideálizmust egyhangúlag elvetik. Míg Kant, Fichte, Schopenhauer 
szerint a tárgyakról semmi ismeretet sem szerezhetünk és léte-
zésüket is csak inkább gyanítjuk, mint tudjuk, addig a mérsékelt 
ideálizmus ismerettani úton is elfogadja a tárgyak létezését, sőt 
azok elsőrendű tulajdonságait is. Azt mondja pl. Fröbes: Vallom, 
hogy a quantitás úgy létezik, amint érzékelem. Nem azért foga-
dom el ezt, mert két érzék tanúskodik róla, hiszen ez csak való-
színűségét bizonyítaná; hanem ismerettani szempontból: mert 
ennek elfogadása szükségképeni föltétele annak, hogy a testekről 
objektív tudomány lehessen.i Hasonlóképen beszélnek a többiek 
is. Vizsgáljuk meg, logikus-e eljárásuk. 

A mérsékelt ideálizmus azt tanítja, hogy érzékeinkkel olyant 
fogunk föl, ami nem is létezik: kívül csak mozgás van és mi 
ahelyett színt látunk. Érzékeink tehát átalakítják a mozgást fénnyé. 
És most mi kérdezzük, miért nem tehetik meg érzékeink ugyan-
ezt a quantitással ? Ha érzékeink képesek a fény előállítására, 
talán a mennyiséget is csak úgy varázsolják elő valamilyen isme-
retlen inger, egy incselkedő szellem behatása alapján? Mivel 
bizonyítják, hogy a mennyiség úgy van kívülünk, amint észleljük 
és nemcsak okozatilag, mint a fény ? A bizonyítékot megadja 
De Broglie: «A különböző érzetek sokaságának összhangzata, 
amikor azokból ugyanazon egy ismeret keletkezik».2 Vagyis ha 
több érzékkel egyformán fogom föl a mennyiséget, akkor az 
biztosan létezik. 

1 Philosophisches Jahrbuch, 22. évf. (1909) 117. o. 
2 L. Farges i. m. 74. o. 
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Hát bizony ez az érv egy cseppet sem tudja meggyőzni 
az embert. Mert ha egy érzékszerv másképen fog föl valamit, 
mint ahogy az a valóságban létezik (így pl. a szem a mozgást 
fénynek), miért ne tehetné a többi érzék ugyanazt? Ha egy 
érzékszerv természeténél fogva («per se») csalódik sajátos tár-
gyának («objectum proprium») fölfogásában, ki tud kezeskedni 
a többiről? Helyesen mondja Lercher: «Az a körülmény, hogy 
a kiterjedést egyszerre több érzék fogja föl, magában véve nem 
igen alkalmas arra, hogy annak objektív valóságát erősítse. Nem 
gyökereznek-e az összes érzékek egy és ugyanazon érzékelő 
lélekben, melyről azt mondják, hogy a szép külső világ jókora 
részét kivarázsolja magából? Csodálatos volna akkor, ha a lélek 
érzékei útján nemcsak a színt és hangot, hanem a térben és 
időben való kiterjedést is belenézné az objektív világba ?» i Külön-
ben De Broglie érvét — amint Fröbes fönt idézett szavaiból is 
kitűnik — még maguk a mérsékelt ideálizmus hivei sem tartják 
valami meggyőzőnek. v 

Balzer másként bizonyít. «Nincs köztük semmi paritás — 
mondja ő az első- és másodrendű tulajdonságokról szólva — 
hanem igenis egész lényeges különbség. Míg ugyanis a minő-
ségek lényegét illetőleg egy kijavítható Ítéletről van szó, a meny-
nyiség lényegét tekintve egy abszolút kijavíthatatlanról. Mert 
föltéve, hogy a kiterjedés nem szükségkép úgy léteznék, ahogy 
érzéki ismeretünk mutatja, ez esetben semmi alap sem volna 
arra, hogy értelmi következtetésekkel meghatározzuk ama viszonyt, 
melyben az általunk fölfogott kiterjedés az objektíve létezővel 
van ; épen mert minden érzékelésünk mindig csak kiterjedt 
dolgot állít elénk és pedig egy és ugyanazon módon, azért a 
quantitás nem lényegesen, hanem csak a plus-minus határán 
belül változhatik. Már pedig lehetetlenség valamit meghatározni, 
ami az ismert dologgal semmiféle viszonyba sem állítható. Azért 
a kiterjedésnek vagy úgy kell érzéki ismeretünkben lerajzolódnia, 
amint önmagában létezik, vagy pedig ismeretlen X marad szá-
munkra. Mivel ez utóbbi tarthatatlan, azért a quantitásnak úgy 
kell lerajzolódnia. A quantitás lerajzolódásával azután megvan már 
mindaz, ami a külső világ megismeréséhez valóban szükséges.»2 

A mennyiséget mindig mennyiségnek fogjuk föl, mondja 

1 Zeitschrift für kath. Theologie, 25. évf. (1901) 493. o. 
2 Philosophisches Jahrbuch, 22. évf. 300. o. 



A MÉRSÉKELT IDEÁLIZMUS ÉS A MODERN REALIZMUS 205 

Balzer. Nem tagadjuk mi sem. Csak azt kérdezzük, a minőséget 
ugyan minek fogjuk föl ? Vájjon hallott-e már valaki olyan hangot, 
mely nem lett volna hang ? Vagy látott-e olyan tárgyat, melynek 
semilyen szine sem volt? Nem gondolnók. Sőt mi több, maguk 
a túlzó ideálisták is bevallják, hogy a mennyiséget sem tudjuk 
szín nélkül fölfogni. «A jelenkor nativistái és empiristái, bár-
mennyire is távolodjanak el egymástól a tér képzetének teóriá-
jában, abban tökéletesen egyek, hogy lehetetlenség elképzelni 
teret, kiterjedést, alakot valamilyen érzéki tulajdonság nélkül»,' 
mondja Stumpf, a berlini tanár. Tehát a fényt épúgy fénynek 
fogjuk föl mindig, mint a mennyiséget mennyiségnek. Dehát 
akkor mi a különbség a kettő között ? Azt mondja Balzer : értel-
münk nem tudja a mennyiséget másnak, mint mennyiségnek 
fölfogni, mert érzékeink is annak fogják föl mindig és így az 
értelem nem tudja kijavítani az érzetet. Mi pedig azt mondjuk: 
értelmünk a minőséget csak minőségnek tudja fölfogni, mert 
érzékeink is mindig annak fogják föl. Ha tehát Balzer érvéből 
következik, hogy a mennyiség úgy létezik a valóságban, amint 
érzékeljük, ugyanazon érvből az is következik, hogy a minőség 
is úgy létezik kívülünk, amint látjuk, hogy tehát a mérsékelt 
ideálizmus tanítása megdől. A mérsékelt ideálizmus — bár az 
érzékek mindig fényt látnak — az értelemmel tagadja a fény 
objektív létezését. Hogy ugyanazon értelemmel a mennyiséget 
is ki lehet küszöbölni a valóságból, azt senki sem tagadja, ha a 
túlzó ideálizmus vagy a dinamizmus tanítását ismeri. 

Balzer második bizonyítéka megegyezik Fröbesével, akinek 
szavait előbb hoztuk. Szól pedig imigyen : Ha a mennyiség nem 
úgy létezik, amint érzékeljük, akkor számunkra ismeretlen X 
marad. Más szóval: akkor a túlhajtott ideálizmus következik. 
Találóan jegyzi meg P. Geny, hogy Balzer érve más szavakkal 
annyit mond: «Mi nem vagyunk ideálisták, mert megtartjuk a 
mennyiséget és megtartjuk a mennyiséget, mert ez szükséges 
ahhoz, hogy ne legyünk ideálisták».2 Hát bizony ez petitio prin-
cipii és nem bizonyíték. 

Gründer latin nyelven írt munkájában a következő bizo-
nyítékot hozza: A főok, amiért tagadjuk, hogy a szín és hang 
formaliter létezik, az, hogy különben a szines vagy hangzó testről 
ellenmondó állítások volnának igazak egyszerre. Ezt bizonyítják 

1 L. Willems, Die Erkenntnisslehre des modernen Idealismus. (1906) 36. o. 
2 L. cikkét : Philos. Jahrbuch, 22. évf. 532. o. 
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érveink. De ezeket az érveket a quantitásra nem alkalmazhatjuk. 
Ugyanis bárhogyan és bárhonnan nézed is a testeket, mindig 
kiterjedteknek látod azokat és sohasem kívánják ismereteid, hogy 
a tárgy ugyanazon időben kiterjedt és nem-kiterjedt legyen ; míg 
ha a színt úgy fognók föl, amint kívülünk létezik, ez esetben 
ugyanazon test ugyanazon szempontból zöld is lenne és nem-
zöld is. i Vagyis Gründer szerint a kiterjedtet mindig kiterjedt-
nek tapasztaljuk, a zöldet pedig nem mindig zöldnek. Mindkettőt 
mi is elfogadjuk, csak azt nem látjuk sehogyan, mi következik 
ezekből a mérsékelt ideálizmus javára. Igen, ha Gründer így 
mondaná: a mennyiséget mindenképen mennyiségnek fogjuk föl, 
tehát az formailag van a tárgyakban ; a minőséget ellenben nem 
mindig minőségnek érzékeljük, tehát az nincs meg formaliter 
kívülünk; ismétlem: ha így mondaná, semmi kifogásunk sem 
lehetne a következtetés alakja ellen. Ez esetben azonban tagadnók 
a második részt, mert tisztára lehetetlenség a minőséget, pl. a 
fényt, máskép mint minőségnek, fénynek fölfogni, amint már 
Balzer ellen is mondottuk. Azonban Gründer a mennyiséggel 
szemben nem a minőséget veszi, nem a fényt vagy színt, hanem 
egy meghatározott minőséget, meghatározott színt, a zöldet. 
Vagyis ez az ő érve: valaki zöld színt lát, a másik ugyanazon 
esetben nem a zöld színt látja, hanem másikat, tehát a szín nincs 
kívülünk. Csak az a baj, hogy ezt az érvet lehet visszafordítani 
is imigyen: valaki gömbölyűnek lát egy kiterjedt tárgyat, a 
másik ugyanazt nem gömbölyűnek, hanem pl. hosszúkásnak, 
tehát a kiterjedés nincs meg a tárgyban kívülünk. 

Érdekes, hogy Gründer maga is gondolt a mi érvelésünk 
lehetőségére, mert az előbb idézett szavai után mindjárt így ír: 
«Természetesen — mint már Aristoteles is megjegyezte — ugyan-
azon test nagynak látszik vagy kicsinynek, amint közelről vagy 
messziről nézzük; de az sohasem igaz, hogy ennek vagy innen 
nézve kiterjedtnek lássék az, ami a másiknak vagy máshonnét 
nézve nem kiterjedt ; hanem mindig és minden körülmény közt — 
ha egyáltalán érzékeljük — kiterjedtnek látjuk a tárgyat».2 Még 
érdekesebb, hogy Gründer szerint a kiterjedt és nem-kiterjedt a 
zölddel és nem-zölddel áll szemközt, bár igazában a színes és 
nem-színes az ellentétese. A zöld és nem-zöldnek a kiterjedés 
részéről a nagy és kicsiny felel meg. 

i I. m. 78. o. 2 I. m. ugyanott. 



A MÉRSÉKELT IDEÁLIZMUS ÉS A MODERN REALIZMUS 207 

A szerző második bizonyítéka így hangzik : a szín és hang, 
amint kívülünk léteznek, nem mások, mint a tárgyak erői, melyek 
érzékeinkre hatnak; vagyis — amint a fizikusok mondják — a 
testek energiáinak állapotai, következőleg föltételezik a mozgás-
ban lévő anyagot. Már pedig a mozgásban lévő anyag föltéte-
lezi' az elsőrendű tulajdonságoknak, a kiterjedésnek, mozgásnak 
stb. létezését.1 Tehát Gründer szerint kell léteznie mozgásban 
lévő kiterjedt anyagnak, mert hiszen ép ennek a mozgásban lévő 
kiterjedt anyagnak erői hozzák létre bennünk a színt és hangot. 
Csodálatos argumentum! Azt mi is tudjuk, hogy ha a szín és 
hang a mozgásban lévő anyagnak erőitől származik, akkor ennek 
az anyagnak léteznie kell, következőleg a kiterjedésnek is. De 
mivel bizonyítja Gründer, hogy a szín és hang valóban a moz-
gásban lévő kiterjedt anyag erőinek származéka? Ugy-e először 
azt kellene bebizonyítani, hogy van anyag és mennyiség, kiter-
jedés? Gründer ezt a kiterjedést úgy bizonyítja, hogy fölállítja 
tételét : a szín a kiterjedt anyag erőitől jön. Más szóval : a bizo-
nyításba fölveszi a bizonyítandót. Nem hisszük, hogy a túlzó 
ideálisták megtérnének erre az érvre. 

A mérsékelt ideálizmusnak minden esetre az öntudatban 
van legerősebb bizonyítéka a quantitás megvédésére. Világosan 
mondja .öntudatunk, hogy nekünk kiterjedt testünk van, így 
tanítják az új nézet hívei. 

Ennek az érvnek helyességét mi is elfogadjuk. Ez az érv a 
túlzó ideálistákkal szemben is meggyőzően bizonyítja a kiterje-
désnek, a kiterjedt testeknek létezését.2 De egy szerény meg-
jegyzésünk mégis volna. Az öntudat bizonyságát el kell fogadnia 
minden bölcselőnek, ha csak az ostoba és önmagának ellenmondó 
szkepticizmusba sülyedni nem akar. Az öntudat világosan tanú-
sítja, hogy belső érzeteink (a hideg, érzéki fájdalom stb. érzetei) 
kiterjedtek, hogy tehát az érzékelő alany maga is kiterjedt. Van 
tehát kiterjedésünk, testünk. Már most, ha külső érzékeinket 
használjuk, a szemet és tapintóérzéket, azokkal is azt tapasztaljuk, 
hogy testünk kiterjedt. Egyúttal arról is bizonyosak leszünk ily 
módon, hogy a külső érzékeink is megbízhatók: hiszen azok 
tanúsága megegyezik az öntudatéval. Ezek után két kérdésünk 
volna a mérsékelt ideálizmus híveihez. Nem tanúskodik az öntudat 
arról, hogy a színt kívülünk látjuk? S ha igen, milyen jogon 

> I. m. 79. o. 2 L. bővebben : Ünneprontók 165—170. o. 
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vetik el az öntudat tanúságát e pontban? Azután meg milyen 
alapon kételkednek külső érzékeink megbízhatóságában? Talán 
az érzéki csalódások miatt? Igen — ők mondják — emiatt. Jó, 
de akkor ugyanazon logikával a mennyiséget is tagadniok kell. 
Mert hát Berkeleyt mi vitte rá, hogy Locke mérsékelt ideáliz-
musával ne elégedjék meg, hanem tovább menjen az ideálizmus 
lejtőjén ? Halljuk csak, mit mond. «Miért ne volna szabad ugyan-
úgy következtetnünk, hogy az alak és kiterjedés nem lenyomatai 
és hasonlóságai az anyagban létező tulajdonságoknak, mert hiszen 
azok ugyanazon szem számára különböző pontokból nézve, vagy 
különböző alkatú szemek számára ugyanazon pontból nézve, külön-
bözőknek látszanak és épen azért nem lehetnek a szellemen 
kívül létező valami állandóan meghatározottnak képei?»1 Való-
ban, a quantitás fölfogásánál is van egész csomó érzéki csalódás, 
e tekintetben a quantitás nem különbözik a qualitástól. Ép azért 
Wundt ellenmondásoknak nevezi azokat az érveket, melyek arra 
szolgálnának, hogy a mennyiségi és minőségi tulajdonságok 
között bizonyos különbséget állapítsanak meg. «Ezeket az ellen-
mondásokat — így Wundt — először Berkeley és Hume küszö-
bölték ki az empirizmus teóriájából azzal, hogy az első- és 
másodrendű tulajdonságok között a rangkülönbséget megszün-
tették.» 2 

Második érvünk a mérsékelt ideálizmus ellen az, hogy 
tanítása ellenkezik az emberiség közfelfogásával. «Ha mondjátok 
egy falusi embernek — írja Farges —, hogy a rét zöldje, virá-
gainak gazdag színpompája, a hegyek változatos színezete, a 
patakok csobogása, a madarak éneke a valóságban nem úgy 
vannak, mint ő látja és hallja azokat, hanem azok az ő érzéke-
lésének egyszerű módosulásai, nemcsak nagy szemeket fog 
mereszteni erre, de el sem fogja hinni s ha még tovább beszél-
tek neki, legalább is szemtelen gunyolódónak fog tartani ben-
neteket. Tegyétek meg ugyanezt a kísérletet a föld minden 
országában, minden helyén, az eredmény csalhatatlanul ugyanaz 
fog lenni. Minden ember, aki metafizikát nem tanul, vagy azzal 
már felhagyott, hisz a hangok és színek valóságában.»3 «Semmi 
kétely sem zavarja e hit bizakodását — írja Lotze — és az egy-
mással egyező tapasztalatok nagy számával szemben álló el-

1 Fischer: Die Grundfragen der Erkenntnisstheorie. (1887) 68—69. o. 
2 Willems i. m. 37. o. 
3 I. m. 137. o. 



A MÉRSÉKELT IDEÁLIZMUS ÉS A MODERN REALIZMUS 2 0 9 

enyészően csekély érzéki csalódások sem tudják megingatni ama 
biztosságot, hogy mi egy kész világba tekintünk bele mindenütt, 
amely úgy marad meg, ahogy látjuk, még akkor is, ha állha-
tatlan figyelmünket el is fordítjuk tőle.. . És ismereteinek igaz 
valóságában való eme tökéletes bizalmat az érzéki természet 
nemcsak naivul fogadja el, hanem egy mélységes szükséglet 
egyúttal hajtja is minden olyan támadás élénk visszautasítására, 
amely fenyegetné ismereteinek teljes valóságát.»1 Mondhatná 
valaki, hogy e meggyőződés semmit sem bizonyít egy tudomá-
nyos kérdésben. Az illetőt emlékeztetjük Wundt szavaira: «Mint 
gyerekesen naiv eljárást tekintik ma, ha Szókratész valamely 
erkölcstani fogalmat azáltal törekszik bizonyítani, hogy először 
kipuhatolja, mit gondolnak arról mindnyájan. Pedig sohasem 
lesz számunkra magasabb fóruma az igazságnak, mint épen az 
általánosság fóruma. Amint minden egyes normális öntudat ele-
gendő ismeret föltételezése mellett, közvetlenül mint világos 
dolgot elfogad, azt nevezzük biztosnak.»2 Nem mondjuk mi, 
hogy a közvélemény szava mindig szentírás, még a bonyolult 
kérdésekben is. De annak megállapításához, hogy valami bennünk 
létezik-e vagy kívülünk — s a fény ide tartozik — az öntudat 
tanúsága és egészséges szem kell csak s ezekkel minden ember 
rendelkezik. A mérsékelt ideálizmus úgy tanítja, hogy nem kívü-
lünk létezik a fény, de e tanítását döntő érvekkel bizonyítani 
nem tudja. Épen azért a közvélemény szavát fogadjuk el és azt 
mondjuk Zigliaraval: «inkább akarok az emberiség közfelfogá-
sával együtt tévedni, mint ezekkel minden ok nélkül egyetérteni».3 

* * * 

Láttuk a szemben álló két nézetet; elismertük, illetve bizo-
nyítottuk, hogy a természettudomány és a tapasztalati lélektan 
tényeit meg tudja magyarázni mindkettő. A kettő közül a reá-
lizmust fogadtuk el, mert ez logikusabban véd meg a túlzó 
ideálizmustól. De azért is, mert a reálizmus egyedül osztja az 
emberiség közfelfogását s mi úgy gondolkodunk, hogy a böl-
cselőnek nem okvetlenül szükséges valami új, a mindennapitól 
eltérő hipotézist kitalálnia. 

j Willems i. m. 23—24. o. 
2 Ugyanott 24. o. 
3 Farges i. m. 144. o. 
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Befejezésül még valamit. 
Egy filozófiában olvassuk a következő sorokat: «Nehéz 

fölfogni, hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával, hogy 
nekünk a világot természetes szükségszerűséggel a legszebb módo-
zatokban kell fölfognunk, bár e módozatok a tárgyakban nin-
csenek meg. Valóban, az isteni mindenhatóságnak igen könnyű 
lett volna vagy a testeket ellátni objektív tulajdonságokkal, vagy — 
ha ezt nem akarta — úgy módosítani képességeinket, hogy azt 
fogják föl, ami a tárgyakban valóban megvan».1 Hiszen a mér-
sékelt ideálizmus szerint — amint B. Franzelin mondja — Isten 
inkább tévedésbe vinné, semmint az igazság megszerzésére irá-
nyítaná érzékszerveinket, bár Neki egyformán könnyű lett volna 
természetünket olyan érzékekkel fölruházni, amelyek a valóságot 
hűen adják vissza 2 Valóban nehéz elhinni, hogy Isten, aki — 
mint Schiffini szellemesen mondja — a természetnek és nem a 
hazugságnak alkotója,3 megengedve egy folytonos illúziót, mely 
minden embert fogva tartana s mely Fechner szerint még azokat 
is gúnyolná, akik a tudománytól fölvilágosítva nem hisznek 
benne.4 Igen, ez a csalódás az érzék sajátos tárgyát, objectum 
propriumát illetőleg sohasem fog és senkitől sem fog tágítani. 
A mérsékelt ideálista époly rabja neki, mint akár a reálizmus 
követője. És Fechnerrel kérdezzük: «hát a tudás, hogy ez csak 
illúzió, époly erősen áll és nem inkább csak illúzió maga is?»5 

Bizony nagyon kétséges, hogy a mérsékelt ideálizmus tana ép-
oly erős volna, mint ez az állítólagos illúzió. És vájjon miért ne 
lehetne a mérsékelt ideálizmus maga is csak illúzió?... 

Pécs. Dr. Dőry László. 

1 H. Schaaf S. J., Instit. Psychol. Pars II. (Romae 1911 litogr.) 105. o. 
2 Questiones Selectae (Oenipotente 1921) 497. o. 
3 Principia Philosophica (Taurini 18922) 217. o. 
4 Willems i. m. 35. o. 
5 Willems, ugyanott. 
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A Z A B G A R - L E G E N D A E R E D E T E . 1 

Az ABQAR- vagy Addai-legendát (Doctrina Addaei) Cureton.2 
k majd Phillips3 adta ki ; az utóbbi a szentpétervári cári, 

az előbbi pedig a British Museumban talált kéziratok alapján. 
A legenda mai alakja, ahogy e kiadások elénk tárják, nem egy 
kornak gyermeke és nem egy kéznek munkája. Az események 
belső szerves összefüggés nélkül, hézagosan, kaleidoszkópszerűen 
illeszkednek egymás mellé. Az egyes részek közt a laza kapocs 
Addai ("HX), egy a 72 tanítvány közül. 

A Phillips-féle szír kiadás rövid vázlata: 
1. Abgar Ukkama,4 Edessa5 királya, követséget küld a Meg-

váltóhoz. A levélváltás, x.—i. o. 
2. A követség vezetője : Hnân Jézusról képet fest és elviszi 

Abgarnak. -j.—n. o. 
3. Addai megérkezik Edessába. Találkozása a királlyal; 

Abgar gyógyulása és hálája, a—ü. o. 
4. Addai beszéde a király édesanyja, neje és a város elő-

kelősége előtt. a.—i. o. 
5. Protonike, Claudius felesége, megtérésének és a szent 

kereszt feltalálásának legendája. x—r. o. 
6. Addai nagyhatású beszéde az egész nép előtt. Nebo és 

Bél papjai is megkeresztelkednek, (n.—nb. o.) 
7. Aggai, Palüt, Abselâmâ, Barsamja Addai tanítványai. 

Templomépítés, nb.—ib. o. 
8. A hívek buzgólkodása a Diatessaron és a Szentírás olva-

sása körül. ïb.—Tb. o. 
9. Idegenek is jönnek hallgatni Addait. Narsé, Assyria 

királya magához hívja az apostolt. ïb, o. 
10. Abgar levele Tiberius császárhoz, melyben a zsidók 

üldözését kéri. Tb.—». O. 
11. Addai templomot épít. (2. említés.) Aggai, Palüt és Ab-

selâmâ szerephez jut. ». o. 
12. Addai hosszú búcsúbeszéd után meghal; fényes temetést 

rendeznek. ».—tf:. o. 
1 Szír betűk hiányában a szír szöveget arám betűkkel írom át. 
2 Cureton : Ancient Syriac Documents. London, 1864. 
3 Q. Phillips : The Doctrine of Addai, the apostle. London, 1876. 
4 »»31K 1J3Ü. 5 Szír: i m i S ; arab: 
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13. Abgar fia és utóda üldözi Aggait, ki vértanúhalált hal, 
mielőtt utódról gondoskodhatnék; ezért Palüt, Serapiontól, An-
tiochia püspökétől kapj'a az ordót. a:.— 

A legendának sokkal egyszerűbb, kivonatos alakját Eusebius 
őrizte meg számunkra.1 

Abgar, Edessa királya súlyos beteg. Hall a nagy csoda-
tevőről és Ananias nevű követét küldi a Mesterhez a kéréssel, 
fáradjon el hozzá Edessába és gyógyítsa meg. Jézus levélben 
válaszol: ő maga személyesen nem mehet, de mennybemenetele 
után egy tanítványát fogja elküldeni Edessába. Az igéret teljesül. 
Taddai megérkezik és egy Tobia nevű zsidónál száll meg. Más-
nap reggel Abgar Taddai elé siet, megpillantva annak arcán 
a csodás fényt, leborul előtte. Majd rögtön mentegetéshez fog: 
«Tervbe vettem — úgymond — már régebben a zsidók üldö-
zését, de a rómaiak akadályoztak meg a kivitelben». Addai kéz-
rátétele meggyógyítja Abgart, sőt Abdon fia, Abdái és mások 
is visszanyerik testük egészségét. Abgar kérésére Addai meg-
igéri, hogy a következő napon a nép előtt Jézus eljöveteléről 
és hatalmáról fog beszélni. Abgar »egybe is gyűjti a város 
apraját-nagyját a beszédre. Nagy a hatás. Jutalmul a király ara-
nyat-ezüstöt kínál Addainak, de ajánlata visszautasításra talál. 

Eusebius aztán megjegyzi, hogy ezt a szöveget szír nyel-
ven Edessa királyi archívumában találta. 

A legenda történeti hitelességét a tudományos kritika ma 
egyhangúan elvitatja.2 Lipsius ugyanis kimutatta, hogy a keresz-
ténység alapjait nem V. Abgar Ukkama, hanem IX. Abgar Se-
verus bar Macnü (176—213.) vetette meg Edessában. A városnak 
első történeti püspökét, Palűtot, a legenda szerint is Addai 
szenteli pappá, de Serapion, Antiochia patriarkája, püspökké. 
Serapion pedig 190. és 212. között kormányozta az antiochiai 
egyháztartományt.3 Legkorábban ebből a korból származhatik 
a legenda is. De a legnagyobb valószínűség szerint csak a III. 
század utolsó harmadában született meg4 az akkor már virágzó 
edessai iskolában azon célból, hogy a tekintélyes edessai egyház 

> H. E. I. 13. 
2 Nöldeke: Liter. Zentralblatt. 1876. No. 29. Nestle: Theol. Literatur-

zeitung. 1876. No. 25. Lipsius: Die edessen. Abgarsage. 8. és k. o. 
3 Lipsius : Studien zur Papstwahlgeschichte. Lásd : Jahrbücher für prot. 

Theologie. 1880. 293. és k. o. ; Die edessen. Abgarsage. 8. és k. o. 
* Tixeront: Les origines. 156., 158. o. 
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alapítását a Megváltó különös kegyére vezesse vissza. V. Abgar 
Ukkama ( = fekete) nevéhez fűzte Edessa megtérését a legenda, 
mert uralkodása a Megváltó idejére esik. (13—50. Kr. u.)1 

Míg a mult században a tudományos kritika a legenda 
történeti értékét és megbízhatóságát iparkodott kihámozni, ma 
egy irodalomtörténeti kérdés vetődött fel : vájjon tényleg edessai 
agyban fogamzott-e és szír talajon született-e meg a Doctrina, 
vagy talán csak egy már létező, másutt termett legendának át-
dolgozása és új viszonyokra való alkalmazása? 

Marquart2 Izates adiabenei3 király zsidó vallásra való 
áttérésének történetét sejti benne feldolgozva. Ezen nevezetes 
eseményről, mely Kr. u. 40 körül történt, Flavius Josephus sze-
rint a legenda a következőkőt tudja elbeszélni :4 

Monobazos (Movô̂ aÇoç = Mânu-bâzu) nővérét, Helenát veszi 
feleségül. Az anya egyszer álmában azt az intést kapja, vigyáz-
zon, ne sértse meg méhében fiát, mert az gondviselésszerűen 
fog születni és boldog véget fog érni. A fiú a világra jön és 
szülei kedvence lesz. Hogy testvéreinek irigy és gyűlölködő 
szeme elől elrejtse, elküldi az apa fiát, kit Izatesnek nevezett el, 
Spasinos királyához, Abennerigoshoz.5 Itt egy Ananias ('Avavt'aç) 
nevű zsidó kereskedő, ki a király háremhölgyeit Mózes vallására 
oktatja, Izatest is megnyeri hitének. Majd elkiséri előkelő tanít-
ványát Adiabenébe is. Közben Helenát, Monobazos nejét, otthon 
egy másik zsidó téríti meg. A fiú elfoglalja apja trónját és mikor 
anyja áttéréséről értesül, azonnal alá akarja magát vetni a körül-
metéltetés szertartásának. De Helena óvatosságra inti. Szerinte 
a nép nem nézné jószemmel, ha otthagyná ősei hitét. Mind-
azonáltal Izates felveszi a circumcisiót. A túlzott aggodalom 
hiábavalónak bizonyul; a nép nem zúgolódik. Helena ezért 
Jeruzsálembe akar zarándokolni, hogy a templomban hálaáldo-
zattal hódoljon új Istenének. 

Következik Izâtes nagylelkűségének, hőstetteinek dicsőítése. 
Artabanos ('Apxaßavog) párth király ellenségei elől hozzá 

menekül. Izates visszasegíti trónjára. Jutalmul különféle kitünte-
tésben részesül és Nisibist kapja ajándékul. 

1 Gutschmid : Kl. Sehr. II. 347. o. 2 Streifzüge : 297. és k. o. 
3 Adiabene (szfr : 3">~in, arab : párth város a 2 Zab folyó közt a 

Tigris jobbpartján. Fejedelme a ktesiphoni párth király vazallusa. 
* Antiqu. XX. c. 2 - 4 . 
5 'Aßevvijpifoj = —"DJ — Nergal szolgája. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 15 
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Artabanos fia és utóda, Vardanes (OuapSâvrjç) a rómaiak 
ellen kéri fel Izatest szövetségesnek. Izates nem enged a fel-
szólításnak, ezért Vardanes neki is hadat üzen. Háborúra azon-
ban nem kerül a sor, mert Vardanest közben a párthok meg-
ölik.1 Izates fivére, Monobazos és a királyi ház többi tagjai a 
király nagy szerencséjét látva szintén áttérnek a zsidó vallásra. 
Ez aztán kihívja az apák hitéhez és az ősi tradíciókhoz hű párth 
főnemesség ellenállását ; forradalmat szítanak ; szövetkeznek Abias 

('A§iaç = héber nias arab : ^ß) törzsfővel Izates ellen. A király 

azonban győz; a lázadókat lekoncoltatja; Abias öngyilkos lesz. 
Majd Vologases párth királyhoz fordulnak az előkelők ama 

kéréssel, adjon nekik ismét párth uralkodót. Vologases nagy 
sereggel közeledik. Izates a Mindenható segítségéhez folyamodik 
és új vallásának Istene ismét megsegíti. A párthok által leigázott 
szomszéd népek fellázadnak és betörnek Párthiába. Vologases 
kénytelen szégyenszemre elvonulni. 24 évi boldog uralkodása 
után halálát közeledni érezvén, fiát rendeli utódjának. Az anya 
nemsokára követi fiát a sírba. Monobazos mindkettő tetemét 
Jeruzsálemben, a Helena által épített úgynevezett királysírokban 
helyezi el. 

* * * 

Állítsuk párhuzamba a két legendát! 
Tárgyuk egy. T. i. egy nagyjelentőségű fejedelmi áttérés-

nek legendaszerű dicsőítése. 
Ami kevés, lényegbe nem vágó eltérés van a két legenda 

epizódjai között, azt a különböző cél és körülmény, melyben 
megszülettek, eléggé megmagyarázza. 

Az Izates-legendának, mint panegyricumnak célja a meg-
tért fejedelem emlékét megörökíteni, lépését dicsőíteni; mint 
apologiáé pedig a világ előtt demonstrálni, miként ragadja ki 
Izrael hatalmas Istene védencét a legvégzetesebb bajokból is. 

Az Abgar-legendát más ok szülte. Általános a törekvés a 
szír egyházakban alapításukat lehetőleg apostoli alapokra vezetni 
vissza. E kívánságból fogamzott meg az Abgar-legenda is. Célja 
a későbbi tekintélyes edessai püspökségnek apostoli eredetet 
biztosítani. A vágy és az általános uzus megvolt; s e kívánság 
realizálásához önként kínálkozott keretnek az Izates-legenda. Csak 
át kellett dolgozni nemcsak a fentemlített célnak, de a helynek, 
körülményeknek megfelelően is. Az új viszonyok ugyanis szintén 
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módosítólag hatottak az eredeti legendára. Az Izates-legenda 
zsidó agy szüleménye, azért benne a tipikus zsidótérítés, proze-
litacsinálás módja van lefektetve. A zsidóság hatalmas asszimi-
láló ereje Ananias, a kereskedő által hódít a pogány királyi tró-
nokon és háremekben. 

A III—VI. századbeli szír legenda- és történetíróknál más 
a hittérítő tipusa. A szír szent és apostol comme il faut mint 
valami túlvilági lény jelenik meg. Fényes, ragyogó arccal járja 
végig a halandók sorait. Mindenütt pazar kézzel szórja termé-
szetfeletti erejének jeleit. Bármerre lép, csodák fakadnak nyom-
dokain, különösen betegek gyógyulnak és halottak támadnak fel. i 

Ilyennek kellett természetesen lennie a prototypusnak, a 
Messiásnak is. Nagy orvos,2 ki elsősorban nem tanítani küldi 
apostolait, hanem gyógyítani és életre hívni a holtakat.3 Közel-
fekvő dolog tehát, hogy Abgar betegségben sínylődik. A tanít-
vány megérkezése így eléggé motiválva van.4 

Egy másik meglepő azonosság a két legenda között, amire 
már Marquart5 tesz figyelmessé bennünk: a megtérés közvetí-
tése egy Ananias ('Avavtaç = pn) nevű férfi által, ki az Izates-
legenda szerint, mint zsidó kereskedő, megnyeri Abennerigos 
bizalmát úgy, hogy a királyi hárem is megnyílik előtte. 

Az Acta Edesseua-ban6 mint királyi követ ( = xaßeXXapio?) 
lép fel ; az újabb legendában pedig méltósága emelkedik ; xaßou-
Ààpioç7 ( = királyi archivarius) lesz belőle. 

Állásuk különböző ugyan, de egy a szerepük, és pedig 
fontos. Megismertetik előkelő urukat az új vallással. Nevük is 
ugyanaz: 'Avaviaç (Eusebius) = r r a n (héber), ebből a szír: pn, 

1 Lásd : Mâri (kiadta : Gismondi), Bar hebraeus (kiadta : Abbeloos és 
Lamy), Msíha Zka (kiadta : Mingana) vértanúit és szentjeit. 

2 Abgar így címezi jézusnak szóló levelét : 8212 i^Cfcí JPllrt -ÛQX 
(Phillips : I. o.) ( = Abgar Ukkama Jézusnak, a kiváló orvosnak) és e levelé-
ben említi : «Hallottam rólad és gyógyításaidról» ( = îfrfPOSt byi -pb? n y ű B 
(Phillips r ugyanitt). 

3 Jézus megígéri Abgarnak, hogy egy tanítványt fog küldeni, 
íOnbl XnVOfcÓ ( = gyógyítani és halottat feltámasztani.) (Phillips: 1- o.) 

4 Barhebraeus tovább szövi a legenda fonalát ; szerinte Abgart per 
antiphrasim nevezték Ukkamának (KEDItf = fekete), mert egész teste fényes 
és fehér volt a leprától ( = i O T Q Titrai Kin p m » ) (Lamy: 13. o.) 

s Streifzüge. 289. o. f. 
« Eusebius: H. E. I. 13. 
7 s n b i a o (Phillips : X, o.) 

15* 
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Nem véletlen az sem, hogy az anya visz azonos és feltűnő 
szerepet mindkét legendában. Helena, Izates anyja, nagy be-
folyással van fia áttérésére. Augustina1 szintén ott van az elsők 
között, kik örömmel karolják fel az Addai-hirdette új igét. 

Helena buzgólkodásában zarándokutat fogad Jeruzsálembe. 
Ez a momentum vihette rá a későbbi interpolatort, hogy köz-
vetlen a nők szerepéhez fűzte Claudius császár nejének, Proto-
nikének jeruzsálemi útját és a szent kereszt feltalálásának legen-
dáját. 

Helena aggodalma, hogy a párthok, mint a mazdaizmus 
buzgó hivei, királyuknak a zsidó vallásra való áttérését nem 
fogják jószemmel nézni, az Abgar-legendában is visszatükrö-
ződik. Keletről jövő hallgatók ugyanis csak álruhában merik 
hallgatni Addait s hazájukba visszatérve titokban2 oktatják gyer-
mekeiket az új hitre, mert félnek a tűz- és vízimádóktól.3 

De nemcsak e tartalmi rokonság áll fent a két legenda 
között. A Doctriná-nak több, kisebb jelentőségűnek tetsző epi-
zódja, bármennyire simuljon is átalakított formájában az új viszo-
nyokhoz, nem Edessára, hanem más hazára utal mint szülő-
helyére. A fiatal kereszténységnek — a legenda hangja szerint — 
két néppel és vallással kell szembeszállania : a párthokkal, a tűz-
és vízimádókkal4 és a zsidósággal. Egyik sem jellemző Edessára, 
hol szír a lakosság és Nebo meg Bél az istenek.5 

Hogy a legenda szerint6 a mazdaizmus fanatikusai üldözik 
a keresztényeket, teljesen ráillik az adiabenei állapotokra a II., 
III., IV. században. Msíha Zka, az adiabenei egyház történetírója 
ismételten említi és leírja a kegyetlenségeket, üldöztetéseket, 
melyeknek a város kereszténysége a tűzimádó? párth lakosság 
részéről az első századokban ki volt téve.s 

1 f ü o i a x (Phillips : 2 . o.) 
1 XiDIQ (Phillips : Tb. o.) 
3 » t o b -npi t f i - h j c - Süup (Phillips : n . o.) 
4 Adiabene lakóinak vallása a mazdaizmus egy megrontott alakja. (Min-

gana 92. o. jegyzet.) 
5 így maga a Doctrina egy későbbi betoldásában : Addai beszédjére 

megkeresztelkednek azok is, akik eddig Nebonak és Bélnek áldoztak. 
( = b-ai i n : D i p y n r r r a ) (Phillips : nb. o.) 

6 Lásd a 3. jegyzetet. 
7 »Tub -lin •p t io (Mingana : 4. o.) 
8 Mingana: 5., 7., 11. és köv. o. 
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Az izzó zsidógyűlölet is, mely az Abgar-legendán végig-
vonul, inkább érthető Adiabenében, mint Edessában. Adiabene 
a Mezopotámiába elhurcolt zsidóság1 egyik főfészke, Nisibis 
közelében feküdt. Nisibist II. Artabanus, párth király, Izätesnek 
adományozta.2 Erre bizonyára még élénkebbé vált az összeköt-
tetés a két város zsidó kolonusai között.3 

Nagy tekintélyüket és befolyásukat semmi sem bizonyítja 
jobban, mint ama tény, hogy 40 körül Kr. u. maga a párth 
származású és a mazdaizmusnak hódoló Izates az egész királyi 
családdal együtt áttér Mózes hitére. Amily örömmel fogadta 
a zsidóság az előkelő prozelitákat, époly gyűlölettel tekinthetett 
egy-két évszázaddal később a kereszténységre, mely nemcsak 
hogy gátat emelt a zsidóság térhódításának, de a nép nagy zömét, 
valószínűleg magát a dinasztiát is elhódította tőle. S ha volt oka 
másutt a zsidóságnak, hogy a kereszténységnek gáncsot vessen, 
fokozottabb mértékben tehette ezt Adiabenében. Bizonyára meg 
is tette. így a zsidóságtól való félelem magyarázza meg Mingana 
szerint4 ama érdekes körülményt, hogy az első három században 
kizárólag zsidónevű püspökök kormányozzák az adiabenei egy-
házmegyét.5 A III. századtól kezdve új, még pedig keresztény 
onomasticonnal találkozunk a püspökök névjegyzékében.6 A fiatal 
kereszténység természetesen védekezett, ahogy tudott. így ért-
hető, hogy Abgar alig vált egy-két szót Addai-val első találko-
zásuk alkalmával, máris a zsidóságra tereli beszédét ; mentegeti 
magát, hogy már régebben tervezte a zsidók elleni háborút, de 
a rómaiak megakadályozták terve kivitelében.7 Ez a figyelemre-
méltó részlet már a keresztény legenda legrégibb alakjában meg-
volt ; az Acta Edessena is felemlítik. 8 

A felsorolt momentumok csak burkoltan festenek le álla-
1 2 Kir. 17 6. V. ö. Schürer: Gesch. d. jüd. Volkes. III.3 8. 
2 Flav. Jos. Antiqu. XX. 3. 
3 Adiabenében is sok volt a zsidó. Nôh (m:) püspök zsidó szülei Jeru-

zsálemből Adiabenéba vándorolnak, mert ott számosan vannak a zsidók : 
X^C Xi- r rp p n NirtTPÍÍ" b a n (Mingana: 13. o.) 

4 Id. m. 82. o. 2. jegyzet. 
5 TtlD Û p y i ran~QX IpJ l ï i ; 1. Msîha püspöklistáját: Mingana: 3. és k. o. 
6 Lásd : Mingana : 82. o. 2. jegyzet : Iso'iahb ( = aftiyttT), Hananiso" 

( = ? tn : :n ) , Iso'd'nah ( = nn?©->) ; Jahaballâhâ ( = SínbiOrP) etc. 
7 5TS1 í c t í ib - m a i m n r n y a n n T n s p n yi:h a i - n r r b n 

n-nnx (Phillips : X o.) 
8 Eusebius: H. E. I. 13. Ilyen értelemben szól a legenda egy későbbi 
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potokat és írnak le eseményeket, melyek Adiabenében mentek 
végbe. Directe utal reá a legenda akkor, mikor felemlíti, hogy 
Narsë, az asszírok királya,1 Abgar kortársa, szintén érdeklődik 
a nagy apostol iránt; sőt magához is kéreti Addait. 

Asszíria (Atôrâje = asszirok) = Adiabene.2 Narsë a király 
valódi, Izates csak mellékneve volt.3 

E részlet összefüggéstelenül illeszkedik az események közé ; 
váratlanul jelenik meg és teljesen egyedül áll. Más érdeklődő 
királyról nem történik említés. Ez csak abból magyarázható, hogy 
az Izates—Narsë-legenda átdolgozója az eredeti főhőst (Narsë-t) 
teljesen még sem tudja hallgatással mellőzni; csak epizódalakká 
degradálja. 

Ami azután a legérdekesebb: egynehány párth előkelősé-
get Edessában léptet fel a legenda, mint Abgar király főhiva-
talnokait. így pl. Sennak bar cAwîdâ,4 és cAbdü bar eAbdü, az 
«ország második embere»5 az I. század első felében II. Gotazes 
és Vardanes, párth királyok, udvarában viselnek nagyobb hivatalt.6 

Edessai szereplésük megint csak úgy érthető, hogy az 
Izates-Narsë-legenda keresztény átdolgozója már Adiabenébe, 
Narsë, párth vazallus, udvarába helyezte őket; innen azután a 
legendával együtt névváltoztatás nélkül egészen gyanútlanul 
Edessába vándoroltak. 

A kimutatott meglepő rokonság az Izâtes-Narsë-, és az 
Abgarlegenda között és az utóbbinak több rejtett és nyílt cél-
zása Adiabenére, mint szülőföldjére, a következőkben leli ki-
elégítő magyarázatát. 

betoldása is (Phillips : tb—B), mely szerint Abgar levélben szólítja fel Tiberius 
császárt a zsidók elleni hadjáratra. 

1 x i -nn»T i o V o ion: (Phillips: tb. o.) 
2 Adiabene Asszíria legjelentősebb tartománya volt s így az első keresz-

tény századokban magát Adiabenét is Asszíriának nevezték el és mint «pro-
vincia Assyriaca»-t kapcsolták a római birodalomhoz. (Ammianus Marcellinus : 
Cellar. Geograph. Antiqu. III. c. 17.) 

3 Narsë tulajdonképen aramaizált ëràni név = Nairyoçanha, ki az êrini 
istenek követe, Hermes alteregója. Nagyon kedvelt név a párthoknál (1. Ge-
schichte des Herrn Pethion bei : Hoffmann, Auszüge. 36., 65. o.), sőt az adia-
benei királyi családban is. (Mingana: 101. o.) 

4 8 T W -Q p30 (Phillips: 40. o.) 
5 Kn i sban S«-nn n n y "O n a y (Phillips : 9. o. ; lásd még : 5., 7., 17. o.) 
6 Abdages és Sinnaces a legelőkelőbb párth nemesi családoknak állanak 

az élén (Tacitus : Ann. VI. 36., 38., 43., 44.) ; 'Abdü bar 'Abdîi pedig : «proximus 
Sinnaci». (Tacitus : Ann. VI. 31., 32.) 
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Izâtes-Narsë, Adiabene királyának a zsidó vallásra való át-
térését korán dicsőíti egy arám legenda. (Már az I. sz. 2. felében 
feljegyzi Jos. Flav.) Adiabene csakhamar kereszténnyé lesz és az 
új hit gondolatai, eszméi, céljai érdekében átdolgozzák a legendát 
is (a II. sz.-ban) ; benne az előbbi zsidó Narsë-Izâtes most a 
kereszténység mecénásaként lép fel. így újjászületve ismeretes 
lesz az immár keresztény Narsë-legenda Edessában is, ahol a 
III. sz. 2. felében hazai viszonyokra alkalmazzák. Narsë szerepét 
edessai kortársa, V. Abgar Ukkama veszi át; ő maga pedig 
jelentéktelen mellékszeméllyé sülyed. 

* * * 

E szellemi kapcsolatnak a két állam földrajzi elhelyezke-
dése, politikai és vallási kölcsönössége könnyű lehetőséget biz-
tosít. Adiabene és Edessa szomszéd államok.1 Mindkettőnek 
fejedelme a hatalmas párth király vazallusa.2 Sőt az I. sz. végén 
az adiabenei dinasztia egy ága ül Edessa trónján, mely VII. Abgar 
bar Izât (109—116) előtt 18 évig üresen áll. 

Moses de Chorene szerint Sanatrukes, Armenia királya, 
Taddai ( = Addai) gyilkosa ebben az időben elfoglalja Edessát.3 

A történeti kritika ezen elbeszélésből annyit állapított meg, 
hogy Sanatrukesnek Nisibisben rezidenciája volt. Nisibis pedig 
ebben az időben Adiabene fennhatósága alatt állott.4 Sanatrukes 
tehát az adiabenei királyi ház tagja és mint ilyen kiterjeszti 
uralmát Edessa fölé,5 hol családja továbbra is trónon marad.6 

A 19. király, VII. Abgar (108—115) és a 22. VII. Macnú (121— 
138) bar Izât névvel szerepelnek.7 Izât pedig jellegzetes név az 

1 Qutschmid : Unters. 24. o. 
2 Edessa kb. 163—165-ig, a Verus-féle háborúig, amikor az edessaiak a 

párth őrséget lekoncolják és a rómaiaknak adják át a várost. (Procopius Pers. 
II. 12. Dindal p. 209. Lásd: Gutschmid : Unters. 29. o.) 

3 Hist. Armen. II. 35. 
* Flav. Jos. Antiqu. XX. 3. 
5 Gutschmid (Unters. 27—28. o.) gondolja és pedig joggal, hogy Addai 

sírhelyével, melyet Örményországban mutogatnak, a legendában vele össze-
függésbe hozott Sanatrukes is hazát cserélt; Nisibisből Armeniába helyező-
dött át. 

6 Moses de Chorene szerint (Hist. Arm. II. 37.) Sanatrukes utóda : 
Eruand = Arvanda (perzsa) = "AppávSrjs. Ez pedig VII. Abgar bar Izât, párth 
fennhatóság alatt uralkodó edessai király fiának a neve. 

7 Gutschmid : KI. Schrift. 347-348. o. 
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adiabenei királyok listáján. A két királyi családot szoros baráti 
kötelék fűzte egybe. 114-ben az egész edessai dinasztia Adia-
benebe menekül Traján elől. i 

E politikai kapcsolatok és élénk érintkezés mellett mi sem 
természetesebb, mint hogy a szellemi termékek kölcsönös kicse-
rélése is könnyen lehetővé vált. 

Ugyanerre az időre (100—120. K. u.) esik az adiabenei 
egyház szervezése is. Téves ugyanis, amit az egyháztörténelem 
eddig tanított, hogy Edessa a kereszténység első leánya és a 
térítés középpontja a Tigris és Euphrat között.2 E vidék első 
apostola kétségtelenül Addai. Neve annyira összeforrt az első 
térítési munkálatokkal, hogy személyének történeti hitelességét 
ma már komolyan kétségbevonnunk nem szabad.3 

Lehet, hogy Edessából indult el hittérítői útjára. De^szer-
vezett egyház másutt előbb létezett. 

Edessának hierarchiáját csak I. Victor pápa alatt (189— 
198) állították fel;4 a környék több városait előbb,5 így Adia-
beneét is.6 

Az Abgar-legenda szűkkeblűségével szemben, mely Addai 
működési terét kizárólag csak Edessára zsugorítja össze, több 
kútfő tud arról, hogy a nagy apostol máshol is térített: így 
Msiha Zka szerint Adiabenében,7 Moses de Chorene,8 Mari,9 és 

1 Cassius Dio LXIII. 21—22. Lásd : Outschmid : Unters. 26. o. 
2 így a középkori krónikások (Barhebraeus, Mâri etc.) mellett : West-

phal : i. m. 24. o. Gutschmid, Kl. Schrift. 348. o. Tixeront és mások. 
3 Mingana : 78. o. jegyzet. 
4 Eus. H. E. V. 23. 3. V. ő. Lipsius: Edess. Abgarsage. 9. o. 
5 Pl. Bet—Zabdai-ból a II. sz. elejéről említi Msíha Zka Mezra püspököt 

( = NslpOStf X-fű) (Mingana: 3. o.) Az Arzakid-párth királyi trón meg-
dőlésekor (225. Kr. u.) már kb. 20 püspökség állott fenn a birodalom terüle-
tén. (Mingana : 106. o.) 

6 Az első püspök 100 körül Adiabenében. (Mingana: 2. o.) 
7 100 körül Pkida-t püspökké szenteli itt. 

. S T » (Pkída) mby nte X m b ü - n a (Mingana 2. o. és köv. ; 1. 78: o. jegyzet.) 
8 Gutschmid : Unters. 16. o. 
9 Gismondi : P. o. Addai tanítványai (Mâri) ^ j J ^ s (Aggai) y , 

O y U t ^ t (Addai) ^ O ! ( £ • • • ( J u x ^ (Nisibis) ^ 

(Bet Garmai) (Mosul) J w o ( H a z z a , Adiab. tartom.) s j=> K^c-Ló I 

.(Edessa) Ls^l SC-oJ-« úU* 
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Gregorius Abu-l-Farag (Barhebraeus)i szerint «keleten», régi szír 
vértanu-akták2 szerint pedig Karkha de Beth Slôkh-ban. 

Kelet összes püspökei, II. Chosrau, perzsa király, udvará-
ban egybegyűlve (612. jún. 21.) ünnepélyesen tanúságot tesznek, 
hogy hazájukban a kereszténységet Addai alapította meg. 3 

Ama történeti tévedést, hogy a Tigris és Euphrat vidéké-
nek ( = a «kelet»-nek = megtérítése legfőképen Edessá-
nak, mint a környék első szervezett egyházának, a dicsősége, 
nézetem szerint tulajdonképen az Abgar-legendának köszönhetjük. 
Az edessai előkelő iskolától kölcsönzött nagy tekintély erejénél 
fogva megtermékenyítette mindama kútfőket, melyekből közép-
kori és modern írók a szír és perzsa egyházak történetét merí-
tették. 

Az Abgar-legenda hatása alatt írja le a «Chronikon Diony-
sii»4 és Jacobus, episc. Sarugensis5 a levélváltást Krisztus Urunk 
és Abgar között. A Doctrinát kivonatolja Barhebraeus, mikor 
Addai és Abgar találkozását, a király csodás gyógyulását és az 
edessai templom építését említi.6 Mâri még jobban részletez; 
Abgar zsidógyűlöletét pl. teljesen a legenda szavai szerint tol-
mácsolja.7 Hasonlóképen a Barsamia akták és Mikâ'il, antiochiai 
jakobita patriarcha (1166—1199) chronologiája nemcsak hogy az 
Abgar-legenda nyomán sorolják fel Edessa első püspökeit, de 
mindkettő legendáris részt is közöl.8 

Azonban függetlenül a Doctrinától írja meg Msíha Zka,9 
VI. sz.-beli szír történetíró az adiabenei egyház történetét egé-
szen a VI. századig, és pedig meglehetős száraz objektivitással, 
a csodás elemek mellőzésével, ami egyébként a korabeli szír 
írókra nem igen jellemző. Az első századokra vonatkozó adatait 

1 Barthebraeus : 13. o. i m T a b n f i m n "HS iOH S n S i m i K ]13"I 
.aro-rab -nxai rsx 

2 Syrische Akten pers. Märtyrer. Kiadta : Hoffmann : 45. o. 
3 Syn. Or. 581. o. ; lásd: Mingana: 78. o. jegyzet. 
4 Assem. B. o. I. 420. o. 5 U. i. I. 317—318. 
6 Lamy : 13. o. 7 Gismondi: t. o. O j ^ J I JOCsb (Ail 

. ĝ Awiî (_5 J^ï ! U ^ çyi L>Jî 
8 A Barsamia-akták (Cureton : Ancient syriac documents 72. és köv. o.) 

a templomépítést; Mikâ'-il pedig a levélváltást; Addainak Tobia házában való 
megszállását közli le. (Chabot: 91. o.) 

9 XDT Xrniïha ; Chronologiáját kiadta : Mingana : Sources Syriaques. 
I, 1—271. o. 

ß 
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a «tudós Habíb-tól1 veszi, kiről más közelebbi értesülésünk nincs.2 

Msiha Zka visszavezeti Adiabene kereszténységét az I. sz. végére. 
Első történeti püspöke a városnak: Már Pkída3 104. és 114. 
között. Második utóda, Már Ishak, már «nagy és szép templomot 
épít.4 A fiatal egyház csakhamar nagy tekintélynek örvend a 
szomszéd városok előtt és a térítési munkálatok metropolisa lesz. 
Még a párthok büszke fővárosának, Seleukia-Ktesiphonnak, kis-
ded egyházközsége is Adiabene püspökeinek fennhatósága alatt 
áll egészen a hirhedt Papa-ig (a III. sz. végén). II. Vologases 
(120—148)5 uralkodása alatt Ishak (135—148),6 Adiabene 3. püs-
pöke érintkezésbe lép a ktesiphoni hívekkel; utóda, Abraham 
(148—163) ott is jár személyesen7 III. Vologases idejében (148— 
191).8 A ktesiphoni hitközség végleges szervezése a III. század-
ban megy végbe, de még mindig az adiabenei püspökök. 
Sahlűfa9 és Ahâdabûi10 vezetése mellett. Az utóbbi uralkodása 
alatt a III. század vége felé kapja Ktesiphon, «a város»,11 első 
önálló püspökét12 a perzsa származású Papa1 3 személyében. 

A perzsa főváros katholikosainak a középkori arab (Mari, 
'Amr, Salíba)14 és szír (Gregorios abü-l-Farag)15 krónikások által 
összeállított listája tehát egészen Papa-ig költött és minden tör-
téneti alapot nélkülöz. A későbbi nagy tekintélyű patriarchatus-
nak ugyanis apostoli eredetet akarnak biztosítani; ezért Addai, 
Mâr Mâri és Aggai legendáit egybekapcsolják és megteszik 
mindegyiküket ktesiphoni katholikosnak, bár talán Mâr Mâri-ét 

1 b - an (Mingana : 2., 5., 7. o.) 
2 Mingana gondolja : a IV. században élt. I. m. 78. o. jegyzet. 
3 S T p S i » » . (Mingana: 2. o.) 
4 »n03B»1 x n m sí in s n u (Mingana: 10. o.) 
5 Gutschmid : Unters. 30. o. 6 Mingana : 6. és k. o. 
7 pECinpb n b n n : (Mingana: 11. o.) 
8 Gutschmid : Unters. 30. o. 
9 XElbn© (258—273) (Mingana : 34. o.) 

i° i r m s i x n « (373—291) (Mingana: 36. és k. o.) 
11 x n r r a (Mingana: 29., 39. o. 12 Mingana: 41. o. 
13 XnrTQT XElpOEií SEE (Mingana: 44. o.) Ez a nagyravágyó férfi 

heves összeütközésbe került féltékeny szomszédaival, főleg Susa püspökével, 
mivel a katholikos-i címet vindikálta magának. Ktesiphon patriarchatusi méltó-
ságra tényleg csak a niceai zsinat (325) után emelkedik. (Mingana: 119. o. 
V. ö. : Acta Miles : Assem. Acta Mart. Or. I. 72. Soz. H. E. VII. 19. Min-
gana : 44. o.) 

14 XII. sz. krónikájukat kiadta : H. Gismondi. Roma. 1899. 
15 XIII. sz. Kiadta : Abbeloos és Lamy. Paris és Löwen. 1877. 
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leszámítva, működésük tere másfelé esett.1 S mivel az első tör-
téneti, önálló püspökig, Papa-ig, még mindig nagy az ür a listán, 
ennek kitöltésére egyrészt megnyújtják a püspökök uralkodási 
idejét,2 másrészt pedig nevek után néznek, hogy a listába bele-
illesszék őket. így kerül a ktesiphoni katholikosok sorába: Ab-
raham,3 Ahadabûi,4 Sahlûfa:5 mindannyian Adiabene misszio-
nárius püspökei. 

Westphal, ki Mâri, rAmr és Salíba arab kommentárjait kri-
tika tárgyává6 tette, helyes érzékkel állapította meg, hogy e nevek 
viselői sohasem ültek a ktesiphoni püspöki trónuson;7 szárma-
zási helyüket mindazonáltal nem ismerte. Msíha történeti mun-
kája azonban világosságot hozott e kérdésben. Adiabene püspök-
listáját ültették át Ktesiphonba. 

Arra vonatkozólag, hogy adiabenei dinasztia áttért-e a zsidó 
vallásból a kereszténységre, biztos adatunk nincs. Figyelemre 
méltó e kérdés megítélésében a szimpatikus hang, mellyel Msíha 
Zka hazája fejedelmeiről (pl. egy későbbi Narsairól) megemlé-
kezik és az az ellenséges érzület, melyet viszont a pogány kte-
siphoni párth királyokkal és népükkel szemben táplál. 

Narsai, 185 körül8 Adiabene királya, bár IV. Vologases 
vazallusa, nem megy vele háborúba a rómaiak és perzsák ellen.9 

Ezért, midőn ezek az «igazságtalan farkasok»10 (a párthok) vissza-
térnek, rettenetes bosszút esküsznek. Narsait a nagy Zab folyóba 
fojtják és Adiabenében kegyetlen öldöklést visznek végbe. E mé-
szárlásokban különösen a keresztények szenvednek sokat.11 

Az ellenszenv a két állam között egyre fokozódik és mikor 
225-ben K. u. a rómaiak és ,perzsák egyesült erővel megdöntik 

1 Westphal: i. m. 30—31. o. 
2 így 'Amr szerint Papa 558—637 (gör. szám) = 247—326. K. u., 

tehát 79 évig uralkodott. (Westphal : i. m. 61. o.) 
3 _jj! (Mâri : 5. o.) nrTQX (Barhebraeus : 23. o.) 

* ! o L=> t (Mâri : 6. o.) ininKli ini? (Barhebraeus : 25. o.) 

s Is_jjbs\£ (Mâri : 7. o.) «snbíTO (Barh. : 27. o.) 
6 Untersuchungen über die Quellen und die Glaubwürdigkeit der 

Patriarchenchroniken des Mâri, 'Amr und Salíba. Kirchhain. 1901. 
7 Westphal : i. m. 43—44. o. 
8 Mingana : 48. o. jegyzet. 9 Mingana : 25. o. 

10 i t f lbü » 3 8 1 (Mingana : 25. o.) 
11 .i©n -oc •pnxn son rnxn XS^O-D «rïuaïrm pbmi ibnp pbrai 

(Mingana : 25. o.) 
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az arzakidák dinasztiáját, Sahrat,i Adiabene akkori uralkodója 
ismét a párth király ellenségeinek oldalán harcol. Ugyanebből 
az időből jegyzi fel Msiha Zka a nyugaton folyó véres üldözé-
seket és büszkén hozzáteszi: «Nálunk pedig mindezek nem tör-
téntek meg».2 

E körülmény legalább is valószínűvé teszi a feltevést, hogy 
Adiabene uralkodói jó szemmel nézték a kereszténységet, ha 
ugyan nem hódoltak maguk is az új vallásnak. 

Ily kedvező auspiciumok mellett a keresztény irodalom is 
korán (II. sz.-ban) művelőkre találhatott Adiabenében. Sok jel 
arra mutat, hogy a legelső szír keresztény irodalmi termékek itt 
láttak napvilágot. 

A Doctrina dicséri a híveket, hogy napról-napra össze-
jönnek és buzgón olvassák az Ó- és Újszövetséget, meg a Dia-
tessaron-t.3 

A Diatessaron hazája Asszíria ( = mint fent láttuk: Adia-
bene), Szerzője Tatian, az asszírok földjén született.4 Keletkezési 
ideje 172—173. K. u.5 Epiphanius szerint : Tb dió, xeaaápwv eùayyéXtov, 
vagy cEj3pa£ooç sc. eùayysXcov a neve.6 Tehát: héberevange-
lium. Valószínűleg Adiabene zsidókeresztény hívei számára 
készült. Hazájában és később a többi szír egyházban is nagy 
tekintélynek örvendett.7 

A Pesitta sem szír talaj terméke. Szövegére a targumok 
tagadhatatlanul nagy befolyást gyakoroltak.8 Zsidókeresztények 
számára készült talán épen az adiabenei iskola egy buzgó tagja 
állította össze a targum olvasásában jártas megtért zsidók szá-
mára. 

1 n i - j rn i ö b ű - J - n © (Mingana: 28. 29. o.) 
2 Síri »TTOO Síb rto 11 i m b (Mingana : 30. o.) 
3 snwaoni tfibsb pnai ím ynrá DTQ Di->b3 sno p any 

• i n c a n » n i n i x n p i n y a p r r n b i ' (Phillips : ib. o.) 
* Tatian : Orat. c. 42. 
5 O. Bardenhewer : Patrologie. Freiburg. 19012. 53. o. 
6 Haer, 46, 1. 
7 Marquart: Streifzüge. 299. o. 
8 A Pentateuchusra nézve kimutatta ezt M. Perles, Meletemata Peschit-

toniana. Breslau, 1859. Ezekhielre nézve M. Cornill, Das Buch des Proph. 
Ezechiel. Leipzig, 1886 ; a Krónikák könyvére nézve pedig S. Fraenkel, Die 
syrische Übersetzung zu den Büchern der Chronik. (Jahrb. für protest. Theo-
logie. 1879.) 

9 Duval : Anciennes litt. II. 36. o. Marquart : i. m. 299. o. 
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Ugyanezen iskolában dolgozhatták át a II, század folyamán 
az Izates-legendát is keresztény motivumokkal. Később a szír 
műveltség súlypontja áthelyeződött Nisibisbe, majd Edessába és 
vele együtt átvándorolt az Izâtes-Narsë-legenda is. 

Felhasznált forrásművek: 
Barsamia-dkiak. (Cureton : Ancient syriac documènts. London. 1864.) 41. és k. oo. 
Chronicon Dionysii. (Assemani : Bibi. Or. I. 420. és k. o.) 
Chronique de Michel le Syrien. (Kiadta : I. B. Chabot. Paris. 1900. I. köt.) 
Eusebius: História Ecelesiastica. (H. E.) 
Flavius Josephus : Antiquitates Judaeorum. 
Gregorii Barhebraci : Chronicon Ecclesiasticum. Sect. II. (Ed. I. Abbeloos et 

Th. J. Lamy. Parisiis et Lowanii. 1877.) 
Jacobus episc. Sarugensis : chronologiája. (Assemani : B. O. I. 317. k. o.) 
Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum Commentaria. (Ed. H. 

Gismondi. Romae. 1899.) 
Moses de Chorene : História Armeniaca. (Ed. Wiston.) Lib. II. c. 29. és k. 
Msiha Zka. (A. Mingana : Sources Syriaques. I. Leipzig. 1907.) 
The Doctrine of Addai, the Apostle. (Ed. G. Phillips. London. 1876.) 

Irodalom : 

Duval, R. : Anciennes Littératures Chrétiennes. II. : La Littérature Syriaque. 
Paris. 19002. 

Gutschmid, A. : Kleine Schriften. Bd. II. (Hg. von F. Rühl.) Leipzig. 1890. 
Gutschmid, A. : Untersuchungen über die Geschichte des Königreichs Osröene. 

(Commentarii Acad. scient, imp. Petropol. Ser. VII. T. 35. No 1.) Sankt-
Petersburg. 1887. 

Hoffmann, G. : Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. (Abhandl. 
für die Kunde des Morgenlandes. VII. Bd. No 3.) Leipzig. 1880. 

Lipsius, R. A. : Die edessenische Abgarsage. Braunschweig. 1880. 
Marquart, I. : Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge. Leipzig. 1903. 
Tixeront, L. I. : Les origines de l'Église d'Edesse et la Légende d'Abgar. 

Paris. 1888. 
Westphal, G. : Untersuchungen über die Quellen und die Glaubwürdigkeit 

der Patriarchenkroniken des Mâri ibn Sulimân, 'Amr ibn Matai und 
Salîba ibn Johannán. Krichhain. 1901. 

Pécs. Dr. Iványi János. 
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Zubriczky Aladár dr.: Jézus élete és a vallástörténet. Buda-
pest, 1923. (Szent István-könyvek.) 

A kereszténységnek más vallásokkal való összemérése adva 
van azzal a ténnyel, hogy az egyedül igaz és üdvözítő vallás 
igényével lép az emberiség elé. Ez a «vallástörténeti összehason-
lítás» vagy ötven év óta új és részben veszedelmes jelleget 
öltött. Újat, amennyiben ezalatt a történeti látóhatár hihetetlenül 
kiszélesült ; veszedelmest, amennyiben művelőinek túlnyomó több-
sége Schleiermacher természetfölöttiség-tagadó és Darwin evolu-
cionista álláspontjára helyezkedett, a kereszténységet eredetében, 
tanításaiban, intézményeiben az egyetemes vallástörténet sodrába 
dobta bele, külön jellegét, értékét és egyeduralmának jogosult-
ságát kereken tagadóra vette. 

A kereszténység-ellenes szociáldemokrata és liberális agitá-
ció évtizedek óta ebből a műhelyből is szorgalmasan szedegeti 
fegyvereit. Nagy hálára kötelezett ezért dr. Zubriczky, hogy 
könyvével biztos védőpajzsot készített e támadásoknak legalább 
egy iránya ellen. A Jézus életére vonatkozó vallástörténeti pár-
huzamok ugyan szigorúan tudományos szempontból tekintve, 
inkább perifikus jelentőségűek a dogmákkal szemben, de épen 
a népszerű agitációnak legkedveltebb témái közül valók, melyek 
időnként (különösen a katholikus főünnepek táján) a magyar 
kulturélet holttengerét is meg-megkavarják. Nem egyszer hall-
juk: Amit Jézus Krisztus csodás születéséről, gyermekségéről, 
keresztségéről, nyilvános tanításáról, csodáiról, haláláról, föl-
támadásáról az evangéliumok mondanak, azt mind megtaláljuk 
vagy az ind Krsna, Buddha vagy a perzsa Zarathustra, Mithras 
vagy valamely görög vallási hős életében, vagy pedig a babi-
loni avagy hellenista mithoszban. 

Az efféle állításoknak mennyire nincs semmi alapja, azt a 
szerző felsőbbséges tudással és diadalmas eredménnyel meg-
mutatja az elszánt olvasónak. Elszántat mondok, mert ez a 
munka nem olyan olvasmánynak készült, melyet «a toalett-
asztalnál ülő álmos delnő is elolvashat». S erre van jó oka. 
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A mai valláshistorikusok túlnyomó többsége ellen ugyanis 
joggal lehetett emelni azt a vádat, hogy nekik nem a komoly 
tudományos igazság a fontos, hanem a kereszténység diszkredi-
tálása; «a Krisztus keresztségénél megjelent galamb kedvéért 
összefogdossák a mithológia összes galambjait, a jeruzsálemi 
bevonulás szamara mellé odaállítják a történelem valameny-
nyi híres szamarát» (Harnack); a hiányos anyagot fantáziá-
val, az érthetetlen szövegeket merész sejtésekkel pótolják, a 
történeti zökkenőket vakmerő kombinációk viaduktjaival hidal-
ják át, a szinte kibogozhatatlan kronológiai nehézségeket házi 
szükségleteik szerint kényükre forgatják és keverik. Ily körül-
mények közt nagyon jól tette Zubriczky, hogy Schanz módjára 
bevisz egyenest a vallástörténeti üzem műhelyébe: megmutatja 
anyagtartalékait, megmagyarázza módszereit, bemutatja az egyes 
mesterek állítólagos remekeit és mindjárt szembesíti más mes-
tereknek ugyanezzel az anyaggal készített alkotásaival. így aztán 
szemünk előtt döntik meg céhbeliek azokat a bálványokat, 
melyeket ugyancsak céhbeliek nagy bizakodással kovácsoltak; s 
szinte a tapasztalat közvetlenségével szerzünk meggyőződést 
arról, mennyire nehéz ezekben a bonyolult kérdésekben valami 
megbízhatót mondani, és mennyire ingoványos talajon áll a 
hitetlen vallástörténet, mikor más vallásokból vett párhuzamok-
kal akarja megdönteni az evangéliumok hitelességét. 

Ebben a józanító és fölszabadító munkában a szerzőnek 
rendelkezésére áll a forrásoknak és a szakirodalomnak szinte 
hiánytalan ismerete (mely a külföldi szaktudósokhoz mérve is 
ritkítja párját), lapidáris stílus, tömör (néha talán nagyon is 
tömör) gondolatfejtés — nem könnyű munka a kezdő olvasó-
nak, de nagy dicsősége a páratlan szaktudományú szerzőnek és 
diadala a katholikus igazságnak. 

Budapest. Schätz Antal. 

Antonius Schätz: Summarium theologiae dogmaticae. Buda-
pestini, 1923. 

Schütz Antal: Dogmatika, a katholikus hitigazságok rend-
szere ; főiskolai és magánhasználatra. Két kötet. Budapest, 1923. 
Szent-István-Társulat kiadása. 

Irodalmunknak többször megismétlődő jelensége, hogy a 
kezdeményezések nehézségeit és a kísérletezések átmeneti alak-
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jait kihagyva, egyszerre tökéleteset alkot. A külföldi theologiai 
irodalom termékeiből két tanulság szűrődött le. A hittudományi 
kérdéseknek köznyelven való tárgyalása igen hasznosnak bizo-
nyult, de emellett népszerűsítésnek nevezett elvizenyesítésük nem 
talált arra a kedvező fogadtatásra, amelyre számítottak. Az olvasó 
közönség figyelmét mindjobban a dolgok mélyén járó alapos 
tárgyalások kötötték le, úgy hogy a látszat szerint ily irányú 
irodalomnak van nagyobb jövője. Dr. Schütz Antal dogmatikája 
is ennek a jegyében készült és egy, az átmeneti alakoktól meg 
nem előzött és a maga nemében tökéletes tipust képvisel. Nem 
kísérlet, hanem egy, a problémák egész erejét felfogó elmének 
a műve ez, amely gondolkozásra késztet és vezet. 

A szerzőt eddigi irodalmi működéséből mint kiváló peda-
gógust ismertük, tanári tevékenységéről pedig úgy tudjuk, hogy 
kathedráját úgy a skolasztikus módszer alkalmazásával (főleg a 
vitatkozások bevezetésével) és a szemináriumok termékeny veze-
tésével igen magas színvonalra emelte fel. Ennek a külső kifeje-
zése a Summarium, amely a dogmatika repertóriumának nevez-
hető, s kiváló pedagógiai érzékkel adja mindazt, amit a fiatal 
theologusnak tudnia kell, ami elmélkedésre készteti s aminek 
egész életén keresztül vezérfonál gyanánt kell szeme előtt lebegnie. 
A tanár magyarázatát ez a könyv természetesen nem pótolhatja. 
Néha valósággal kegyetlen összevonásai és tömörítései még a 
szakembernek is munkát adnak. (Példa legyen erre a szerzőnek 
11. oldalon az essentián és existentián alapuló érve.) Ez azt 
mutatja, hogy a szerző e rövid mondatokat emlékeztető jelsza-
vaknak szánta, amelyek a magyarázat vagy a korábbi tanulmá-
nyok lényegét adják. Ebből a szempontból a könyv igen nagy 
értéket képvisel s mint repetitorium nagy szolgálatokat fog 
tenni. Módszere minden tekintetben megfelel. A skolasztikának 
régebbi veretű, de manapság kevésbbé használható eszközeit 
mellőzi, anélkül, hogy magának a módszernek igazán képző érté-
keit nélkülöznünk kellene. A többit kipótolja a disputáció, ame-
lyet a szerző példájára minden intézetben meg kellene honosítani. 

Külön ki kell emelnünk mindkét mű szép, gördülékeny 
nyelvezetét, i Úgy a latin, mint a magyar szövegben akad ugyan 
műszó, amely kifogásolható, de ez az összbenyomást nem zavarja. 

1 Itt mint az egyházi és a theologiai latinság föltétlen híve és tisztelője 
ítélkezem. 
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Részemről ilyennek tartom pl. a filietast, amelyet a filiatio töké-
letesen és hagyományosan pótol. A magyar kifejezések közül az 
alom szót említem fel, amelyet minden tősgyökeres magyarsága 
mellett sem tudok lelkesedéssel üdvözölni a filozófiában. 

Nagyon értékesek a szerző minősítései. Hogy ezeknél mily 
nagy nehézségekkel kell küzdeni, a szakember jól tudja, vala-
mint azt is, hogy ezek értéke gyakran csak egyéni vélemény. 
A szerző ebbeli véleményeit igen nagyra becsülöm s jól meg-
alapozottaknak találom. Túlerősnek tartom a status naturae purae 
lehetségének mint fidei proximum minősítését. Amit szent 
Tamás IV. C. Gent. 52. fejezetében mond, amit a szerző az ele-
vatio in ordinem supernaturalemről állít, s az ezekkel összefüggő 
kérdések némi elővigyázatra intenek, annyival is inkább, mivel 
az Egyház eddigi ítéletei az ellentétel elfogadható alkalmazását 
megtűrik. Hogy mennyi félreértést kell a tisztánlátás érdekében 
eltüntetnünk, feltárja J. B. Kors O. P. «La justice primitive et 
le péché originel d'après saint Thomas» című műve. Ebben az 
összefüggésben legyen szabad a szerző figyelmét annak meg-
fontolására irányítani, hogy Ádám caput juridicumsága 1. nem 
fölösleges-é, 2. nem vezet-e ahhoz a tanhoz, amely az eredeti bűn 
kérdését elhomályosítja s amely álláspontot maga a szerző is elvet. 

Dr. Schütz szent Tamást választotta vezéreül. Reá vonatkozó 
ítéletei, mivel a nevelés és elfogultság vádja nem érheti azokat, 
sokaknak megnyugvására szolgálhatnak. A szerző megtalálta a 
fonalat, amely szent Tamás rendszerén végighúzódik. Egy még a 
szerző lelkében élő synthesis a magyar irodalmat és thomismust — 
úgy hiszem — egy igen nagyértékű művel fogja meggazdagí-
tani. Ennek érdekében legyen szabad felhívnom figyelmét a 
subjectum theologiae (tudás-alany), sajnos, feledésbe ment fogal-
mára. Néhány évszázad óta az objectum foglalta el ennek helyét 
s vele együtt eltűnt úgy a theologia különböző ágainak egy-
sége, mint a dogmatika egyes részeinek szerves összefüggése. 
Az objektumnak vivisectiója nem segített a bajon, s a fölösleges 
megoszlás elkerülhetetlen volt úgy az úgynevezett theologiai követ-
keztetések, mint a hasonló kérdések terén. Ha subjectum alatt a 
ratio formális praedicatit értjük a tudásnál és a ratio formális 
objectit a tudománynál és ugyanezt a gondolatot átvisszük arra 
a térre, ahol szent Tamás a subjectum viszonypárjának nevezi 
az objectumot, akkor egész új világ tárul szemünk elé. A theo-
logiai következtetések fogalmazása egyszerűbbé válik s a hit 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1923. 16 
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tényének elemzése, amelyet a szerző oly nagy gonddal és szak-
értelemmel végez el, precízebbé lesz s természetesnek találjuk, 
hogy Istennek csak természetfölöttileg megismert tekintélye lehet 
hitünk ratio formalisa. Eltekintve szent Tamás nagyon is kifeje-
zett álláspontjától, épen e miatt nagyon elhibázottnak tartom 
Isten lényegének az aseitas-ban való meghatározását. Ha Isten a 
theologia tudás-alanya, akkor a lényegét kifejező fogalom ott 
minden tétel és állítás ratio formalisa. Az aseitas pedig igen ter-
méketlennek bizonyul erre a szerepre, már csak azért is, mivel 
legjobb esetben Isten lényegéből folyó tulajdonságot jelölhet, 
de sohasem magát a lényeget. Erről bővebben «Szent Tamás 
világnézete» című művemben. Ugyanott néhány szóval utalok 
szent Tamás nézetére, Isten színről-színre való látását célzó desi-
derium naturale-ra is, amelyet csak negativ értelemben lehet 
ilyennek és innatumnak nevezni, épúgy, mint a materia prima 
törekvését az emberi lélek után. 

Végül pedig a Szentlélek ajándékainak bővebb tárgyalását 
szeretném kérni a szerzőtől a minél előbb szükségessé válandó 
második kiadásban. 

Dr. Schütz két művének megjelenése eseményszámba megy 
a theologiai irodalom terén. Hogy mily nagy értéket képvisel 
főleg a magyarnyelvű dogmatika, azt a szakember nem is igen 
tudja megmondani. Nekem csak az tünt föl, hogy a problémák-
nak minden, úgy spekulatív, mint pozitív oldala, oly jóleső ért-
hetőséggel, tárgyilagossággal és leüllepedett bölcseséggel van 
megvilágítva, hogy valóban párját kell keresni. A könyv ebbeli 
megítélésére azonban sokkal hivatottabbak azok, akiknek a szerző 
szánta azt. Ezt a próbát is elvégeztem s ennek alapján bátran 
merem állítani, hogy dr. Schützöt e két műve az Egyház tudó-
sainak legjobbjai közé emelte föl. Szívből örülök, hogy ezt 
magyar emberről írhatom le. 

Chieri (Torino). Dr. Horváth Sándor O. P. 



A S Z E N T I S T V Á N A K A D É M I A Ü N N E P L I 

S Z E N T T A M Á S T . 

A folyó évi október elején tartott XV. országos katholikus 
nagygyűléssel kapcsolatban a Szent István Akadémia a Szent-
István-Társulat dísztermében közgyűlést tartott, melyen Aquinói 
Szent Tamást szenttéavattatásának 600-dik évfordulóján ünne-
pelte. A tágas terem, a szakadó eső dacára, zsúfolásig megtelt 
érdeklődő közönséggel, melynek soraiban ott tiszteltük többi 
közt József királyi herceget, dr. Csernoch János bíboros-herceg-
prímást, Schioppa Lőrinc pápai nunciust, Rott Nándor veszprémi, 
Mikes János gróf szombathelyi püspököket, dr. Berzeviczy Albertet, 
a Magy. Tud. Akadémia elnökét, dr. Wlassics Gyula bárót, a 
közigazgatási bíróság elnökét, Lepold Antal és Nóvák Lajos 
prelátus-kanonokokat, dr. Mihályfi Ákos, dr. Nékám Lajos, dr. 
Négyessy László, dr. Angyal Pál, dr. Concha Győző, dr. Aldássy 
Antal, dr. Kiss János egyetemi tanárokat, dr. Zsembery István 
ny. főispánt, Erdősi Károly prelátust, dr. Baranyay Jusztin cisztercitát. 

Az Amerikában időző elnök, Apponyi Albert gróf helyett 
dr. Székely István prelátus-kanonok másodelnök megnyitó beszé-
dében rámutatott az ünnepség jelentőségére. Hangoztatta, hogy 
Aquinói Szent Tamás mestere és példaképe volt a katholikus 
bölcselet- és hittudomány művelésének. Tanával és tanítási mód-
jával például szolgálhat korunkban is, melyben alig találkozunk 
szilárd elvvel és meggyőződéssel. Végül üdvözölte a díszülés 
közönségét, majd latin nyelven Schioppa Lőrinc apostoli nuncius-
hoz fordult, akit arra kért, hogy a pápához a Szent István Aka-
démia hódolatát juttassa el. 

Dr. Zubriczky Aladár prelátus, egyetemi tanár méltatta 
ezután Aquinói Szent Tamás egyéniségét és tudományos műkö-
dését. Hit- és bölcselettudományát behelyezte a XIII ik század 
szellemi folyamatába. Ebben a forrongó és alkotó korban többi 
közt szent Tamásnak jutott az a feladat, hogy a katholikus hit-
es bölcselettudomány épületét kiépítse. Ezt a feladatot mesterül 
oldotta meg, műve nemcsak korának megfelelő, hanem időtlen-
időkig szilárd, remek alkotás. 

Majd dr. Horváth Sándor, Szent Domonkos-rendi áldozópap, 
volt tartományi főnök, most theologiai tanár Chieriben, érte-
kezett szent Tamás írói egyéniségéről. 

Az Aquinói Szent Tamás Társaság legközelebb szintén tart 
16* 
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felolvasó ülést, Szent Tamás szenttéavattatásáról megemlékezve. 
Ezen az ülésen dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 
fog elnökölni s Paluscsák Pál Szent Domonkos-rendi házfőnök 
fog értekezni. 

A MÖDLINGI NÉPRAJZI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI 
ELŐADÁSI SOROZAT. 

Az 1922. szeptember havában a hollandiai Tilburgban meg-
tartott vallástudományi és néprajzi kongresszus nagy sikere után 
a kongresszus szervezői, főleg a fáradhatatlan P. Schmidt Vilmos, 
a «Societas Verbi Divini» szerzet tagja, a néprajzi kongresszusok 
megindítója és P. Pinard jézustársasági atya, enghien-i (Belgium) 
theológiai tanár azt az eszmét vetették föl, hogy Közép- és 
Kelet-Európa országainak is meg kellene adni a lehetőséget 
hasonló tudományos összejövetelre. E célból rendkívül alkal-
masnak kínálkozott a fentemlített missziós társulatnak mödlingi 
nagy rendháza, St. Gabriel. A tudomány művelésére és terjesz-
tésére oly hasznos eszme meg is valósult és 1923. július 17-től 
20-ig az Isteni Ige társulatának mödlingi rendháza Közép- és 
Kelet-Európának szinte minden országából 183 érdeklődőt látott 
vendégszerető falai között. A kongresszus tagjainak zömét osztrákok 
képezték (80); jugoszlávok és «cseh-szlovákok» egyenlő arány-
ban voltak képviselve (27—27), utánuk számban a magyarok 
(17) és lengyelek (13) következtek. Három német mellett 1 belga, 
1 spanyol, 1 macedón, 1 litván tagja volt a kongresszusnak, kik 
mellett még meg kell említenünk a Societas Verbi Divini 11 tag-
ját (közülük egyesek távoli missziókban — Kínában, Zambézi-
ben működnek) és 1 ruanda-i (Afrika) misszionáriust. 

A kongresszus iránt való nagy érdeklődést eléggé mutatja, 
hogy a megnyitó ünnepélyes «Veni Sancte»-t dr. Piffl bécsi 
bíboros-hercegérsek végezte s a megnyitó ülésen úgy ő, mint 
dr. Seipel osztrák szövetségi kancellár is résztvett. És méltán, 
mert az összehasonlító vallástudomány óriási horderejű problé-
mákkal foglalkozik : az egyes vallások és vallási jelenségek 
összehasonlításából meg akarja állapítani a vallás természetét és 
eredetét és meg akarja ismerni a vallás történetét és fejlődését. 
Rendkívül nagy vívmánya az eddig végzett kutatásoknak, hogy 
a vallástudomány immár megdönthetetlenül kimutatta az ú. n. fej-
lődési (evolúciós) elmélet tarthatatlanságát, mely szerint az emberi-
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ség legősibb korában vallási eszméi a legmélyebb fokon álltak 
és a monotheismus csak a polytheismusból való lassú kifejlő-
désnek záróköve. 

A mödlingi előadások nyelve — P. Pinardnak két francia 
előadását kivéve — a német volt. Minden délelőtt három és 
minden délután két előadást hallgathattunk. Az elnöki széket a 
résztvevő nemzetek egy-egy tagja foglalta el fölváltva. 

A kongresszus első napja (júl. 17.) módszertani kérdéseket 
tárgyalt. P. Schmidtnek bevezető előadása után, mely a vallás-
tudománynak negatív és pozitív jelentőségével foglalkozott a 
múltban és jelenben, P. Pinard a vallástudományt kutató külön-
böző módszereket és iskolákat (a nyelvészeti, antropológiai, 
szociológiai, történelmi, panbabylonista, kultúrtörténeti és lélek-
tani) iskolákat mutatta be, majd a vallásokat összehasonlító helyes 
módszernek főbb kritikai elveit ismertette. Ezzel kapcsolatban 
dr. Gahs zágrábi egyetemi magántanár összehasonlította a régebbi 
evolúciós módszert az egyedül helyes kultúrtörténeti módszerrel 
és ez utóbbinak különböző kritériumait (formai és mennyiségi 
kritériumok) állapította meg. 

Az első napot P. Stenz S. V. D. kínai (Dél-Santung) misszio-
náriusnak rendkívül érdekes előadása fejezte be egyes kínai 
vallási és népies szokásokról, melynek végén a kínai «egyházi 
naptárt» mutatta be. 

A második nap (júl. 18.) tárgyát a különböző kultúrkörök 
képezték. Ahol különböző népek és néptörzsek a vallási, társa-
dalmi, anyagi kultúra terén közös vonásokat mutatnak föl, ott 
egységes kultúrkörökről beszélhetünk. A «kultúrkörök» fogal-
mának megalapítója, Gräbner Frigyes tasmániai, bumeráng, 
nyugati pápua, keleti pápua-, melanéziai és polynéziai őskultúr-
körökről beszél. P. Koppers, ki a mödlingi kongresszuson az 
egyes kultúrkörök egymásutánjáról és ezeken belül a társadalmi 
és gazdasági viszonyokról beszélt, elfogadta P. Schmidt föl-
osztását: őskultúra, elsőrendű, másodrendű és magasfejlettségű 
kultúrák, és rámutatott arra az igen fontos tényre, hogy az 
evolúciós társadalmi fölfogás immár teljesen csődbe jutott. — 
Dr. Ehrlich laibachi egyetemi tanár meglepő tényeket közölt a 
délkeleti ausztráliai és tasmániai kurnai és juin törzseknek, az 
afrikai ajongo-k és bantu-négerek, az ázsiai andamanézusok (körül-
belül 1800 ember), szemang és negritos (25.000 ember) törzsek 
vallási fölfogásából, melyek mutatják, hogy ezek a műveltség 
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tekintetében igen alacsonyan álló törzsek egy istenben hisznek 
(Mungangaua, Daramulun és egyéb nevek alatt), ki mellett semmi-
féle más isten nem áll. Ez az isten a világ teremtője, öröktől 
fogva létezik, halhatatlan, az emberek atyja, törvényhozója, bírája, 
kit tisztelet, imádás és áldozat illet meg. — P. Schmidt elő-
adásában rámutatott arra, hogy ez a magasztos isteneszme a 
magasabbrangú kultúrákban (totemismus, animismus, matriarká-
tus, patriarkátus stb.) mennyire eltorzult. Mint igen érdekes 
dolgot említjük meg előadásából, hogy Niasz szigetén (Szumatra 
sziget mellett) a törzsfőnök temetése alkalmával énekelt gyász-
dal a teremtés régi mythosát tartalmazza, és pedig gondolat-
ritmus alakjában. A legfőbb isten Uvulovolangi (Luo-Tszan), ki 
egy alkalommal fürdés közben a vízben meglátta saját képét; 
ennek mintájára alkotta meg az embert nedves agyagból, azután 
pedig beléje lehelte az élet lehelletét, melyet egy mérlegen mért 
ki neki. A férfi neve: Szihai (Kicsoda?). Lehetetlen nem gon-
dolni a bibliai teremtéstörténetre, melynek eltorzult alakját talál-
juk meg az említett primitív törzsnél. — P. Schebesta S. V. D. 
délafrikai misszionárius a busmannok, hottentották és bantu-
négerek vallási viszonyait ismertette saját tapasztalatai alapján. — 
A második nap utolsó előadását P. Koppers S. V. D. tartotta a 
Tűzföld lakóinak vallásáról, szintén saját tapasztalatai alapján és 
önmaga által készített vetített képekkel. Mivel ugyanezt az elő-
adását Tilburgban is megtartotta és ezt a Religio 1923. évi első 
száma a 73—76. lapokon ismertette, ennek a rendkívül érdekes 
előadásnak bővebb leírását mellőzöm. A hallgatóság nagyon 
élvezte a grammofonja által reprodukált tűzföldi énekeket. 

A harmadik nap (júl. 19.) a vallástudománynak segédtudo-
mányaival foglalkozott. Dr. Wunderle würzburgi egyetemi tanár 
a valláslélektan történetét és feladatát ismertette, mely nem abban 
áll, hogy a vallásnak vagy a vallás valamely alakjának lényegét 
vagy igazságát döntse el, mert ez a vallásbölcseletnek és hit-
tudománynak föladata ; a valláslélektan tapasztalati tudomány 
és arra szorítkozik, hogy a vallási élményeket tapasztalati szem-
pontokból leírja, rendezze, magyarázza. — Dr. Menghin O. bécsi 
egyetemi tanár a prehisztorikus módszerről és a kultúrkörök 
tanáról értekezett, a palaeolith és neolith korok egyes korszakai-
ról (préchelléen, chelléen, acheuléen, moustérien, aurignacien, 
solutréen, magdalénien, asilien stb.). Végső következtetése, hogy 
a prehisztorikus kultúrkörök az ethnografiai kultúrkörökkel sok 
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esetben teljesen megegyeznek, más esetekben pedig legalább is 
föltételesen összehozhatók. — P. Schumacher, a fehér atyák tár-
saságából való ruandai (Kelet-Afrika) misszionárius egyik elő-
adásában érdekes példákat hozott föl a ruandai négerek rend-
kívül nehéz nyelvéből, második előadásában pedig Ruanda lakói-
nak vallási viszonyairól beszélt. Isten neve : Immäna ( = szerencse, 
áldás). Mivel a ruandai nyelvben nincs oly szó, mely «lelket» 
jelentene, Istent ily nevekkel illetik: «szív», «okosság», «szél», 
«árnyék», melyek legalább is azt mutatják, hogy Immanát nem 
tekintik testtel bíró lénynek. Ö teremtette Ruandát és a Ruandá-
ban lakó három néptörzs őseit. A Ruandán kívül létező világ 
«quantité négligeable». A gonosz isten Mungo, az európaiak 
istene. Immäna mindig létezett; mindent lát, mindent tud, hatalma 
minden fölött van. Ruanda lakói ismerik ugyan az áldozatot 
(gitambo), de ezt nem Immanának mutatják be, mert neki erre 
nincs szüksége. A babonának tág tere van náluk. — Az utolsó 
előadást ismét dr. Ehrlich laibachi tanár tartotta a palaeolithicum 
vallási eszméiről, nevezetesen a túlvilági életben való hitről, a 
történelmi időket megelőző korok művészetének vallásos jelle-
géről, az ősidők totemizmusáról, állattiszteletéről és varázslatá-
ról. Előadásának alapját és forrását a prehisztorikus kor barlangi 
rajzai képezték. 

A kongresszus utolsó napja (júl. 20.) az összehasonlító val-
lástudományt szolgálta. Dr. Klatneth G. olmützi egyetemi tanár 
a bibliai őstörténettel párhuzamos sumer-akkad mythosokkal fog-
lalkozott (teremtés, paradicsom-történet, bűnbeesés, vízözön, 
ősatyák, bábeli toronyépítés). Megállapította, hogy összefüggő 
paradicsom- és bűnbeesés-történet, valamint a bábeli torony-
építéssel párhuzamos ékiratos elbeszélés mindeddig ismeretlen; 
a többi párhuzamos elbeszélés pedig csak az őskinyilatkoztatás 
létezése mellett bizonyít, mely tisztán megmaradt a bibliában és 
eltorzított alakban az ékiratos elbeszélésekben. — A magyar 
tudományt dr. Kmoskó Mihály budapesti egyetemi tanár kép-
viselte, ki a karácsonyról és a pogány mythológiákban gyak-
rabban szereplő szűzi születésekről és megváltókról tartott mind-
végig lebilincselő előadást. Aranyszájú szent Jánosnak egy Antiochiá-
ban 388-ban tartott szentbeszéde mutatja, hogy a IV. század végén 
karácsony megünneplése Antiochiában még új dolog volt. Szent 
Epiphanius Vízkereszt ünnepét mondja Jézus születése napjának. 
Szent Hippolytus Dániel-kommentárja mutatja, hogy a nyugati 
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egyház 221-ben már december 25-én ünnepelte karácsonyt. Az 
előadó rámutatott arra, hogy karácsony megünneplése nincs 
összefüggésben a Natalis Solis Invicti-vel és a Mithras-myste-
riumokkal; épúgy nincs összefüggés Jézus szűzi születése és 
egyes hasonló indiai, iráni és babyloni elbeszélések között. — 
Frank Károly st. pölteni plébános húsvétról beszélt és a pogány 
mysteriumok megváltási és föltámadási eszméiről és szintén ki-
mutatta, hogy egyrészt Jézus Krisztus halála és föltámadása, más-
részt az Isis-Osiris-, Adonis-, Attis, Mithras-mythosok és általában 
a mysterium-vallások megváltási gondolatai egymással semmiben 
sem érintkeznek. Egyik legfőbb különbség, hogy a mysteriumok-
és mythosokban egy isten hal meg, Jézus Krisztus pedig emberré 
lett, hogy értünk meghalhasson. A kereszténység a mysteriumok-
ban halálos ellenségét látta és viszont. — Az utolsó előadást 
újból P. Koppers tartotta a kereszténységről és buddhizmusról. 
Beszélt a buddhizmus eredetéről és kimutatta, hogy a keresz-
ténység és a buddhizmus közt áthidalhatatlan ür van s a keresz-
ténység helyzete a vallások történetében teljesen kivételes. 

Az előadások második és harmadik napján fontos meg-
beszélések voltak, melyek során szó esett arról, hogy addig is, 
míg a hittudományi főiskolákon az összehasonlító vallástudomány 
számára nem lehet külön tanszéket szervezni, a rokon tudomány-
szakok (alapvető hittan, természetes Istentan, ószövetségi szent-
írástudomány) tanárai használják föl az érintkező pontokat vallás-
történelmi kérdések tárgyalására, illetve külön előadásaikban 
öleljenek fel vallástudományi kérdéseket is. Erre bizonyos mér-
tékben még a középiskolai hitoktatásban is szükség van az 
apologetika keretében. A megoldásra váró kérdések közül minket 
magyarokat főleg az ural-altaji nyelvtörzs, nevezetesen a finn-
ugor népek vallása érdekel. Végül a kongresszus elnöke, P. Schmidt 
bejelentette, hogy a következő néprajzi és vallástudományi kon-
gresszust Milanóban fogják megtartani 1925-ben. 

Azt hiszem, az összes kongresszusi tagok lelkéből beszélek, 
ha ezen a helyen külön is kifejezem hálánkat a mödlingi St. Gabriel 
szerzetház elöljárósága és minden egyes tagja iránt valóban páratlan 
szíves vendéglátásukért, melyben minket az ott töltött idő alatt 
részesítettek. Még két hangversenyben is volt részünk, melyeket 
a szerzetház növendékei adtak tisrteletünkre. A mödlingi szép 
napok mindnyájunknak feledhetetlen emlékei fognak maradni. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 
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A «RELIGIO» ÉRDEKÉBEN. 

Folyó évi június 1-én megjelent füzetemben örömmel és 
hálával közöltem, hogy nagylelkű főpásztoraink, káptalanaink s 
más egyházi férfiak a «Religio» igen nagy költségeinek fedezé-
séhez hozzájárulni kegyesek voltak, az akkor megnevezetteken 
kívül még dr. Fischer-Colbrie Ágost püspök úrról kell nagy 
hálával megemlékeznem. Ezek után reméltem, hogy a jelen 
évben bővelkedhetem a közlöny terjedelmében, de ez a remé-
nyem meghiusult, mert a nyomtatási árakat június 1. óta hatszor, 
és pedig oly tetemesen emelték, hogy míg a II. füzet idejében 
egy nyomtatott ív 40.000 koronába került, addig ma egy ív ára 
mintegy 200.000 korona. A jelen évfolyam árát előre jóhiszemű-
leg 400 koronában állapítottam meg és íme, egy példány 2500 
koronánál többe került. Nincs jogom a békebeli 10 fillért érő 
400 koronán felül valamit követelni; de jól esnék és nagy 
köszönettel nyugtatnám, ha azok a megrendelőim, akik 400 koro-
nát, vagy ehhez közeljáró mennyiséget küldtek, azt megpótolnák. 
Történhetnék ez a jelen füzethez adott befizetőlapon, mellyel 
egyúttal a jövő évi megrendelési díj, a békebeli 2 koronát érő 
8000 korona is beküldhető. Ha valaki 8000 koronát küld, azt a 
jövő évre számítom; a többletet az előző évre számítom, illetve 
támogatásnak tekintem. Dr. Czapik Gyula «Egyházi Lapok» c. köz-
lönye egy évre 12 ezer, hitszónoklati melléklettel 18 ezer korona. 
Igen sok megrendelőm a jelen évre, sőt előbbre is hátralékban 
van, tessék a hátralékot — bőkezűen számítva — minél előbb bekül-
deni. Most a nyomtató-intézet semmit sem vár, a kezelés és a 
szállítás is nagy összeget kíván, maga a postai befizetési lap 
immár darabonkint 12 korona. Panaszomat és kérésemet senki 
se vegye rossz néven, régebben nem volt ilyenre szükség, leg-
följebb a hátralékokat kellett sürgetni; de régen 45—50 íves 
évfolyam tízezerbe sem került, ma néhány ív 3—4 milliót kíván. 

Hogy miért nem akarom a folyóiratot abbahagyni vagy 
szüneteltetni, azt előbbi füzeteimben ismételten megmondot-
tam s ezúttal is hangoztatom: hit- és bölcselettudományi köz-
lönyre szükség van, először azért, hogy a nevezett kettős tudo-
mányszakot művelőknek legyen terük, ha nem is elég tágas; 
másodszor, hogy az azok iránt érdeklődők hozzájussanak kívánt 
szellemi táplálékukhoz, ha nem is oly bőségben, mint szeretnék. 
Folyóiratommal, míg csak lehet, javíthatatlanul kitartok. 



FIZETÉSEK NYUGTATÁSA 

Amit a címváltozás bejelentéséről, a megszállás megszűn-
téről, az esetleg hiányzó füzetek pótlásáról s a megszállás alatt 
levők esetleges kívánságáról az idei I. füzet 82. oldalán írtam, 
esetleg tessék újból elolvasni. 

Budapest, 1923. november 1. Dr. Kiss János, 
egyetemi tanár. 

Fizetések nyugtatása. 
1920-ra 40 K-t küldött: Szent Ferenc-rendi kolostor Szécsény. 1921-re 

120 K-t : Angolkisasszonyok polgári iskolai tanárnőképzője Budapest ; Ems-
berger József; szent Ferenc-rendiek Szécsény. 1922-re és 1923-ra 740 K-t: 
Szabó Sadocus. 1500 K-t: Veér Vilmos. 1917—18—19—20—21. és 22. évre 
pótlásul 369 K-t: Faludi Ádám. 1922-re 400 K-t: Szegfű Ignác. 300 K-t: 
dr. Bayer Krucsay Dezső. 1922-re 120 K-t: Angolkisasszonyok tanárnőképző-
intézete Budapest, dr. Áldásy Antal, Bernardinum, a budapesi szervita-rendház, 
dr. Burchner László, Emsberger József, Erdélyi Géza, Faust Antal, dr. Fehér 
Gyula, Ferschich János, Horváth Lajos, a kegyes-tanítórend főnöksége, kath. 
tanítóképzőint. Szeged, Komócsy István, Kuchta András, Lóskay Gábor, pap-
nevelőintézet Szombathely, a «Pécsi Kath. Kör», dr. Preszly Lóránt, dr. Révay 
Tibor, róm. kath. plébánia Csákberény, dr. Sipos István, dr. Stolpa József, 
Schiffer Ferenc, szent Ferencrendi zárda Szécsény, szent Ferencrendi zárda 
Székesfehérvár, Szokol László, dr. br. Vécsey József, dr. Walter Gyula. 100 K-t: 
Barácius József. 1923-ra 3000 K-t: dr. Hamvas Endre. 2000 K-t: Domonkos-
rendiek Budapest. 1200 K-t: Vucskits Imre. 1000 K-t: dr. Dunay Alajos, 
dr. Tóth József. 880 K-t: Szokol László. 760 K-t: Emsberger József. 680 K-t: 
Kat. Tanítóképzőintézet Szeged. 600 K-t : Emsberger József, Herger Nándor. 
500 K-t : dr. Csernoch János, Erdélyi Géza, Homér Gyula, Major István, Misz-
szióház Piliscsaba, dr. Werdenich Endre. 480 K-t: Faust Antal. 430 K-t: 
dr. br. Vécsey Aurél. 400 K-t: Bakonybéli apátsági székház, Barácius József, 
dr. Békefi Rémig, Gombkötő Antal, Kozáry Gyula, dr. Krammer György, Lötz 
Antal, dr. Mátray Gyula, Müller István, Plébánia hiv. Csabrendek, dr. Pokorny 
Emánuel, dr. Vándor József, Zimányi Gyula. 380 K-t: dr. Fehér Gyula, Pécsi 
Kath. Kör, Plébánia hivatal Csákberény, Preszly Lóránt, dr. Révay Tibor, dr. 
Walter Gyula. 300 K-t: Proksch Ferenc. 280 K-t: dr. Áldásy Antal, Ciszterci 
főgymn. tanári könyvtára Székesfehérvár. 160 K-t: Angolkisasszonyok tanárnő-
képzőint. Budapest. 120 K-t: Ferencrendi zárda Szécsény. 100 K-t pótlásul a 
kecskeméti főgimnázium. 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Dr. Mihályfi Ákos : A nyilvános istentisztelet. Egyetemi elő-
adások a lelkipásztorkodástan köréből. III., az új egyházi tör-
vénykönyv és az új misekönyv szerint javított kiadás. 1923. 
25 kor., szorozva az indexszel. Ismertetni fogjuk. 

Dr. Sipos István pécsi theológiai tanár : A katholikus házas-
ságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint. A királyi magyar 
budapesti Pázmány Péter egyetem hittudományi kara jutalmazta. 
Ismertetni fogjuk. 
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