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1. É R T E K E Z É S E K 

I S T E N K É P M Á S A AZ E M B E R B E N S Z E N T 
T A M Á S N Á L 

« 

AS Z E N T Í R Á S , amikor az ember teremtéséről, megújulásáról É S S T F » ^ 

végleges tökéletességéről beszél, az «imago» meg a «simili 
tudo», a «kép» meg «hasonlatosság» kifejezést használja. Az 
ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve; megúju-
lása átalakulás a természetfölötti képhez, tökéletessége pedig 
hasonlóság Istenhez a színről-színre látás által. 

A kinyilatkoztatás az «imago» kifejezésével az ember ter-
mészetének mivoltát, természetfölötti átalakulásának célját és vég-
leges tökéletességének fönségét mondja meg. Az «imago»-ról 
szóló tan tehát nem más, mint az ember sajátos, természetes és 
természetfölötti, kezdő meg teljesen kifejlődött életének, tökéle-
tességének a megmagyarázása. Arról tárgyal, mennyiben lehet a 
teremtett szellemi lénynek lelki, benső élete a legelső szellemi 
Lénynek, Istennek sajátos életéhez hasonló. 

Mit tanított szent Tamás erről, azt szándékozunk röviden 
előadni. Hogyan magyarázza ő az ember lelkiéletének áthaso-
nulását Isten életéhez? Érdekes ez a fejtegetése nemcsak azért, 
mert a keresztény életnek kialakítását tanítja, hanem azért is, mert 
magának szent Tamásnak benső életét, egyéniségét is feltárja. 

A «kép» fogalmának meghatározása után a természetes, a 
természetfölötti, majd a tökéletes istenképről tárgyalunk. 

I. A kép fogalma. 

Isten, mert ő az egyetlen önmagától létező, teremtett min-
dent, azért minden létezőnek összes tökéletessége őtőle ered. 
Ő a legelső ok, kívüle minden más okozat. Minden okozat vala-
miképen hasonló okához, így minden teremtettben van valami 
hasonlóság Istenhez.i Ez a hasonlóság kétféle; mert az okozat 

1 C . G e n t e s , I . 2 9 . — I. q . I V . a . I I I . 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 1 
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kétfélekép tükrözi vissza az okot. Némelyik okozat csak azt tük-
rözi vissza, hogy valami októl ered, de nem az oknak sajátos 
természetét. Ezt a hasonlóságot nevezik nyomnak (vestigium). 
A nyomban is van hasonlóság az okhoz, az okra vezet, de ennek 
sajátosságát, mivoltát nem mutatja, mert az ok sajátos természe-
tének hasonlósága nincsen benne.1 

Némely okozat az ok természetét, sajátosságát is vissza-
tükröz^ mert van benne valami hasonlóság az ok természetéhez, 
Ez a hasonlóság a kép (imago). A kép is hasonlóság mint a 
nyom, de ettől azzal különbözik, hogy benne van az ok termé-
szetéhez való hasonlóság és ennek megismerésére vezet.2 A te-
remtményben tehát ezen hasonlóság csak akkor van meg, amikor 
az a Teremtő, a legelső ok sajátos természetéhez hasonlít. Isten 
szellemi lény, aki elmével és akarattal hoz létre mindent, így 
csak olyan teremtményben van meg a kép, amely szellemi lény, 
így ésszel, akarattal van felruházva.3 

A kép alatt tehát nem azt a hasonlóságot értjük, amely a 
megalkotott mű és a művész eszméje között van. így minden 
teremtmény az isteni örök eszmék hú képe. A «kép» a teremtett 
dolgok tényleges természetének, életének, cselekvésének benső 
hasonlóságát az első ok természetéhez, életéhez, cselekvéséhez 
foglalja magában.4 

Isten szellemi lény; élete, tökéletessége, boldogsága, ön-
magának a megismerése és szeretése. Azért Isten képe az em-
berben akkor van meg, ha természete Isten természetéhez, ha 
megismerése és szeretése Istennek önmaga megismeréséhez és 
szeretéséhez hasonló. Szent Tamás ezen igazságból kiindulva 
hármas képet különböztet meg a lélekben, a természetes képet : 
amely nem más, mint az ember természetes képessége Istent 
megismerni és szeretni; az újjászületés képét, amennyiben az 
ember Istent tökéletlenül megismeri és szereti; a teljes hason-
lóság képét, ami Isten folytonos, tényleges tökéletes megismerése 
és szeretése.5 

Mivel a teremtett lénynek nem a lényege a közvetlen cse-
lekvő tényező, hanem cselekvő képességei, azért a «kép» fogal-
mához tartozik nemcsak maga a cselekvés, hanem annak tényezői 

1 I. q. XCIII. a V I . — I . q. XLV. a. VII. — I n I. Sent. d. III. q. II. a. I. 
* I. q. XCIII. a. II. — I. q. XXXV. a. I. 3 C. Gentis II. 46. — I. q. L. a. I. 
« I. q. XCIII. a II. ad 4. — de ver. q. X. a. I. ad 5. 5 j. q . XCIII. a IV. 
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is, és mindazon tökéletességek, amelyek a cselekvőképességet, 
Isten természetfölötti meg tökéletes megismerésére és szeretésére 
képesítik. így a «kép» tartalmához kell sorolnunk mindazon ter-
mészetfölötti tulajdonságokat is, amelyek által a természetfölötti 
hasonlóság Istenhez a lélek képességeiben megvalósul és ki-
alakul.1 

II. A természetes kép. 

Szent Tamás a természetes istenképét az emberben így 
határozza meg: A lélek isten képe, amennyiben megvan az 
alkalmatossága Isten megismerésére és szeretésére. Ezen alkal-
matosság magában a lélek természetében van és abból kitörül-
hetetlen.2 Ezen meghatározásból kell kiindulnunk, ha a termé-
szetes kép tartalmát meg akarjuk határozni. Láttuk, hogy Isten 
képe tulajdonképen Isten megismerése és szeretése, így a ter-
mészetes istenkép mibenlétét akkor ismerjük meg, ha tudjuk, 
milyen Isten-megismerésre és szeretésre alkalmas természeténél 
fogva a lélek. Vagyis, milyen természetes, tehát a teremtéssel 
adott irányítások, törekvések vannak a lélekben Isten megisme-
résére és szeretésére! 

Szent Tamás szerint Isten minden alkotásába beleteremtette 
az irányítást, a benső törekvést a tőle meghatározott célra, amely 
célt, tökéletességet a teremtmény csakis cselekvésével érhet el. 
Ezen benső irányítás a célnak megfelelő cselekvésekre a ter-
mészetes törvény. Deus imprimit toti naturae principia propri-
orum actuum.3 Ez megvan az emberben is, mert természetének 
hajlandóságai, lelkének természetes törekvései, nem egyebek 
mint Istentől beléje öntött törvények, amelyek tökéletessége felé 
irányítják, életének, cselekvésének, kifejlődésének helyes útját 
mutatják. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam 
habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem et 
talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex natu-
ralis dicitur.4 

Milyen természetes törekvései vannak a léleknek? Az aka-
rattal, a boldogságra való törekvéssel kell kezdenünk. Boldogság 

1 I. 2. a VII. és IX. 2 Secundum quod homo habet aptitudinem natu-
ralem ad intelligendum et amandum Deum ; et haec aptitudo consistit in ipsa 
natura mentis, quae est communis omnibus hominibus. I. q. XCIII. a. IV. 
3 I. II. q. ClII. a V. M . II. q. XCI. a. Ii. 

1* 
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alatt az ember tökéletességét, teljes kifejlettségét, kialakulását 
kell értenünk. A végcél nem más, mint a lélek tökéletessége. 
Ezen tökéletesség, boldogság nem állapot, hanem cselekvés, még 
pedig a lélek legbensőbb, legtökéletesebb cselekvése, a lélek-
ben benn maradó cselekvés. A boldogságra törekvés a célra 
irányítás, nem más mint olyan javak után való törekvés, amelyek 
a lelket tökéletessé, teljessé teszik, i Istenben nincsen ilyen törek-
vés, mert ő maga a tökéletesség. Azonban minden teremtett 
lényben megvan, mert a boldogság, a teljes tökéletesség, nincs 
már megadva a természettel, a boldogság ennek kifejlődése, ki-
alakulása, tökéletesedése.2 

A lélekben a fő nekilendítő, cselekvésre hajtó erő az aka-
rat; mert az egyes képességek cselekvő erők, tárgya is jó, így 
az egyes lelki képességeknek tényleges cselekvése az akaratból 
indul ki. «Nam fines et perfectiones omnium aliarum potenti-
arum comprehenduntur sub objecto voluntatis sicut quaedam par-
ticularia bona.»3 De hogy az akarat ilyen nekilendítő erő legyen, 
kell hogy valami természetes, eredeti irányítása, törekvése legyen, 
amely minden más törekvésének, akarásának alapja, előföltétele, 
forrása. Mire terjed ki az akarat ezen természetes törekvése? 
Szent Tamás szerint ezen törekvés tárgya a jó általában. Ezen 
jó alatt érti mindazt, ami az embernek természetes tökéletes-
sége, java.4 

Másutt azt tanítja, hogyha az akarat valamit természetesen 
akar, ez a természetes akarás az alapja, kiinduló pontja a szabad, 
választott akarásnak: Sicut natura est voluntatis fundamentum, 
ita appetibile quod naturaliter appetitur est aliorum appetibilium 
princípium et fundamentum.5 

Milyen tehát a boldogság, a tökéletesség után való törek-
vés a lélekben? Annyiban természetes, velünk született, ameny-
nyiben az ember természetesen saját tökéletességét, teljességét, 
képességeinek a kielégítését kívánja, keresi. De hogy ez miben 
van: tudományban, erényben, élvezetekben, erre már a természet 
nem irányít, hanem az az ember választásától függ. 6 Más helyen 
azt tanítja, hogy az eszes teremtmény természetesen szereti ön-

1 Quia cum unumquodque appetat suam perfectionem, illud appétit 
aliquis ut ultimum finem, quod appétit ut bonum perfectivum et complemen-
tivum sui ipsius. I. II. q. I. a. V. 2 I. II. q. II. a. V. — I. q. LXII. a VII. 
3 I. II. q. IX. a. I. * I. II. q. X. a. I. * De ver. q. XXII. a. V. « De ver. q. 
XXII. a. VII. 
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magát, amennyiben tökéletességre igyekszik, de hogy miben 
keresi ezt, ez már saját választásától függ.i 

Az ember tényleges törekvése boldogság, tökéletesség után 
azonban sohasem csupán természetes akarás. Az akarás tárgya a 
valóság, így ha az akarat valamire törekszik, akkor meghatáro-
zott jóra vágyódik. Vagyis minden tényleges boldogság, tökéle-
tesség után való vágyódásban kettős dolog van: természetes 
törekvés és szabad akarás. A természetes törekvés csak általában 
ösztönöz, de hogy lényileg miben keresi az ember tökéletességét, 
az már szabad választásától, belátásától függ.2 

A természetes vágyódás a boldogság után tehát még nem 
irányít, ösztökél közvetlen Isten, még kevésbbé a természetfölötti 
boldogság után. Quamvis divina visio sit ipsa beatitudo, non 
tamen sequitur quod quicumque appétit beatitudinem appetat 
divinam visionem, quia beatitudo inquantuum huiusmodi importât 
per se objectum voluntatis, non autem ipsa divina visio.3 

A boldogságot akarjuk, arról van valamelyes általános 
fogalmunk, de hogy valóban miben van, miben keressük, azt 
tudnunk kell. Míg ezt nem tudjuk, addig azt nem is keressük, 
nem is akarjuk.4 Vagyis a természetes boldogság akarása, arra 
törekvés nem vezet egyenesen szükségszerűen Istenhez. Az ember 
csak öntudatos szabad akarásával keresheti Istenben tökéletességét. 

A másik természetes hajlandóság a lélekben a tudási vágy. 
Ezen természetes tudási vágy sem vezet természetszerűen, szük-
ségképen Isten megismerésére, mert Isten léte nem önmagában 
világos igazság. Az ember természetszerűen megismeri az igaz-
ságot, de nem mindjárt a legelső lényt, a legelső igazságot; 
hanem csak vagy a hit vagy szigorú bizonyítás révén.5 A ter-
mészetes tudási vágy mint természetes ösztönző, csak előfölté-
tele Isten megismerésének, de tényleg 'az ember csak akkor 
keresi Isten megismerését, ha azt az akarat megfontolva akarja, 
ha Isten megismerésében saját tökéletességét, boldogságát, saját 
javát látja. Az elme használása, az igazság keresése is az aka-
rattól függ. Tehát a természetes ismeret és boldogság után való 
vággyal nincs megadva sem Isten megismerése és szeretése, 
sem pedig közvetlen irányítás arra. 

1 I. q. LX. a. III. 2 In IV. Sent. d. XLIX. q. I. a. III. qa III. 3 i„ 
IV. Sent. d. XLIX. q. I. a. III. qa I. ad 1. 4 I. II. q. V. a. VIII. * De ver. 
q. X. a. XII. ad 3. V. ö. C. Gentes I. 10. — I. q. II. a. I. ad 2 — de ver q. 
X. a. XII. ad 5. 
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E kettő ösztönzi, hajtja az embert, aki aztán szabad akarás-
sal és öntudatos igazságkereséssel jut arra, hogy Istent meg-
ismeri és szereti, ahogy Őt a teremtményekből megismerheti és 
jóságát felismerve megszeretheti. Még kevésbbé lehet ezen ter-
mészetes kettős vágyódásból azt következtetni, hogy általuk 
az emberben benn van az irányítás Isten színről-színre látá-
sára és természetfölötti szeretésére. Mint láttuk, ezen természetes 
vágyódás a léleknek természetes tökéletességére való irányítása. 
Isten színről-színre való látása pedig mert Isten sajátos tökéle-
tessége nem lehet a lélek természetes java, tökéletessége, így a 
teremtett lény természeténél fogva reá irányítva nem lehet. 

A természetes istenkép tartalmáról szent Tamás ott is szól, 
ahol a természetes erényekről tárgyal, és azt kérdi, vannak-e 
bennünk természetünknél fogva erények, azaz cselekvő képessé-
geinket, bizonyos meghatározott tárgyra, cselekvésre irányító, 
képesítő benső tökéletesítő tulajdonságok, hajlandóságok. A kér-
désre azt feleli, hogy a természettől tökéletes erények bennünk 
nincsenek, hanem csak azok kiinduló pontjai, és fejlesztő erői; 
mert az emberi természetben meg vannak adva azon benső 
tényezők, amelyekkel az észbeli és akaratbeli érvényeket kifej-
lesztheti.1 Valamely tökéletességre való alkalmatosság, képesség 
kétféle módon lehet a lélekben : tisztán szenvedőlegesen, amennyi-
ben valamely külső tényező cselekvése folytán bizonyos tökéle-
tességben részesedhet aztán úgy, hogy ezen tökéletességeket 
megválasztó erő, tényező a lélekben megvan. Ilyen tényező erők 
vannak a lélekben, amelyek által az erényeket önmagától meg-
szerezheti; vagyis a cselekvési erők különböző irányban. Kifej-
lődhetnek, tökéletesedhetnek, újabb irányításokat szerezhetnek 
meg. Ezen tökéletességek határa, természete a természetes erők-
ben van megadva. Az elme tárgya az igazság, amelyet a látható, 
érzékelhető dolgokból megismerhet; az elme tökéletessége ezen 
ismeretek könnyű, biztos megszerzése, megismerése, belátása. 
Az igazságot megismerő erőtényező meg van adva a természet-
tel, amennyiben az elme némely igazságot természetszerűen fel-
ismer úgy az elvont tudás, mint a cselekvés terén, amely termé-
szetes ismeret kiinduló pontja minden más megismerésnek, minden 
más tudásnak úgy az elméleti, mint a gyakorlati téren. Az akarat-
ban is megvan a kifejlődést megvalósító természetes tényező, a 

1 I. II. q. LXIII. a. I. — In II. Sent. d. XXXIX. q. II. a. I. 
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törekvés cselekvésre, egyszerű tettre; amely törekvésből külön-
féle akarások, cselekvések és ezekből különböző hajlandóságok, 
készségek alakulnak ki a lélekben, i Ezen erők által emberi ter-
mészetes tökéletesség alakulhat ki a lélekben.2 Ez egész világos, 
mert a természettel adott cselekvő tényezők cselekvési köre 
csakis arra terjedhet ki, ami az észnek meg az akaratnak termé-
szetes tárgya. Az észnek és akaratnak közvetlen tárgya pedig a 
látható világban levő igazság és jóság. Tehát az igazság meg-
ismerésében és a jónak szeretésében természetes erőiből csak oly 
fokig haladhat előre, ameddig a látható világ azt vezetheti. 
Ami ezen kívül létezik, az természetes tökéletességének határain 
túl van. A láthatókból Isten megismerésére juthat, és a láthatók-
ban megnyilvánuló jóságából szeretetére gyulladhat, de Isten 
sajátos önmegismerésében való részesedésig természeténél fogva 
nem tökéletesülhet.3 

A lélek azonban azon tulajdonsága miatt, hogy az igazságot 
megismerheti, és mindenre ami jó törekszik, alkalmas természetes 
erőivel szerzett tökéletességén kívül még másféle tökéletességre, 
cselekvésre, életre is.4 A lélek szellemi lény, tehát ezen ter-
mészeténél fogva, valamiképen olyas ismerésre és szeretetre is 
alkalmas, amely Isten sajátos ismeréséhez és szeretéséhez hasonló. 
Ezért szent Tamás az embernek a természetfölötti rendre való 
felemelésének lehetőségét, az ember lelkének Istenhez való ter-
mészetes hasonlóságában látja. 5 De ezen természetes isten-
képben levő erők csak alkalmasak arra, hogy azon természet-
fölötti tényezők hordozói, birtokosai legyenek, amelyekkel a ter-
mészetfölötti életet megvalósítja; de magukban véve annak nem 
megvalósítói, arra természetes rátermettségük nincsen.6 így kell 
értenünk azt a habilitast, a természetnek a kegyelemre való al-
kalmatosságát is amelyről szent Tamás többször beszél. Ezen 
habilitas teljesen természetes valami, magában a lélek természe-
tében gyökeredzik és nem más mint a természetes jónak alkal-

1 De vert. in com. a. VIII. 2 De virt. in com. a. IX. ad 6. 3 I. II. q. 
LXII. a. I. ad 3. — I. 11. q. LXII. a. II. * I. II. q. V. a. I. — I. q. XII. a. 
IV. ad 3. — C. Gentes, III. 54. — de vert. in com. a. X. — II. II. q. II. a. 
III. s In III. Sent. d. XXVIII. q. I. a. II. ad 3. — V. ö. Natura autem 
humana ex hoc ipso quod nobilior est, potest ad altiorem finem perduci 
saltem auxilio gratiae, ad quem inferiores naturae nullo modo pertingere 
possunt. I. II. q. C1X. a. V. ad 2. ' De ver. q. XIV. a. X. ad 1. — I. II. q. 
CXIII. a. X. 
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matossága a kegyelem befogadására.1 «Manifestum est autem 
quod habilitas naturae rationalis ad gratiam est sicut potentiae 
susceptivae, et quod talis habilitas naturam rationalem conse-
quitur in quantum huiusmodi.2 

Isten képe a lélek természetében tehát nem más, mint a 
léleknek szellemi lényegénél fogva alkalmatossága arra, hogy 
Isten sajátos boldogságában, életében a természetfölötti meg-
ismerés és szeretés által résztvehessen, így saját benső élete, 
Istennek a legfőbb szellemi lénynek életéhez hasonlóvá legyen. 
Similitudo imaginis attenditur in natura humana, secundum quod 
est capax Dei, sc. ipsum attingendo propria operatione cogni-
tionis et amoris.3 

Grác. (Folytatása következik.) Paluscsák Pál O. P. 

A V A L L Á S O S TAPASZTALAT G O N D O L A T -
ELEMEI.4 

III. Az elvont fogalom valláspsychologiai jelentősége. 

AMEGISMERÉS három alakjának: az elvont fogalmi, a szemlé-
letes fogalmi és intuitív megismerésnek megfelelően a 

vallásos tapasztalat is három forrásból fakad. 
A/- Szigorúan abstract fogalmak. Isten metafizikai és er-

kölcsi tulajdonságai, Isten, mint szükségszerű és abszolút, mint 
actus purus, mint egyszerű és változatlan, mindenütt jelenlevő, 
végtelen és határtalan, végtelen értelem és végtelen akarat, mint 
személy, mint teremtő, fenntartó és gondviselő, mint igazság, 
jóság, szépség s mindazon tulajdonságai, amelyeket a theologia 
«via negationis et eminentiae» rá vonatkoztat, a háromság és a 
megtestesülés titkai ; a kegyelem és a szentségek, szóval az 
egész dogmatika (az elvont igazságok nemcsak a bölcselet és 
dogmatika elsárgult fóliánsain porladó fogalmak, hanem élő va-
lóságok). Ezek a fogalmak képezik a hit hátterét, ha nem is a 
bölcselet nyelvén szólítjuk őket. 

W. James és mindazok, kik előtt a vallásos igazság tar-

1 De malo, q. II. a XI. — I. q. XLVIII. a. IV. 2 De malo, q. II. a. 
XII. — I. II. q. LXXXV. a. II. 3 n i . q. IV. a. I. ad 2. 

4 A jelen értekezés elejét lásd a «Religio» 1923-iki III. füzetében. 
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talma a pragmától, a tapasztalattól függ, ezekről a fogalmakról 
• azt hiszik, hogy az életre semmi hatással sincsenek és ez alapon 

az egész rationalis theologiát az eredeti regény rossz fordításá-
val hasonlítják össze.1 Ki olvas fordítást, mikor előtte van az 
eredeti szöveg ? Az ösztön, az érzés vezeti a lelket az ő Urához ! 

Ezzel szemben állítjuk, hogy a fogalmak csak addig hideg 
valóságok, míg filozofiai spekuláció tárgyai. De ha egyszer a 
tudásból hit lesz : ha e fogalmakkal személyes kapcsolatba lépünk 
az észnek ama titokzatos funkciója által, melyet a psychologia 
odaadásnak nevez s melyet a hit a kegyelemnek tulajdonít, akkor 
az elmélyedő lélekből előtörnek az áhítat érzései: «in medita-
tione mea exardescit ignis». Ez odaadás nélkül a legnagyobb 
intuitiók sem indítanak, általa a legelvontabb fogalmak is életté 
válnak. 

A nagy tapasztalatok emberei nem ellenőrizhetetlen érzé-
sekre, hanem igazságokra építenek. Nemcsak a gondolkodásban, 
de a vallásban is logikát, igazságtartalmat keresnek. Ők nem 
psychologisták. 

Csak néhány példára utalok: 
Mózes könyvében olvassuk:2 «Én vagyok Ábrahám Istene, 

Izsák Istene, Jákob Istene». Mire: «Mózes elrejté arcáját, mivel 
nem mert Istenre nézni». Itt Mózes viselkedése nagy érzéseket 
nyilvánít: a rettegő félelem, a csodálkozás a misztérium és a 
majestasnak szól, melyekhez azáltal jut, hogy maga Isten jelenti 
ki az O jelenlétét és nevét megmondja neki. Az irracionális 
érzés forrása a racionalis Istenfogalom. És minden fogalom 
többé-kevésbbé felkeltheti ezeket az érzéseket. Mert a gondol-
kodó ember előtt — mint Mózes példája mutatja — az Úr fo-
galmi ismerete nem üres szó, hanem forgószél, a képzelet szá-
mára rettentő chaos és így az érzés számára áradó tenger. 

Szent Ágoston nem voluntarista a szó modern értelmében ; 
nem is az irracionális átélés embere. Az ő végtelen gazdag val-
lásos tapasztalatai, az inhorresco és inardesco, tiszta és felséges 
metafizikai Istenfogalmakból fakadnak. Az ő lelkében Isten ta-
pasztalata az ő ismerete nélkül lehetetlen; az ő szemében vallá-
sossá a tapasztalat akkor lesz, mikor a lélek a lét elégtelenségé-
nek és ezzel kapcsolatban egy másik világnak léte nem akár-
milyen, de az örök Igazság, örök Jóság és örök Szépség fogalmi 

1 A vallásos tapasztalat 345. o. 2 Móz. II. 3, 6. 
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tudatára ébred. Egész élete arra irányul, hogy Istent more phi-
losophico minél inkább megismerje és mint egyedül teremtő 
princípiumot és az erkölcsi Jó forrását a világtól elkülönítse. 
Elméje elmerül az isteni tulajdonságok szemléletében és ez a 
szemlélet csalja ki lelke ünneplő érzéseit s ezeknek elsejét: a 
mélységes teremtmény-érzetet. Ezáltal lényegesen különbözik 
Schleiermachertől és az ő iskolájától. 

A Vallomások könyvében sok szó esik mély, egészen misz-
tikus tapasztalatokról, melyeknek forrása azonban nem «eine 
dunkle Kategorie a priori» (Ottó), nem is «Ahndung» (Fries), 
hanem: 

«Summe, optime, potentissime, omnipotentissime, miseri-
cordissime et justissime, secretissime et praesentissime, pulcher-
rime et fortissime; stabilis et incomprehensbiilis, immutabilis et 
mutans omnia, nunquam novus, nunquam vetus: innovans omnia 
et in vetustatem perducens superbos et nesciunt ; semper agens, 
semper quietus; colligens et non egens; portans et implens et 
protegens; creans et nutriens et perficiens, quaerens, cum nihil 
desit tibi ? 

Ez az ő Istene : «vita mea, dulcedo mea sancta ? 1 

Newmant a modernizmus az irracionális átélés emberé-
nek hirdeti, pedig vallásos tapasztalatait mélyen intellektuális 
elem hatja át. «Ha Isten létét nem kaptuk tanítás vagy a törté-
nelem ismerete, vagy indukció által ; ha metafizikai szükség gya-
nánt az én előtt, vagy a lelkiismeret szava előtt nem jelentkezik, 
akkor nem hihetünk. 15 éves koromtól a dogma volt hitem prin-
cípiuma; más vallást nem ismerek; a vallás, mint merő érzés, 
lehetetlen.»2 

Newman különbséget tesz a real és rational, a vallás ta-
pasztalati és a fogalmi eleme között. A vallás nem fogalmi tu-
dás, de a fogalmi ismeret fénye nélkül az átélés vak. Csak az 
ismeret nyomában fakadhat átélés, numinozus érzés, a sentire et 
gustare, az agapé-charitas-functio, vagyis az a mozzanat, melyet a 
modernek «irracionális»-nak neveznek. Az imádkozó Newman 
lelke egészen elmerül a kinyilatkoztatott titkokba s a discursiv 
logikai értelem és a művészi fantázia együtt gyújtják ki benne 
az áhitat tüzét. Dante fantáziája, Eckhard kedélye mellett ott van 
az aristotelesi intellectus. Amitől a lelke az umbrák és imagók 

1 I. 4. 2 Apologia pro vita sua. Ford. Laros. 49—50. o. 
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világában táplálkozik, az a Veritas, a dolgok platonikus eszméje, 
az elvont mundus intelligibilis. Nála az érzések irracionális 
mélysége, a misztikus áhitat, az elvont igazságok fölötti elmél-
kedésből fakad. Imakönyve klasszikus példája annak, hogy a val-
lásos tapasztalat az egész lélek odaadása belátás alapján, a ke-
gyelem által. Legszebb imája, melyben a vallásos félelem, sze-
retet, alázat, a gaudium et pax s a vallásos érzések lávafolyama 
forr, így kezdődik: 

«Végtelen hatalmú Isten! Minden tökéletesség tengere, ki 
öröktől fogva az összes tulajdonságok központja vagy, melyeket 
Rólad alkotunk... Erősen hiszlek örök Titok... hiszlek, mert 
oly soká és oly bensőleg foglalkoztam a Te gondolatoddal s 
mert az én életem e gondolatra mint kősziklára épült. Lelkem 
része az, nélküle összeroskadnék...»1 

A meditáció-nak, a Loyola Ignác-ié\t lelkigyakorlatoknak 
psychologiai jelentősége épen az, hogy két racionális fogalom-
ból a teremtő fogalmából és Krisztus megismeréséből indul ki s 
az elmélyedés gyümölcse az akarat teljes átalakítása Krisztus-
ban. Aki tartott már lelkigyakorlatot, az tudja, hogy az elmél-
kedés mennyire elragadja az egész lelket s hogy a teremtő fo-
galmi elemzéséből hogy jut el a lélek a «Kreaturgefühh-hez, 
mely Schleiermacher szerint és az emocionális vallás-psycholo-
gia szerint nem fogalmi megismerésből származik, hanem «ein 
reines Gefühl». A lelkigyakorlatokban a keresztény bölcselet leg-
fenségesebb eszméi, a katholikus dogmatikának legtermékenyebb 
igazságai egyesülnek a misztikának bensőségével. Ezek az exer-
citiumok az ő racionális alapjukkal úgy néznek ki, mint a temp-
lom, melyről Goethe írja: 

Sieht man vom Markte in die Kirche hinein, 
Da ist alles dunkel und düster 
Und so sieht's auch der Herr Philister, 
Kommt aber nur einmal ! Begrüsst die heilige Kapell', 
Da ist's auf einmal farbig und hell. 

Mindig azt hozzák fel a fogalmi ismeret ellen, hogy az 
nem a lényeget ragadja meg, hanem hogy a lényeghez sinthe-
tikusan járul hozzá és ezáltal merevvé teszi az élet eleven ára-
mát; hogy következőleg a vallás fogalmi adata, a dogma, nem 
Isten valóságáról való ismeret. 

1 Gott und die Seele. 1921. Ford. németre Laros. XXIII. 9. 184. o. 
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De gondoljuk meg, hogy a valóságos lényegnek, a magán-
valónak ismerete, in se, egyáltalán nem lehetséges, még a lel-
künket sem ismerjük meg in se. A valóság hiperlogikus. Az 
érzéki tapasztalatunk alá eső konkrét világot sem ismerjük a 
maga valóságában, hanem csak érzéki szemléletek által, úgy amint 
nekünk megjelenik. De azért senkisem tagadhatja az érzéki szem-
lélet tárgyilagos értékét és azt, hogy a mi szemléletünknek a 
tárgyon objektív mozzanatok felelnek meg. E képekkel kapcso-
lódunk a külső világhoz, vele érintkezünk és hatalmunkba hajt-
juk. Megismerjük a világot nekünk való módon. 

Természetes tehát, hogy a láthatatlan valóságoknak való 
fogalmaink és minden más ismereteink, nem a belső lényeget, 
a dolgot in se ragadják meg; a «visio Dei» a megigazult lelkek 
kiváltsága; itt lenn csak «per speculum in aenigmate» látunk. 
De a képek nem önkényesek. A fogalom, mikor a «Deus in-
comprehensibilisD-i, az üniffabilis lux-ot racionalizálja, «schemati-
zálja», ezt nem önkényesen teszi, hanem kritikai alapon s Isten 
életének valóságos mozzanataira utal. A fogalom, a dogma ob-

jektív mozzanat. És ezért, csakis ez alapon lehet élmény, tapasz-
talat. A vallásos tapasztalat fogalmi elemében nem a szavak és 
képek, de a gondolat a fontos. És a gondolat, a racionális elem 
nem a lélek tapasztalatától távol eső, a lélek eleven folyásában 
idegenül úszó fadarab ; az Istenről, a Logos-ról való tan a lélek 
legmélyebb tapasztalatának kifejezője. 

Nem is fogadná be őket a lélek, ha nem volna róluk vala-
melyes tapasztalata. Az állatnak nincs vallása, mert nincs hozzá 
igénye. És ha az Istenről, másvilágról, megváltásról minden nép-
nek és vallásnak van valamelyes fogalma, az azért lehetséges, 
mert van hozzá igénye, van róla tapasztalata. A vallásnak van 
története, az objektív mozzanatnak van fejlődése, mert van fej-
lődése a léleknek is. A fogalmi ismeret és a lelki tapasztalat, a 
rátermettség fedik egymást. És ahol nem fedik, ott a fogalom, 
az ismeret nem hat. A Logos az idők teljében jött el. Mint sej-
telem már az ősembernél élt, de eljönni akkor jött, mikor itt 
volt az idők telje, vagyis az a psychologiai pillanat, melyben a 
lélek ráérett az ő befogadására. A «Deus factus est homo»-nak 
psychologiai alapja is van: a vágy, «ut homo fieret Deus». És 
nélküle nem jött volna. És mindenkihez abban a psychologiai 
mozzanatban jő, mikor megérett reá. Azt jelenti ez más szóval, 
hogy az isteninek racionális ismerete és az anima naturaliter 
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Christiana nem idegenek egymás számára, a köztük levő frigy, 
mely a vallásos tapasztalatot szüli, nem mesterséges, hanem a 
lélek legmélyebb vágyának megvalósulása. Erre a psychologiai 
mozzanatra utal Schätz Antal, mikor Dogmatikájának bevezető-
jében mondja: A hittitok a gőgös racionalizmus és a jóllakott 
naturalizmus szemében rég elintézett dolog sok hivőnek, sőt pap-
nak szemében, tiszteletreméltó ereklyék, az ész teherpróbája, de 
nem életalakító tevékenység. Meg kell tehát mutatni, hogy az 
«élet és szellem» lángjegye ott ragyog minden titkon és tanítá-
son, melyet a kinyilatkoztatás elénk tár; mind állja a bölcselő 
elme és vallásos lélek kérdéseinek és követeléseinek kereszt-
tüzét, sőt mind igazi, istenes életnek termékeny csirái».1 

Teljesen érthetetlen, hogyan lehet egy tapasztalatot vallá-
sosnak nevezni, ha hiányzik belőle az ismerettartalom, az érté-
kelő és elhatároló elem; hogyan mondhatja valaki, hogy őt az 
Isten jelenlétének tudata hatja át, ha az Istent minden tulajdo-
naitól megfogyasztja. Találóan írja a Theologie Deutsch szer-
zője: «Manche behaupten da, man müsse «weiselos» werden, 
wissenbar, ohne ein Erkennen, noch sonst welche Bestimmtheit. 
Das ist nicht so zu verstehen, als ob da im Menschen jede Er-
kenntnis aufhöre: wo dénn auch Gott in ihm nicht erkannt 
und geliebt wurde, das wäre gar ein grosser Mangel und der 
Mensch wäre damit gleich dem unvernünftigen Vieh, wie ein 
Rind».2 

És Spiritual Hock könyvében, mely rövid idő alatt 40.000 
példányban fogyott el, olvassuk, hogy akik az isteni jelenlét ta-
pasztalatát megszerezni akarják, intenzive gondoljanak a meg-
határozott tulajdonságokkal biró, végtelen, örök szent Istenre, 
mert a tulajdonság nélküli Isten a kezdők számára nem jelent 
semmit.3 

«Bármily nagy különbség van az egyes vallások dogmái, 
ismerettartalmai között — írja W. James — e különbség mint-
egy eltűnik akkor, ha az érzések és magatartások ama közössé-
gét nézzük, mely a különböző vallások híveit jellemzi : a stoikust, 
keresztényt és buddhistát alig megkülönböztethető gyakorlati 
élet jellemzi». És ebből azt következteti, hogy a racionális elem, 
az eszmény, a szimbólum másodlagos érték és nem szerves ré-

» Dogmatika. 1933. I. V. 
2 Büchlein vom vollkommenen Leben. 1907. 7. o. Ford. Büttner H. 
3 Vergegenwärtigung Gottes. 1922. 9. köt. 133. o. 



14 DR. HETÉNYI GYULA 

sze a tapasztalatnak, i Ez nagy tévedés. W. James csak a hason-
lóságot keresi, de elfelejti, hogy a katholikus áhitat egészen más, 
mint a protestáns áhitat; a keresztény élet más, mint a zsidó és 
ez ismét más, mint a buddhista. Mert minden vallás, ha követ-
kezetes követőiben szemléljük, egy igen határozott és a többitől 
élesen elkülöníthető életformát képvisel, minden vallásnak más 
a szelleme és ez rányomja a hivőre a maga bélyegét. Az Oltári-
szentség, a Mária-kultusz, a gyónás a katholikus áhítatnak leg-
sajátosabb tényezői. A megérzés, a lényeglátás módszere itt meg-
látja az egyes áhitattipusok jellemző vonásait. És ami e szelle-
met, a hősiesség és odaadás szellemét a stoikus nyugalomtól, a 
profetikus aktivitást a misztikus nyugalomtól, a katholikus lelki-
ismeret érzékenységét más vallásokban feltalálható lelkiismeret-
formáktól, a tipust a tipustól megkülönbözteti, az mindig az 
objektív mozzanat, objektíve ható erők, ideé-forceok. A vallások 
különböző szelleme, a kívülről befogadott tan nagyon is rá-
nyomja bélyegét érzés- és cselekvés-világunkra, annál erősebben, 
minél jobban hatalmába keríti az egyént. Sehol az ismeretelem-
nek átalakító, döntő hatása jobban nem szemlélhető, mint épen 
a vallás terén, jeléül annak, hogy nem az érzés, hanem a gon-
dolat az, mely a tapasztalatot jellemzi és meghatározza. Ezt az 
igazságot James-nél élesebben látja Messer, mikor azt mondjai 
hogy minden vallásos tapasztalatban ott szunnyad egy egész dog-
magtika «eine ganze Dogmatik im Keime».2 És nagy érdeme 
Qirgensohnnak, hogy a gondolat vezető és döntő szerepét a pro-
testáns theologusokkal és psychologusokkal szemben oly erő-
teljesen hangsúlyozza. 

Eger. Dr. Hetényi Gyula. 
(Folytatása következik.) 

1 Die religiöse Erfahrung. Ford. Wobbermin. 1914. 290. o. 
2 Einführung in die Erkenntnistheorie. 1909. 168. o. 



A FÜGGETLEN ERKÖLCS A TÁRSADALMI ÉLET SZEMPONTJÁBÓL 15 

A FÜGGETLEN ERKÖLCS A TÁRSADALMI ÉLET 
SZEMPONTJÁBÓL* 

JÖRGENSEN dán író a következő mélyértelmü példabeszédet 
mondja el: Nagy gabonaföld közepén magas nyárfa s ennek 

közelében több más fa állott. Egyszer a nyárfa a körülálló fák-
hoz és növényekhez fordult s így kezdett beszélni: «Nővéreim, 
testvéreim! Mienk, a növényeknek dicsőséggel koszorúzott nem-
zetségeé a föld s tőlünk függ minden, ami rajta van. Mi önma-
gunkat termékenyítjük és erősítjük, míg az állatokat és embere-
ket mi tápláljuk és ruházzuk és maga a föld is a mi rothadó 
lombjainkról, gályáinkból és ágainkból táplálkozik. Csak egy 
hatalom van a világon, amelyről létünk és növekedésünk állítólag 
függ; a napot értem. Szándékosan mondom, hogy «állítólag függ» ; 
mert az én meggyőződésem szerint nem így van. Az a tan, hogy 
a napfény szükséges áldása növényi életünknek, tisztára babona, 
melynek végre már helyt kellene adnia a felvilágosodottságnak». 

Itt elhallgatott. A szomszédos kert néhány vén tölgye és 
szilfája felől rosszaló lombrezgés hallatszott, az ingatag gabona-
föld ellenben helyeslőleg susogott. 

A nyárfa emeltebb hangon folytatta: «Jól tudom, hogy van 
olyan konok párt, amely még mereven és szilárdan az elavult 
álláspontot tartja. De én mégis bízom az ifjabb növényi nemzedé-
kek önállóságában, hogy velem együtt belátják, mekkora méltat-
lanság rejlik abban, ha még továbbra is balga babonának hódol-
nánk. Mi növények legyünk magunknak elégségesek. Szabadon 
született fejünket semmiféle iga alá nem hajtjuk, még a nap igája 
alá sem. Azért hát félre ezzel az igával! így szabad és szép 
nemzedék támad, mely csodálkozásra ragadja a világot». 

A nyárfa újra elhallgatott. 
És most soká és erősen zúgott a helyeslés. Az egész mező 

zajongott, minden liget zúgott és alig hallatszott a vén fák rosz-
szalásának megnyilatkozása. 

Ekkor sajátságos látvány tárult az emberek elé. Mikor haj-
nalhasadáskor fölkelt a nap és első sugárait széthintette a tájakra 
a virágok becsukták kelyhüket és elutasították a nap közeledését, 

* L. ugyanattól a szerzőtől : A független erkölcs az egyéni élet szem-
pontjából. Religio, 1923. III. füzet. 
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mintha aludnának és a levelek sem fordultak többé a nap felé. 
Ha azonban a nap korongja már a látóhatár alá merült, újra 
megnyíltak a virágkelyhek sötét, éjjel bágyadt csillagfény mellett, 
mintha most volna az ideje annak, hogy nőjenek és virágozzanak. 

De hogy megjárták a szegény lázadók! 
A gabona nemsokára ide-oda kezdett hajlongani, míg végre 

elnyúlva a földre terült. A zöld levelek megsárgultak, a virágok 
lekonyították fejüket és hervadtan csüngtek alá. 

Erre a növények zúgolódni kezdettek a nyárfa ellen. Ez pedig 
ott állott sárga lombozatával és ragyogott, mint valami ficsúr. 

«Milyen együgyűek vagytok ti, nővéreim, testvéreim! — 
mondotta. — Hát nem látjátok, hogy most sokkal inkább vagytok 
az, aminek lennetek kell, mint a nap uralma alatt? 

Most finomodott, független lények vagytok, megszabadul-
tatok a korábbi renyhe egészségtől.» 

Sokan még mindig hittek neki. Mi önállóak és függetlenek 
vagyunk; mi személyiségek vagyunk. Ezt ismételgették, míg 
utolsó rostjuk is le nem vált. 

Nem sok időbe került és a nyárfa is csupasz galyakkal 
meredt az égnek. Ki is száradt teljesen. 

Az emberek pedig újságaikban rossz aratásról, terméketlen-
ségről írtak és jobb idők reményével vigasztalódtak. (Donáth, 
A tudomány szabadsága. II. 1—81.) 

A szellemes író ebben a példázatban igazán a mai kor 
szellemét rajzolta meg. 

Minden téren, minden irányban ott látjuk a függetlenségre 
törekvés nagy harcait. E törekvések, ha azok nem mások el-
nyomására, hanem jogos érdekek megvédésére irányulnak, akkor 
az emberi szellem legnemesebb képességének, a szabadság-
vágynak, felséges megnyilvánulásai, melyek nélkül haladást, fej-
lődést elképzelnünk sem lehet. 

De valamint a szabadságnak sohasem szabad szabadossággá 
fajulnia, mert akkor romboló hatalommá válik, úgy a függet-
lenségnek sohasem szabad féktelenséggé fajulnia, mert akkor 
hasonló lesz a megáradt folyóhoz, mely a védőgátakon áttörve 
pusztít mindent, ami a gátaktól védett termékeny területen élt, 
virult és gyümölcsözött. 

A társadalmi élet nagy, végtelen termőtalaj, melyen a kul-
túra gyümölcsei teremnek. De ennek a társadalmi életnek ép-
úgy, mint az egyén életének, sohasem szabad magát függetle-
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nítenie egytől: az Istentől s következőleg a vallástól, mert ellen-
kező esetben kirúgja maga alól azt a szilárd támaszpontot, melyen 
egyedül állhat erősen és megdönthetetlen biztossággal. 

A társadalmi életben — bármely tagozatát tekintsük is — 
épúgy, mint az egyéni életben, szükségünk van biztos, félre-
ismerhetetlen zsinórmértékre, melyhez szabva a társadalmi élet 
tüneményeit elbíráljuk; van szükségünk a társadalmi életben is 
alapelvre, mely szerint annak jó vagy rossz irányát, mozgalmai-
nak jó vagy rossz jellegét megítéljük. 

Hogy mennyire szükségünk van a társadalmi életben is 
megbízható, biztos, mindenki által könnyen felismerhető alap-
elvre, azt azonnal belátjuk, ha meghallgatjuk az Istentől elszakadt 
világnézetek képviselőinek panaszos kifakadását, melyek egyben 
meggyőznek bennünket arról, amit egy Szent Ágoston közel 
kétezer évvel ezelőtt mondott: «Nyugtalan az emberi szív, míg 
csak Istenben meg nem nyugszik». 

Hegel Vorlesungen über Geschichte der Philosophie című 
munkájában így panaszkodik : «Minden bölcselet azzal a köve-
teléssel lép fel, hogy nemcsak megcáfolta az előbbit, de annak 
hiányait is pótolta s így végre megvan az igazi. De a korábbi 
tapasztalatok inkább azt mutatják, hogy az ilyen bölcseletre is 
alkalmazhatók a Szentírás szavai: Nézd, a lábak, melyek téged 
kivisznek, már az ajtó előtt állanak». 

És midőn a XIX. század végén a költő így énekelt büszke 
öntudattal s lelkesültséggel : 

Wie gross, oh Mensch, mit deinem Palmenzweige 
Stehst du an des Jahrhunderts Neige, 
Der reifste Sohn der Zeit ! 

Akkor a modern tudomány csődjét hirdeti egy francia tudós 
és egy német erkölcsbölcselő, Eucken, így sóhajt fel: «A munka 
nagysága felett nem lehet kételkedni. E munka megnyitja szá-
munkra és egyre jobban alárendeli nekünk a világot; erőinket 
fejleszti, életünket gazdagítja és rohanó diadalmenetben visz 
győzelemről-győzelemre... így elértük ugyan a célokat, melyek 
előttünk lebegtek, de mást találtunk, mint amit reméltünk. Minél 
inkább leköti a munka minden erőnket és gondolatunkat, annál 
inkább érezzük a benső ember fejlesztésének hiányát és a bol-
dogság után forró epedésének kielégítetlenségét. És egyúttal kéte-
lyek támadnak a munka teljessége felől és kérdeznünk kell, vájjon 
az új kultúra nem pusztán túlságosan a nyers erő fejlesztése-e; 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924 . 2 
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nem nagyon kismértékű művelése-e a lényegnek? Vájjon ez a 
munka a környezettel való szorgos foglalkozás közben nem 
hanyagolja-e el azonban saját bensőjének kérdéseit. Erkölcsi 
javakban is kínos hiány mutatkozik: védteleneknek érezzük 
magunkat az önző érdekek ellen és a szörnyű szenvedélyekkel 
szemben; az emberiség egyre jobban szakad szét ellenséges fele-
kezetekre és pártokra. És ilyen kételyek közepette ébrednek fel 
új erővel a régi örök problémák, melyek egész fejlődésünk me-
netét híven kisérik. Korábbi időkben sem voltak ezek véglegesen 
megoldva (?), de legalább valahogyan elhallgattatták és lecsillapí-
tották őket. Ám most újból előjönnek ridegen és leplezetlenül, 
fékezetlen erővel hat ránk az emberi lét minden talánya, ahon-
nan és hová homálya, a vak szükségszerűség rideg hatalma, a 
véletlen és a fájdalom sorsukban, az alacsony és aljas az emberi 
lélekben, a társadalmi együttlét nehéz bonyodalmai. Minden 
abban a kérdésben egyesül: van-e egyáltalában értelme és értéke 
létünknek s nem szakítja-e azt szét olyan mély szakadék, hogy 
számunkra igazság és béke mindenkorra elérhetetlenek. így tehát 
könnyen érthető, hogy a borús pesszimizmus mindjobban el-
harapódzik s hogy az emberiségen minden diadala mellett is a 
kicsinység és gyengeség leverő érzete vonul át». 

Megvallom, hogy midőn e szavakat leírtam, oly mérhetetlen 
fájdalom hatotta át lelkemet, melyhez hasonlót ritkán éreztem. 

Én, mint egy más világnézet követője, lelkemből megsajnál-
tam azoknak a különben nagy szellemeknek vergődését, kiknek 
lángeszét egy megtévedt akarat által kovácsolt rabbilincsek erős 
köteléke tartja fogva s visszatartja őket a végzetes nagyhatalom, 
«a kevélység» attól, hogy meghajolnak az előtt, ki minden lét-
nek alphája és ómegája, ki a tudománynak ura: Isten előtt. 

Ennek a szellemi vergődésnek, ennek a lemondó tehetet-
lenségnek, ennek a kétségbeesett vonaglásnak okát kell keres-
nünk, mert soha meg nem dönthető szilárdsággal, soha ki nem 
oltható fénnyel ragyog a társadalmi élet horizontján a nagy 
igazság, az elégséges ok nagy elve. Nincs okozat elégséges ok 
nélkül. 

Ezt az okot feltárja előttünk a Litterarischer Zentralblatt 
egyik értekezése 1909-ből, hol ezeket olvashatjuk: «Az anyag-
elvűség durvább és finomabb alakjában mélyen behatolt meg-
szokott gondolkodásmódunkba, még olyanoknál is, akik az anyag-
elvű nevet felháborodva utasítanák vissza; megjelenésekor egy-
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értelmű volt a tudományos komolysággal és szabadelvű gondol-
kodásmóddal. Mellette természetesen megvolt a régi eszmények 
tekintélyes tőkéje is és ameddig ezt fogyasztani lehetett, addig 
az anyagelvűségben csak azt a hatalmat látták, mely elsöpri a 
meggyökerezett előítéleteket (?) és a haladás számára a pályát 
minden téren szabaddá teszi. Az új'abb nemzedékek azonban ebből 
a régi tőkéből igen keveset vagy egyáltalán semmit sem birnak 
és pusztán az anyagélvűségre utalva iszonyatos létsivárság és 
üresség előtt látják magukat. S amióta a gyermekiesen egyszerű 
anyagelvű alapeszméket már az utca embere is megértette és az 
ő «tudományos» világnézete magaslatáról megvetően néz le 
minden maradit, már felismerik a veszélyt, mely mindazt fenye-
geti, amit a «humanizmus» szóban összefoglalnak. Innen van az 
iratok tömege, melyek manapság a világnézeti kérdésekkel fog-
lalkoznak». 

Fájdalmas felkiáltásai ezek az emberi léleknek, melyek 
mellett nem lehet, nem szabad elmennünk érzéketlenül. Az em-
ber lelke sírva-sír Isten után, kiben egyedül találja meg azon 
nagy problémák megoldását, melyek szüntelenül foglalkoztatj ák 

Homer fenséges hasonlata szerint, amint a csipogó madár-
fiókák szájacskájukat tátják fel anyjuk előtt, mely a táplálékot 
odanyújtja nekik, úgy az ember is lihegve-liheg Isten után, aki 
nélkül erkölcsi élete teljesen elfonnyad mint a növény, melyet 
nem éltet a nap fénye és melege. El kell hagynunk bizonyos 
jelszavakat, melyek csak arra voltak jók, hogy az emberi társa-
dalmat félrevezessék, eltérítsék attól az iránytól, mely Istenhez 
vezet. 

Ezt a gondolatot fejezte ki Herczeg Ferenc, midőn 1920. 
február 1-én így szólt írótársaihoz: Nekünk ma revideálnunk 
kell egész multunkat. Mi felnőttünk; már a bölcsőben adtak 
nekünk bizonyos jelszavakat, melyeket mi kritika nélkül elfogad-
tunk s amelyekkel éltünk. De az olyan jelszavakból, mint szabad-
elvűség, kultúra, nyugat, műveltség, mi mára iszonyodva ki-
ábrándultunk s abba a kényszerhelyzetbe jutottunk, hogy ezek-
ből a jelszavakból csak azt fogadjuk el, ami magyar nemzeti és 
kulturális életünknek hasznára válik. Minden egyebet irgalmat-
lanul ki kell dobnunk magunkból. 

Igen, ki kell dobni a független morál elvét is; mert ez is 
egyike azoknak a végzetes jelszavaknak, melyek a liberálizmus 
talaján fakadtak, növekedtek, tenyésztek.-

2" 
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Becsületes magyar ember liberális nem lehet, mondta Szabó 
Dezső a magyar írók szövetségének elnöke 1920. február 1-én 
az írók társasvacsoráján. S ennek a liberálizmusnak hajtása a 
független erkölcsről szóló tan. 

A társadalmi életnek alapjai a család és az iskola talajában 
rakatnak le. 

Mindakettőt meglazítja a független erkölcs. Az élet a köte-
lességek szakadatlan teljesítésének egymásba fűződő láncolata. 
Maga az élet is nem egyéb, mint egy nagy kötelesség teljesí-
tése, melytől függ az embernek boldogsága vagy boldogtalansága. 

Ha azonban végigtekintünk a független erkölcs legneve-
sebb képviselőinek során, azt találjuk, hogy a kötelességre nézve 
egyik sem tud elégséges és mindenkitől elfogadható magyará-
zatot adni. 

S az az érdekes, hogy ők, kik a kötelesség fogalmát tapasz-
talásból igyekeznek magyarázni, csupa metafizikai feltevésekkel 
szállnak síkra tanításuk- érdekében. Kiindulnak azon metafizikai 
feltevésből, hogy Isten nincs, vagy legalább is őt meg nem 
ismerhetjük, mint számosan feltételezik, hogy az ember nem 
Istenért mint végcéljáért van teremtve, hogy nihcs szemé-
lyes öröklét, vagyis halhatatlanság ; hogy az ember egykor állati 
állapotban volt s csak lassan fejlődött annyira, hogy erkölcsi 
képzeteket alkosson. Azt mondják, hogy a kötelesség csak érzés. 
De a kötelesség és kötelességérzet nem azonos fogalmak. A kö-
telesség tárgyi valami, a kötelességérzet alanyi. Azt mondják, 
hogy a kötelesség parancs, melyet saját eszünk ró ránk. De 
minden parancs felettünk álló törvényhozót, fellebbvalót téte-
lez fel. 

Azt mondják, hogy a kötelesség a félelemből származik 
akkor, ha tetteink rossz következményeitől kell tartanunk. De ez 
csak akkor állhatna, ha legnagyobb földi boldogságunk keresé-
sére volnánk kötelezve. De ez nem áll. Mert, hogy akarom-e 
földi boldogságomat s mennyire akarom, az pusztán tőlem függ; 
ahhoz senkinek semmi köze. 

Miképen kell keresnem földi boldogságomat? Kielégítsem-e 
szenvedélyemet még életem boldogsága árán is, kinek mi 
köze hozzá? Mondhatják, hogy helytelenül cselekszel, oktalanul 
cselekszel ; de nem mondhatják : kell ezt tenned, kell ezt kerül-
nöd. (Cathrein: Erkölcsbölcselet. I., 336.) 

És mennyi szent és nagy kötelesség feltétlen követelménye 
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jelentkezik a társadalmi élet legelső és legegyszerűbb, de mégis 
oly fenséges alakulatában, a férfi és nő legszentebb egyesülésé-
ben, a házasságban? melynek alapja: a szeretet már önmagában 
véve a legeszményibb s épen azért a legnehezebb kötelességek 
egész sorozatának bőséges forrása, melyből táplálkozik az az 
áldozat és sok önmegtagadás, az a türelem és küzdelem, az a 
kitartás és folytonos önátadás, melyek nélkül a házasélet el sem 
képzelhető. 

A házasság emberek közt a legbensőbb egyesülés; jogi 
forma, de telítve kell lennie lélekkel, erkölccsel, szeretettel, ben-
sőséggel, tisztelettel és szerelemmel. «A szerelem tüze lassan el-
hamvadhat, de az erős, lelkes, áldozatos szeretetnek elhamvadnia 
a házasságban soha sem szabad.» (Prohászka O. : Elmélkedések. 
1908. 404. 1.) 

Aki a házasságot, mint intézményt, a valláserkölcsi alapból 
kiszakítja, az magát a társadalmat rendíti meg; mert az emberi 
társadalom a házasság, a család szentélyéből indul ki a fejlődés, 
a haladás nagy országútjára. S ha a forrás meg van mérgezve, 
az nem életet, hanem gyorsabb vagy lassúbb, de mindenesetre 
biztos enyészetet, halált hordoz habjaiban. 

Nem tudok atyát vagy anyát elképzelni, ki fiának vagy 
leányának házasságát erkölcsi tartalom nélkül óhajtaná látni. 
Nem tudok elképzelni férfit, ki jegyesében és nőt, ki vőlegé-
nyében súlyt ne helyezne jövendő élettársának erkölcsi felfogá-
sára, legbensőbb lelkiségének minél nagyobb tartalmi gazdag-
ságára. Hiszen legbensőbb egyesülésre csak lelkek képesek. 
A házasságban tehát léleknek kell lélekhez közeledni. A testi 
ingerek és kábulatok útjain lelkek nem találkoznak. (Prohászka 
O. : u. o.) Lelket keressen elsősorban a férfi a nőben s lelket 
akarjon adni mindenekelőtt a nő a férfinak. Ez érzület letöri 
az ösztönök rohamosságát s az Isten szent akaratának teljesíté-
sére képesít. (U. o.) Ez azonban nagy dolog; ez önmagában 
véve is oly fenséges feladat, melyhez az emberi gyengeségnek 
magasabb erőre van szüksége. S honnan árad szívébe, eszébe, 
akaratába ez a magasabb erő? Attól, ki a férfinak és nőnek 
házassági összeköttetését a teremtés hajnalhasadásakor megáldotta 
s áldásával az ember társadalmi életének alapját, a családot 
isteni erejének fénysugarával bearanyozta. 

Minden ezzel ellenkező tan a társadalom egészségének 
veszélyeztetését jelenti. A modern államhatalmat — mondja egy 
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szellemes író — minden oldalról figyelmeztetik, hogy a regé-
nyekben és kirakatokban történő erkölcsi megrontás ellen szálljon 
síkra s hogy közegei ne nézzék tétlenül, mint harapódzik el 
mindinkább köröskörül az emésztő tűz a művészet nevében. 
Kisebbek-e a társadalom szellemi egészségének veszedelmei, ha 
a tudomány nevében szabad a házasság alapjait megingatni, 
soknejűséget ajánlani, istentelenséget zavartalanul tanítani ? Azért, 
mert valláserkölcsös rendünk ez alapigazságai egyenkint veszen-
dőbe mentek, el kell-e tünniök az összes többieknek, hogy az ő 
birtokukat és utódaikét is megtámadják? (Donáth i. m. II. 186.) 

Az akarat nevelése pedig csak az Isten eszméjének a szívbe 
való minél korábbi beoltása által eszközölhető. 

És ugyan milyen a független erkölcs tanítása a házasságra, 
a családi életre voatkozólag? » 

Csak rámutatok Ehrenfels tanár Sexualetik c. munkájának 
néhány mondatára, ki így beszél: Az ember számára a termé-
szetes nemi erkölcsöt a soknejűség képezi, mely a férfiaknak a 
nőkért való versengésének alapján áll, miként az állatoknál. Hogy 
az egyidejű vagy egymásra következő soknejűséget, vagy a ket-
tőnek összeköttetését kell-e inkább kívánni, az a változó viszo-
nyok szerint igazodik... Az egynejű házasság elve művelődési 
szempontból is csak feltételesen kívánatos; társadalmi szempont-
ból ellenben bomlasztó s azért javításra szoruló e lv . . . Igazi 
anyai önérzet és igazi női méltóság kizárólagos egynejűséggel 
nem egyeztethetők össze. Ezen felfogásnak a nők vérévé kell 
válnia, ha nemi reformmozgalmunk felemelni s nem lealacso-
nyítani akar bennünket. 

Nem kell azt gondolnunk, hogy az ily tudományos fejte-
getések a könyvek lapjain maradnak elrejtve. Ezek kijutnak az 
életbe s csak alkalom kell arra, hogy ott megvalósítani lehessen 
őket. Szomorú adatokat nyújt erre a közelmúlt, melynek sajná-
latos eseményei egy Isten nélküli erkölesi felfogás szükségszerű 
következményei voltak. 

A családi szentély kellemes árnyában nő a gyermek azzal 
a fogékony kis lélekkel, melynek finoman rezdülő húrjait az 
anyai szív szerelme hangolja a legmagasztosabb dallamra, mely 
emberi szívből csak fakadhat: az Isten dicséretének örökszép 
himnuszára. 

Én, aki oly sok gyermeklélek nevelésével foglalkoztam éle-
temben, hosszú évtizedek tapasztalatából mondhatom, hogy cso-
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dálatos meglátásai és megérzései vannak annak a finom gyermeki 
léleknek, 

Beható megfigyelés és a lélek életének nagy ismerete csal-
hatta csak Tertullián ajkaira ezeket a felséges szavakat: Az em-
beri lélek természetszerűleg keresztény. 

És az ember lényegének eme meghatározása : Az ember 
vallásos lény, szintén tapasztalásból leszűrt nagy igazság. 

De mi lesz ebből a természeténél fogva oly kedves, oly 
felségesen bájos lényből, ha a független erkölcstan alapelvei 
szerinti oktatást nyer az iskolában? Ha nem szabad az Isten 
nevét hallania sem, olvasnia sem? 

«Diis extinctis, successif humanitas.» Az istenek megbuktak, 
az emberiség fölemelkedett. A mocsárba merült nemzetekből, a 
megposhadt vallásokból támadjon fel szebb emberiség! Ez az 
alaphangja ennek az emberi erkölcsnek. 

De vájjon lehetséges-e ez? Feleletül csak rámutatok nagy 
Napolen eljárására, ki a forradalom viharai által megtépett, szét-
szaggatott Franciaországot csak azáltal találta megmenthetőnek, 
ha a vallás uralmát visszaállítja. 

Vagy még inkább rámutatok Robespierre-re, ki a meg-
vadult emberi őrjöngések megakadályozása végett visszaállította 
az Istenbe és a lélek halhatatlanságába való hitet. 

Midőn 1892-ben Poroszországban kitört az iskolai törvények 
körüli harc, az akkori miniszterelnök s egyúttal államkancellár, 
Caprivi gróf azt mondotta: A kereszténység és az istentagadás 
közt levő ellentétről van szó.. . Minden embernél az a lényeges 
dolog, minő viszonyban van Istennel. 

Alig hangzottak el e szavak, Jodl F. tanár így nyilatkozott: 
Élesebb ellentét el sem képzelhető a modern világ meggyőző-
désével szemben, mint a birodalmi kancellár szava : Minden 
embernél az a lényeges dolog, minő viszonyban van Istennel. 
Ezen mondat ellenében, melyet inkább vártunk volna Cromwell 
valamelyik beszédében vagy egy pápai körlevélben, mint a mai 
Németország egyik államférfiától, a liberalizmus részéről a leg-
nagyobb nyomatékkal ezt a másik mondatot kell leszegezni: 
Ami az ember igazi értéke felett dönt, semmi más, mint az ő 
viszonya az emberiséghez. (Donáth i. m. I. 24—25. 1.) 

Itt csak azt jegyzem meg, hogy amit Caprivi mondott, az 
az emberiségnek a történelemben megnyilatkozó hangja; amit 
Jodl mond, az a felfuvalkodott egyes tudósok megalapozatlan 
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jelszava, mert az egyes ember viszonyát az emberiséghez nem 
annyira az értelmi fölény, hanem az akarat erkölcsi ereje hatá-
rozza meg. 

Örülök, hogy felfogásunkban egy gyanútlan támaszt lelünk : 
Paulsen, korunk erkölcsiségének hanyatlásán elmélkedve ezt 
jegyzi meg: Joggal hangsúlyozza Förster, hogy a régi egyház 
életünk erkölcsiségének és lelkiségének kialakítása körül szerzett 
magának múlhatatlan érdemet, hogy mindenek előtt az akarat-
nevelést viselte szivén, hogy a szentekben az önmegtagadás 
hőseit nevelte. Hogy ebből az örökségből ma is élünk, előttem 
sem szenved kétséget. Épen az jelent nagy veszedelmet, hogy 
ezt könnyelműen elpazaroljuk. 

Ehhez a gondolathoz hozzákapcsolhatjuk azt az igazságot, 
hogy az iskolai nevelés szempontjából mennyire fontos az, hogy 
a hitoktatás, melynek célja nemcsak az értelemnek fejlesztése és 
felemelése az isteni igazságok magaslatára, hanem főképen az 
akarat megszilárdítása; az önmegtagadásra való nevelés ; az erköl-
csiség és lelkiség kialakítása mennyire fontos szerepet játszik a 
társadalmi élet szempontjából. Vallás és erkölcs az állam jólété-
nek legnélkülözhetetlenebb támaszai. Hiába dicsekednék hazafi-
ságával az, ki a társadalom épületének e két alaposzlopát le 
akarná döntefű — mondotta Washington 1789-ben az amerikai 
kongresszuson tartott beszédében. 

És itt egy körülményt jól meg kell jegyeznünk. 
Az erkölcs a társadalom szempontjából az egyének erkölcsi-

ségének az egyedek összességében való megnyilvánulása. Úgy-
nevezett közerkölcsiség, társadalmi erkölcs csak az egyedeknek 
erkölcsi felfogásából, erkölcsi életéből alakulhat ki. Azért nagy-
fontosságú dolog az, hogy milyen, különösen azoknak, kik a 
társadalomban irányító szerepet játszanak, az erkölcsi felfogásuk, 
az erkölcsi életük? S itt elsősorban a tanítással foglalkozó 
egyénekre kell kiváló gondot fordítani. A romlás mindig felül-
ről jön. 

Ha a felsőbb tudomány képviselői a tanításszabadság jogán 
az Istentől, a vallástól és a kereszténységtől megszabadult tudo-
mányt zavartalanul hirdethetik, akkor erre csakhamar a vallástól 
megszabadult elemi oktatás fog következni s akkor ne csodál-
kozzunk, ha a nép- és középiskolákban is arról fogja felvilágo-
sítani a szabadgondolkozó tanító a tanulókat, hogy nincs teremtés, 
hanem csak leszármazás; hogy az evangélium és a bibliai tör-
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ténetek csak olyan költői elbeszélések, mint akár Homeros énekei 
vagy a magyar ősmonda különben nagyon szép regéi. 

A kísérletezés erre nézve — sajnos — nem olyan régen, 
mint szomorúan tapasztaltuk, nálunk is megtörtént. Erős figyel-
meztetés volt ez arra, hogy legszentebb javainkat, melyek az 
egész társadalom javai, védelmezzük, míg azokat bírjuk, mert 
ha elvesztettük, akkor visszaszerezni nemzedékek sem fogják 
azokat. E nagy javak: a vallás és erkölcs. 

És vájjon kik azok, akik ezt a két alaposzlopot tudatosan 
vagy nem tudatosan — azt most nem keresem — megdönteni 
akarják ? 

Mindazok, kik az erkölcsi törvényt, ahelyett, hogy a vég-
telen s mindenható Istenre vezetnék vissza, a folyton változó 
bölcseleti rendszernek ingadozó s mint láttuk, nagyon rövid életű 
talajába akarják elültetni. 

Mindazok, akik a tudomány cégére alatt oly tanokat hir-
detnek kétségbevonhatatlan igazságok gyanánt, melyekre elmond-
hatjuk Hegellel : Nézd, azoknak lábai, kik téged kivisznek, hogy 
eltemessenek, az ajtó előtt állanak. 

Midőn Bebel 1878-ban szeptember 16-án a német biro-
dalmi gyűlésen felszólalt, hogy a szociáldemokrata elvek védel-
mére keljen, akkor ezeket mondotta: Önök, uraim, megtámadják 
a vallásra vonatkozó nézeteinket, amelyek állítólag istentelenek 
és anyagelvűek. Ezt én be is ismerem. Szilárdan hiszem, hogy 
a szocializmus végre is istentelenségre fog vezetni. De vájjon kik 
alapozták meg tudományosan és bölcseletileg ezeket az isten-
telen tanokat? Talán a szociáldemokraták? Vájjon a Bauer Brú-
nók és Edgárok, a Feuerbachok, a Strauss Dávidok, a Renan 
Ernők, vájjon ezek szociáldemokraták voltak? Ezek a tudomány 
férfiai... Miért legyen hát az, ami az egyik oldalon szabad, a 
másik oldalon tilos? 

Nálunk is megszívlelhetik sokan e rettenetes bár, de tagad-
hatatlan következtetést. 

Vaillant, a hirhedt anarchista, kinek nevére talán még töb-
ben emlékszünk, egy nagy merénylet alkalmából, melyet a párisi 
parlamentben követett el, azt mondotta: A Hotel Dièu-ben kifej-
tettem az orvosok előtt, hogy cselekedetem a saját magam, vala-
mint Büchner, Darwin, Spencer Herbert bölcseletének kérlel-
hetlen következménye. 

És egy másik, Emil Henry 22 éves gonosztevő, a törvény-
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szék előtt emlékiratot olvasott fel, melyben azt mondja: Anar-
chista vagyok 1891 óta. Addig megszoktam, hogy hazát, csalá-
dot, államhatalmat és tulajdont becsüljek, sőt tiszteljek... A szo-
cializmus képtelen a mostani renden változtatni, fenntartja a 
tekintély alapelvét, amely az úgynevezett szabadgondolkodók 
minden cáfolgatása dacára egy felsőbb hatalomba vetett hitnek 
régi maradványa. Én azonban anyagelvű, istentelen voltam. A tudo-
mányos kutatások lassanként megtanítottak, hogy az Istenről szóló 
elméletet a mai tudomány, melynek nincsen többé reá szüksége, 
kiküszöbölte s hogy ezzel együtt a reá, mint hamis alapra fel-
épített vallásos tekintélyi erkölcs, hamar is el kell tűnnie. (Id. 
Donáth i. m. 192—193. 1.) 

Nagy intőjelek az ily megnyilatkozások, melyek egyúttal 
keserű szemrehányásokat tartalmaznak a társadalom ellen, mely-
nek az Istentől való elszakadása végzetes az egyénre, végzetes 
magára a társadalmi együttlét biztonságára. 

Nincs a társadalmi életnek egyetlen ága, melynek életre-
valóságához, fejlődéséhez, tartósságához és a szebb, a több élet 
megvalósításához a vallás, az Isten mélységes tudata és hite 
szükséges ne volna. 

A tudomány, a művészetek, a költészet, sőt az ipar és keres-
kedelem, a társadalmi élet e fontos és nagy horderejű tényezői 
sem nélkülözhetik az erkölcsiség nagy elvének fenntartó és fej-
lesztő erejét. 

Az igaz, a szép, a jó nagy eszméi égi szülöttek, melyek a 
jóság, a szépség és igazság örök és változatlan forrásából, az 
Istenből áradnak ki és hullámzottak át az emberi társadalom 
talajára, hogy azt termékenyítsék, javítsák s mindig több és 
több édes gyümölcseit érleljék az emberi szellemnek, mely álta-
luk — itt az örökkévalóság előcsarnokában élve — végre elvál-
hatatlanul az Istenbe kapcsolódik bele. 

Amely pillanatban pedig tőle elszakad: egy isteni gondo-
lat erős szálait tépi szét és egy nagy értéket, az életét teszi 
tönkre. 

Gróf Apponyi Albert 1908-ban mondotta e nagyjelentőségű 
szavakat: Mily borzasztó a tudás hatalma! Úgyszólván védtele-
nül állnak a tudatlanok a tanultakkal, a keveset tudók a sokat 
tudókkal szemben; a tudatlanok nem képesek a képzettek tanait 
önállóan megítélni, az igazság erejével hat rájuk a tudás köntö-
sében mutatkozó tévely is különösen akkor, ha gonosz kívánsá-
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gaikban szövetségestársa' akad. Nincs az államhatalomnak olyan 
viselője, aki annyi pusztítást, oly sok rombolást vihetne véghez, 
mint a tudomány fegyvereinek lelkiismeretlen, vagy csak köny-
nyelmű forgatója. 

Amily fenséges tehát a tudás után való törekvés és maga 
a tudás; ha erős erkölcsi érzék és komoly lelkiismeret vezérli, 
épen olyan alacsony, ha elszakad a lelkiismeret ezen önellen-
őrzésétől. 

Ez a végzetes szakadás legott megtörténik, amint csak egy 
hajszálnyira is eltérnek attól, amiért lelkiismeretes vizsgálat után 
kezeskedni lehet. 

Szent a tudomány szabadsága, ha megmarad az erkölcsi 
törvény határai között; de ennek átlépése tulajdonképen már 
nem tudomány, hanem tudományos technikával színrehozott játék, 
a tudomány lényegének tagadása (1908-ban tartott sub auspiciis 
doktoravatás alkalmával). 

Ma, midőn forrongó szívvel és ökölbeszorított kezekkel 
tekintünk megszaggatott hazánk jövő sorsa elé, ne feledjük, hogy 
ott, ahol nemzetek sorsát intézik, bármily hatalmas, de mégis 
csak gyenge emberek, ez az ezeréves haza fájdalmának egész 
nagyságával tekint ama legfelsőbb lény felé, kitől egyedül vár-
hatja, hogy az igazságtalanságok minden cselszövését előbb vagy 
utóbb meghiúsítani képes is, fogja is. Ebben bízunk, mert ren-
dületlenül hiszünk egy magasabb erkölcsi rend hatalmában, me-
lyet semmiféle emberi hatalom sem képes megdönteni. A római 
«Osservatore Romano» fájdalommal állapítja meg, hogy az egész 
békemunkában nem fordul elő az Isten neve. 

Ez a név azonban bele fog szövődni abba, beleszövődik 
azzal a rettenetes hatalommal, mely bonthat, teremthet száz vilá-
got s keresztülvonja az emberek számításait, melyeknek alapja 
ingatag, mert nem más az, mint az erkölcsi rend leghatalma-
sabb támaszának, az igazságosságnak félretolása s az igazság-
talanságnak kodifikálása. Állandó ez nem lehet, mert erkölcs-
telen; csak az maradandó, ami erkölcsös, s csak az erkölcsös, 
ami Istenből indul ki és Istenhez vezet. 

Szombathely. Dr. Tóth József. 
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AZ ÚJ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV BÜNTETŐJOGA 

S A MODERN BÜNTETŐ KÓDEXEK. 

Az EGYHÁZAT egyházi bűncselekményekre vonatkozólag vele-
i \ született és saját, minden emberi tekintélytől független bün-
tetőhatalom illeti meg.1 Szármaxik ez isteni Alapítójának azon 
eljárásából, mely szerint egyházát tökéletes társaságnak alapította, 
mely a célja elérésére szükséges eszközöket önmagában bírja. 
Ezen eszközök közt szerepel az egyház-társadalmi rend védelme. 
E védelem elégtelen volna, ha csak arra van hatalma az egy-
háznak, hogy a külső rend biztosítására szükséges utakat-módo-
kat a törvényhozás által megjelölje s a hozott törvényeket bírás-
kodási hatalma által alkalmazza. A közrend hatásos védelme 
megköveteli, hogy a törvénysértések megbüntettessenek. Tehát 
mikor Kr. U. tökéletes és független társaságnak alkotta egyházát, 
szükségkép ellátta büntetőhatalommal is. Az egyházat továbbá 
mint tökéletes és független társaságot alattvalói felett teljes (kor-
mányzói) hatalom, impérium, szuverenitás illeti meg, mely a 
törvényhozó és bírói hatalmon kívül a büntetőjogot is magában 
foglalja. Kr. U. a büntetőhatalmat egyébként szóval is megadta 
egyházának, amikor követőinek meghagyta, hogy az ellenük 
vétkező atyjukfiát előbb négyszemközt intsék meg, ha az nem 
használ, tanuk előtt, és ha azokra sem hallgat, mondják meg az 
anyaszentegyháznak, melynek joga van az illetőt megbüntetni, 
esetleg az egyházi közösségből kizárni («legyen neked, mint a 
pogány és vámos»), amihez megadom nekik — úgymond — a 
megkötözés és oldozás hatalmát.2 

Az egyház e büntető hatalmát már az üldözések korában 
gyakorolta s idők folytán szabályokat állított fel a büntetendő 
cselekményekre, azok büntetésére, a büntetés kiszabására és végre-
hajtására vonatkozólag, vagyis más szóval saját büntetőjogot fej-
lesztett. 

Ez a büntetőjog érintkezésben állott mindama népek bün-
tetőjogával, melyek közt az egyház működött s ennek természet-
szerű következménye az volt, hogy egymásra kölcsönösen befo-
lyást gyakoroltak. így volt ez már az egyháztörténet ókorában, 

1 C. J. C. 2214. §. 1. 2 Máté 18, 15 kk. 
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amikor az egyház a római birodalomban élt és működött. A ró-
maiaknak eléggé fejlett büntetőjoguk volt mind anyagi, mind 
alaki tekintetben. Mi sem érthetőbb, mint hogy az egyházjog 
bizonyos büntetőjogi alapfogalmakat, melyeket a római jogban 
készen talált, átvett onnan, tovább terjesztett és az emberiség 
közkincsévé tett. Viszont ő is befolyással volt a római jogra a 
maga szelid és emberséges szellemével; sikerült a büntetések 
korlátot nem ismerő kegyetlenségét enyhítenie azon elvének 
mind szélesebb körű elismertetésével, hogy a büntetésnek nem 
egyetlen célja a megtorlás, hanem a bűnös javítását is célozza, 
továbbá a börtönök felett nyert felügyeleti jognak megszerzésé-
vel, a börtönök lakóival való emberségesebb bánásmód kiesz-
közlésével, a menedékjog felállításával s a büntetések kegyetle-
nebb fajainak megszüntetésével. 

Mikor az egyház a római birodalom romjain emelkedett 
germán államok népei között apostolkodik, vagyis a középkor-
ban, szintén megtaláljuk e kölcsönös egymásrahatást a kánoni 
büntetőjog és a germán népjogok közt. De most más volt a 
helyzet, mint az ókorban. Akkor a római jog volt fejlett, az egy-
házi büntetőjog kialakulásának elején. Most megfordítva a germán 
jogok a kezdetlegesek. Ezért ez utóbbiaknak az egyházi büntető-
jogra való hatása aránylag csekély, annál nagyobb hatással volt 
az egyházjog azokra és azok révén a világi büntetőjogra 
általában. 

A középkor virágzó periódusában érte el a klasszikus 
kánonjog kifejlődésének legmagasabb fokát és a doktrína meg 
törvényhozás által kidolgozott büntetőjogi alapelvek épen ekkor 
gyakorolják a legnagyobb befolyást a világi büntetőjogok fejlő-
désére. Az egyházjog révén jutott lassan általános uralomra a 
törvény előtti egyenlőség elve ; az egyházi büntetőjogból megy át 
a világi büntetőjogba a bűncselekmény és büntetés közjogi jellegé-
nek elismerése a megelőző magánjogi felfogással szemben, a vér-
bosszú és kompozíció kiszorításával; a bűncselekmény elbírálá-
sánál a jogsértő eredmény helyett a tettes alanyi bűnösségének 
figyelembevétele, vagyis a szubjektivizmus, az akarati elem érté-
kelése a germánjogi objektivitás helyett, mely a jogsértő ered-
ményt tekintette csak s nem a tettes alanyi bűnösségét; a bű-
nösség formáinak (dolus, culpa) tana; a büntetés javító szándé-
kának hangoztatása a nyers és egyoldalú megtorlás gondolatá-
val szemben. Mindezen jogeszméknek elterjesztése és elfogadta-
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tása által meg nem becsülhető kulturmissziót teljesített az egy-
ház olyan időben, melyben az állam még fel sem ismerte fel-
adatát vagy gyenge volt annak teljesítésére.1 

Az újkor folyamán eleinte lassan és visszaesésekkel, majd 
pedig gyorsabb menetben fejlődik az állami büntetőjog, de em-
beriességi és szabadságot tisztelő eszméi tulajdonképen nem 
egyebek, mint keresztény gondolatok s jelentékeny részben az 
egyházi büntetőjogból kölcsönzött gondolatoknak gyakorlati al-
kalmazása. Amellett tagadhatatlan, hogy a fejlődés során olyan 
tételek is kerültek a büntetőjogokba, melyek hiányoztak a kánoni 
büntetőjogból s amelyekkel eléje vágott a világi büntetőjog az 
egyházinak. Eléje vágott annyiból is, hogy országonkint meg-
történt a büntetőjog kodifikálása s a büntetőtörvénykönyvek 
általános részükben rendszerint szabatosan és pontosan adják a 
büntetőjogi alapelveket. 

Az 1918. május 19-én életbelépett új egyházi törvénykönyv-
vel megtörtént az egyházi büntetőjognak kodifikálása is és amint 
a középkorban a világi büntetőjog kölcsönzött sokat az egyházi-
ból, most megfordítva az egyházi vett át több tételt és intéz-
ményt a világiból. Épen ezekre a kölcsönzésekre, illetve azok 
egynémelyikére rámutatni célja e kis tanulmánynak. 

Követi a C. J. C. a modern állami büntetőjogi törvény-
könyveket mindenekelőtt törvény-technikai tekintetben, amennyi-
ben az V. könyv első és második részében az egyházi büntető-
jog általános tanait rendszerbe foglalva adja, melyeket eddig 
egyes Ítéletekből és büntetőtörvényekből kellett kihámozni. 
A harmadik rész pedig az egyes bűncselekményeket és a meg-
felelő büntetéseket tartalmazza. 

Kimerítő felsorolását kapjuk itt az egyházi bűntetteknek és 
büntetéseknek. Eddig hiányzott a bűntetteknek és büntetéseknek 
ilyen teljes kodifikációja. IX. Pius «Apostolicae Sedis» kezdetű 
censura-bullája csak részkodifikáció volt, amennyiben pusztán a 
cenzúrákat tartalmazta, ellenben a cenzúrázott bűncselekmények 
vindikatív büntetéseit, valamint a csak vindikatív büntetések-
kel sújtott bűncselekményeket nem. Most ellenben minden 
együtt van. 

Az egyes kánonok pontosan adják a bűncselekmények tör-
vényes tényálladéki elemeit, úgy hogy az egyházi bírónak min-

1 Eichmann, Das Strafrecht des C. J. C. 1920. 19. 1. 
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den lehetőség meg van adva a törvényes fogalom és a cselek-
vény közt való megegyezés megállapítására. A bűncselekményekre 
kirovandó vagy kiróható büntetések is szabatosan, a modern 
törvénykönyvek módjára vannak megjelölve. 

És mindezeken felül az egész büntetőjogi törvényanyagot, 
valamint a többi részeket is, modern törvénystílusban, rövid 
tömör szakaszokba foglalva kapjuk. Elesett a régi Corpus iuris 
canonici decretalis formája, valamint a konstitúciók ünnepélyes 
alakja. Nincs történetbölcseleti, jogi vagy theologiai bevezetés 
az egyes intézkedéseknél, nincs indokolás, nincsenek stílusvirá-
gok, hanem egyszerű, rövid, világos kánonokba foglalt szö-
vegezés. 

Anyagi szempontból a következő fontosabb kölcsönzésekre 
kívánok rámutatni. 

1. A kísérlet tana. A régebbi büntetőjogi források nem állí-
tottak fel a kísérletre vonatkozólag általános szabályokat, jóllehet 
az az elv, hogy a büntetőtörvények szigorúan értelmezendők és 
az a tény, hogy egyes bűncselekményeknél a törvény a kísér-
letre is figyelemmel volt, nyújtott némi eligazítást e kérdésre 
vonatkozólag.1 Az új egyházi törvénykönyv segít e hiányon a 
kísérletről szóló szabatos rendelkezéseivel. (C. J. C. 2212.) 

A kísérlet mai fogalommeghatározása nem régi keletű: a 
francia első köztársaság egy törvényében jelentkezik először s 
azóta az összes európai törvényalkotásokba belekerült. Lényegé-
hez tartozik a szándék, a véghezvitel megkezdése és ennek be 
nem fejezése.2 

Ugyanezen elemei vannak az új egyházi törvénykönyv 
(22, 12. §. 1.) meghatározása szerinti kísérletnek is: a dolus, 
vagyis a bűncselekmény elkövetésének szándéka, az initium 
executionis és inconsummatio delicti. Hogy a véghezvitel el-
maradása a cselekvő akaratára vagy külön okra vezetendő-e 
vissza, a kódex meghatározása szerint közömbös és így van 
helyesen, mert a kisérlet valóban megvan akkor is, ha a szán-
dékolt bűntett befejezése azért maradt el, mert a tettes utóbb 
visszalépett a kísérletről. Hogy az ilyen visszalépés mennyire 
van befolyással a büntethetőségre, az más kérdés. 

Mivel a kisérlet fogalmához hozzátartozik a bűncselekmény 

1 Wernz, lus decretalium VI. nr. 31" 
2 Angyal, A magyar büntetőjog tankönyve. 1920. 243. I. kk. 
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megkezdése, azért az előkészületi cselekmények nem kísérlet az 
egyházjog szerint sem. 

Az ú. n. alkalmatlan kisérlet, amidőn az eszközök elégte-
lensége vagy alkalmatlansága miatt maradt el az eredmény, a 
kódex szerint szintén kísérlet és büntethető, anélkül, hogy különb-
ség tétetnék a relatíve és abszolúte alkalmatlan eszközök között. 

Az újabb büntetőjogok a teljes és nem teljes kísérlet közti 
megkülönböztetést nem tartják fenn. Az irodalom azonban elmé-
letileg a nem teljes vagy egyszerű kísérlettől ma is megkülön-
bözteti az ú. n. teljes kísérletet, mely akkor forog fenn, ha a 
tettes a törvényes tényálladékhoz tartozó cselekvényeket mind 
elkövette, az eredmény azonban a tettes akaratánkívüli valamilyen 
okból nem következett be. Az új egyházi törvénykönyv felvette 
e megkülönböztetést és a teljes kísérletet delictum frustratum-
nak nevezi. A kettő közt nem faji, hanem fokbeli a különbség. 
Egyik sem bevégzett bűncselekmény, hanem mindkettő kísérlet, 
csakhogy egyik több mint a másik, ami a büntetés kiszabásánál 
érezteti hatását. 

Az eredménytelen felbujtási kísérletnek veszi a kódex 
(2212. §. 3.), ellentétben a magyar büntető törvénykönyvvel, mely 
a felbujtás kísérletét nem veszi figyelembe, ha a cselekmény, 
amelyre vonatkozott, nem követtetett el vagy legalább meg nem 
kiséreltetett.i 

A kísérlet büntetése dolgában hosszú ideig az az elv ural-
kodott a büntetőjogokban, hogy a bevégzett bűncselekmény és 
a kisérlet egyenlő elbánás alá esnek. (A parifikáció elve.) A XIX. 
század kódexei azonban általában azon az állásponton vannak, 
hogy a kisérlet kevésbbé büntetendő s a ma uralkodó elméleti 
felfogás is ezt vallja, mert kisérlet esetén a bűnös akarat mégis 
csak kisebb, mint bevégzett bűncselekménynél s a jogtárgyat 
nem érte sérelem, csak veszélyeztetés. A kódex is azt az elvet 
fogadja el, hogy a kisérlet enyhébben büntetendő, mint a be-
végzett bűncselekmény. Hogy pontosan mennyivel enyhébben, 
mi a maximum és mi a minimum, nincs megállapítva, csak 
annyit mond a törvénykönyv, hogy annál nagyobbnak kell lenni 
a büntetésnek, minél közelebb áll a kisérlet a befejezéshez 
A teljes kisérlet, a delictum frustratum súlyosabb beszámítás alá 
esik, mint a nem teljes kisérlet. 

1 Angyal i. m. 253. 1. 
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A modern büntető kódexekkel megegyezőleg a mi kóde-
xünk is büntetlenséget biztosít a visszalépőnek, ha önként teszi 
és ha a kísérletből kár vagy botrány nem származott. A magyar 
büntetőtörvénykönyv különbséget tesz az önkéntes elállás és az 
eredmény önkéntes elhárítása között. Érti ez utóbbi alatt a tettes-
nek azon pozitív tevékenységét, mellyel a teljes kísérlet, azaz 
a törvényes tényálladékhoz tartozó cselekvény befejezése után, 
de a tényálladékhoz tartozó eredmény bekövetkezése előtt ön-
ként és a cselekvény felfedezése előtt a jogsértő eredmény be-
következésének útját állja. A visszalépés e két esete között az a 
különbség, hogy a nem teljes kísérletnél az elálláshoz elég a 
passzivitás, a tovább nem menés, az eredmény elhárításához 
ellenben teljes kísérlet esetén pozitív tevés kell. Mindkét eset-
ben büntetlenséget biztosít a magyar büntetőkönyv a vissza-
lépőnek. Az egyházi törvénykönyv e két esetet nem különböz-
teti meg, hanem az eredmény önkéntes elhárítását is a kísérlet-
től való visszalépés alá foglalja. 

2. Épen az egyházjog volt az, mely a felelősségre vonás 
egyik feltételeképen a világi büntetőjogokba, és pedig már a 
későbbi római jogba, majd pedig a germán népjogokba belevitte 
az alanyi bűnösség szükségességét s kifejlesztette annak két alak-
ját, a szándékosságot és gondatlanságot. Most viszont a világi 
jogok voltak befolyással az új egyházi törvénykönyvre a bűnösség 
két alakjának, főleg a gondatlanságnak élesebb kiemelése tekin-
tetében, ami eddig a jogforrásokban a gondatlanságra vonatko-
zólag nem volt meg ilyen szabatossággal. A bűnösséget súlyos-
bító, enyhítő és kizáró körülmények tanában is észrevehető az 
újkori törvénykönyvek és irodalom hatása. A magyar btk.-től 
abban tér el egyebek közt a kódex, hogy a végszükség jogát 
nemcsak az életre nézve ismeri el mint a magyar btk. 80. §-ai 
hanem egyéb javakat fenyegető veszély esetében is, továbbá hogy 
a büntetőtörvény nem tudását is enyhítő körülménynek tudja 
be, míg a magyar btk. 81. §-a szerint a büntetőjogi tévedés, azaz 
a büntetőtörvény nem tudása a beszámítást nem zárja ki. Az el-
mélet az egyházi törvénykönyvnek ad igazat, mert ma sokan 
hangoztatják az irodalomban, hogy a büntethetőség tudatának 
hiánya a bűnösség mennyiségi megállapításánál figyelembe volna 
veendő.1 

» Angyal, i. m. 392. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 3 
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3. Mint már előbb említettem, a régebbi egyházi büntető-
jogból hiányzott az általános tételek rendszeres összefoglalása, 
így volt ez nevezetesen a bünrészesség kérdésében is. Egyik-
másik büntetőtörvényben a benne szabályozott bűncselekményre 
vonatkozólag meg voltak említve a bűnrészesek és azok bünte-
tései, másokban nem. Ezekből az alkalmilag és egyes bűncselek-
ményekre adott szabályokból fölöttébb nehéz volt általános elvek-
nek felállítása a bűnrészesek felelősségére és a rájuk alkalmazandó 
büntetésekre vonatkozólag. 

A világi büntetőjogok hosszú és lassú fejlődés után csak a 
XIX. század második felében alakították ki a bűnrészesség bonyolult 
kérdésében a helyes fogalmakat és ezek kétségtelenül befolyással 
voltak most az új egyházi törvénykönyv idevonatkozó pontos és 
szabatos rendelkezéseinek kidolgozására. 

A társtettességet az egyházi kódex részességnek fogja fel 
(2209. §. 1.), épúgy mint a magyar btk., noha a büntetőjogászok 
közt erősen vitás kérdés az, hogy a társtettesség nem inkább a 
tettesség egyik alakjaként volna-e szabályozandó, mert valóban 
nem más az, mint a tettesi cselekvénynek több személy által való 
elkövetése. A társtettesek mindegyike mind az egyház jog, mind 
a magyarjog szerint az elkövetett bűncselekményre kiszabott 
büntetéssel sújtandó, hacsak a körülmények egyiknek vagy a 
másiknak bűnösségét nem súlyosbítják vagy kisebbítik. 

A részesség két főalakjának a kódex is a felbujtási és bűn-
segélyt tekinti, anélkül, hogy eseteiknek felsorolását adná. Az el-
mélet a bűnsegélynek ezen alakjait különbözteti meg: fizikai és 
morális bűnsegély, pozitív és negatív segély, közvetlen és köz-
vetett segély. Leggyakoribb felbujtó tevékenység a kérelem, óhaj, 
kívánság, helybenhagyás, rábeszélés, unszolás, csábítás, tanács-
adás, meghagyás, parancs, jutalomigérés, ajándékozás, felbérlés, 
fenyegetés. 

A bűnrészesek büntetését illetőleg akár bűnsegéd, akár fel-
bujtó legyen a részes, azt a megkülönböztetést teszi az egyházi 
törvénykönyv a részesek között, hogy tevékenységük nélkül a 
bűncselekmény létrejött volna-e, vagy nem. Ha nem jött volna 
létre, ugyanazon büntetésbe esnek, mint a tettes, hacsak a törvény 
kifejezetten máskép nem intézkedik. Ha létre jött volna, enyhéb-
ben büntetendők a részesek. A magyar btk. szerint a részesek 
közül a bűnsegédek enyhébben büntetendők, mint a tettes, akár-
milyen természetű volt segítőtevékenységük. A felbujtó ellenben 
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egyenlően bűnhődik a tettessel. A bűnsegédekre vonatkozó azt 
a kánonjogi megkülönböztetést, hogy tevékenységük nélkül létre-
jött volna-e a bűntett vagy nem, a magyar btk.-vel szemben hala-
dásnak tekintjük s a büntetőjogi irodalomban is sokan képviselik 
ezt a felfogást. 

4. Az eljárás és büntetés elévülése. A klasszikus kánonjog 
nem ismerte az elévülés intézményét. Csak legutóbb, a S. C. 
Epp. et R R. 1898. márc. 22-én kelt dekrétuma vezette be és 
pedig úgy, hogy csak az eljárás évült el, nem a büntetés, az is 
csak bizonyos bűncselekményeknél, nem valamennyinél. A római 
jog is csak az eljárás elévülését ismerte el, eleinte csak a delicta 
privátákra, a császárok korától bizonyos kivételekkel a delicta 
publicákra vonatkozólag is. A 1791. évi francia büntetőtörvény-
könyv volt az első, mely mind az eljárásnak, mind a büntetés-
nek elévülését törvénybe iktatta. Ennek mintájára több-kevesebb 
változtatással a legtöbb ország büntetőjog befogadta az elévülés 
intézményét és az irodalom tisztázta ezen intézmény jogosultságát 
és helyességét.1 

Mindennek hatása alatt az új egyházi törvénykönyv is fel-
vette az elévülést és pedig 1. mindkét faját és 2. minden bűn-
cselekményre kiterjedőleg (az említett dekrétumtól eltérőleg). 

Az eljárás elévüléséről az 1703. kánon szól, mely kimondja, 
hogy a büntető eljárás általában 3 év alatt évül el. Különleges 
elévülési időt állapít meg bizonyos bűncselekményekre; így 
becsületsértési bűncselekményeknél 1 év, 

a VI. és VII. parancs ellen való minősített bűncselekmé-
nyeknél 5 év, 

simonia és gyilkosság esetében 10 év az elévülési idő. 
A büntetés elévüléséről a 2240. kánon szól, mely kimondja, 

hogy a büntetés elévüléséhez ugyanannyi idő kell, mint a bün-
tető kereset elévüléséhez, míg pl. a magyar btk. a büntetés el-
évüléséhez hosszabb időt követel, mint az eljárás elévüléséhez. 

Az elévülésnek az a következménye, hogy kizárja a büntető 
eljárás megindítását, illetve a jogérvényesen kiszabott büntetés 
végrehajtását. Itt azonban megjegyzendő, hogy az egyházi bün-
tetések sajátos természeténél fogva a büntetés elévülésének nem 
sokszor van helye, mert az önmaguktól beálló büntetések (poenae 
latae sententiae) mind, sőt a censurák akkor is, ha ítéletileg 

1 Angyal, i. m. 531. I. kk. 
3* 
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hozattak, rögtön köteleznek, anélkül, hogy az elévülés megkez-
dődhetnék, annál kevésbbé kitelhetnék. Tehát csak a ferendae 
sententiae nem medicinalis, hanem vindicatív büntetéseknél for-
dulhat elő a büntetés elevülése. 

A világi büntető jogokkal megegyezőleg kimondja a kódex, 
hogy az eljárás vagy büntetés elévülése nem terjed ki a magán-
jogi igényekre (1704. nr. 1). 

Az elévülési idő az eljárás elévülése esetében kezdődik a 
bűncselekmény véghezvitelének napjával, tartós bűncselekmény 
esetében a bűncselekmény megszűnésének napjával, a folytatólagos 
és állapot-deliktumoknál az utolsó bűncselekmény elkövetésének 
napjával. 

A büntetés elévülésének kezdetét illetőleg semmit sem 
mond ugyan a kódex, de nyilvánvaló, hogy az ítélet jogerőre 
emelkedése napján kezdődik. 

Az elévülési idő a római és magyar joggal szemben nem 
tempus continuum, hanem utile, vagyis nem folyik a promotor 
iustitiae vagy magánvádlóval szemben, ha akadályozva van a 
kereset megindításában. 

5. Ha bizonyos intézkedésekben fel is csillan a feltételes el-
ítéles eszméje, pl. c. 1., 2, X, 5,14, a S. C. EE. RR. 1880. jűn. 11-ki 
instructiója, Trid. XIII. c. 1. de ret., melyek módot adnak arra, 
hogy a rendes büntetések mellőzésével bizonyos esetekben poeni-
tentia szabassék a bűntettekre; általában azt kell mondani, hogy 
az egyházjogban egészen az új egyházi törvénykönyvig hiány-
zott ezen intézmény. A világi jogokban is egészen új keletű és 
részint az ítélet-hozatal felfüggesztésének (angol-amerikai rend-
szer), részint a büntetés-végrehajtás felfüggesztésének alakjában 
(francia-belga rendszer) honosodott meg. Az irodalom ez utóbbit 
helyesli és legtöbb helyen ezt léptették életbe, így nálunk is.1 

Az új egyházi törvénykönyv és a kiszabott büntetés végre-
hajtásának felfüggesztését, nem az ítélet hozatalának felfüggesz-
tését vette fel (2288). 

Felfüggeszthető büntetések az összes vindikatív büntetések 
(nem a censurák), kivéve a degradatiót, depositiót, a hivataltól 
vagy javadalomtól való privatiót és kivéve azt az esetet, hogy 
a botrány jóvátétele követeli a büntetés végrehajtását. 

Eltér a kánonjog a legtöbb világi jogtól a feltételes elítélés 
I 

1 Angyal, i. m. 196. 1. kk. 
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előfeltételét illetőleg, mert míg azokban nem mindig kizáró ok 
korábban történt elítéltetés, addig a kánonjogban csak olyannál 
van helye a feltételes elítélésnek, aki előzőleg teljesen büntetlen 
előéletű volt. 

A próbaidő 3 év, épúgy mint nálunk is. Ha ezen idő alatt 
a tettes ugyanolyan bűncselekményt, mint amelyért feltételesen 
elítélték, vagy másnemút követ el, a felfüggesztett büntetést is, 
meg az új bűncselekmény büntetését is el kell viselnie. Ha a 
próbaidő kedvezően telt el, a felfüggesztett büntetés végrehajtása 
teljesen elmarad. 

6. A legújabb büntetőjogi mozgalmaknak kódexeinkben 
való leverődése végül a biztonsági intézkedések felvétele is. 

A legutóbbi idők irodalmának sürgetésére a legtöbb állam 
beállította a büntetés mellé a védelmi intézkedéseket és védelmi 
büntetéseket, amelyekkel a javíthatatlan bűnözőt magával szem-
ben s a közjót vele szemben védelmezi vagy a bűncselekményt 
olyanoknál, akikről nagyon valószínű, hogy bűncselekményekkel 
fogják a társadalmat zavarni, megelőzni akarja.1 

Nálunk Magyarországon a biztonsági intézkedéseknek eddig 
két csoportja nyert szabályozást: a gyermekek és fiatalkorúak s 
a közveszélyes munkakerülők irányában alkalmazható biztonsági 
intézkedések. Jellemző vonásuk, hegy hiányzik belőlük a meg-
torló elem. Nem akarnak büntetés lenni, hanem preventív eszköz 
olyanokkal szemben, akik a bűnözés veszélyét magukban hord-
ják. A büntetésben is van preventio gondolat, de a biztonsági 
intézkedésben a preventív kiválik a büntetésből s önálló intéz-
kedéssé lesz. 

Az új egyházi törvénykönyv is alkalmazza — természetesen 
a maga céljainak és természetének megfelelően — a védelmi 
intézkedéseket. Ilyenek a figyelmeztetés, feddés, parancs és fel-
ügyelet alá helyezés. Eltérőleg az állami biztonsági intézkedé-
sektől azoknak van büntető jellegük is, alkalmazhatók, főleg visz-
szaesőknél, a törvényesen kiszabott büntetés súlyosbítására, álta-
lában azonban inkább az a céljuk, hogy a bűncselekményt meg-
akadályozzák azokban, akik a bűnözés veszedelmében forognak, 
hogy a bűntett alkalmát, okát, folytatását elhárítsák, szóval ugyan-
olyan célt szolgálnak, mint az állami büntetőjogok biztonsági 
intézkedései. 

* * * 

1 Angyal, i. m. 205. 1. kk. 
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A mondottakból megállapítható, hogy az új egyházi tör-
vénykönyv szerkesztői alapos munkát végeztek. A modern jog-
fejlődés és jogi irodalom teljes ismeretével láttak dolgukhoz, 
ami a kódexnek főleg a perrendtartásról szóló IV. és az anyagi 
büntetőjogot tartalmazó V. könyvében a legszembeszökőbb. Ami 
életre való gondolatot és intézményt az újkori büntető kódexek-
ben találtak, azt az egyházjog szellemének szem előtt tartásával 
az egyházi büntetőjogban értékesítették s ezáltal azt a mai szín-
vonalra emelték. Tehették ezt annyival is inkább, mert hiszen 
nem idegen eszméket hoztak be ezzel az egyházjogba, hanem 
tulajdonképen a kereszténység talajából kisarjadt gondolatokat, 
melyeknek az egyházi büntetőjogi tételek közé való beillesztése 
nehézség nélkül lehetséges. 

Megállapítható végül az is, hogy az egyházi törvényhozás 
a korszerű újításoktól nem idegenkedik, a fejlődéstől nem zár-
kózik el, hanem a szükségleteknek megfelelően, az időkhöz és 
viszonyokhoz mérten, a jót másoknál is megbecsülve alkotja tör-
vényeit és így sikerült megteremteni olyan törvénykönyvet, mely 
az egyházon kívülállók részéről is annyi elismerést aratott s 
amely, mint a hírneves berlini egyházjogász, Ulrich Stutzi 
mondja, nemcsak a kanonisták, hanem a legisták figyelmét is 
teljes mértékben megérdemli s alkalmas arra, hogy az ő tudo-
mányukat is megtermékenyítő és előbbresegítő gondolatokat és 
indításokat szerezzenek belőle. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

N A G Y P É N T E K I G O N D O L A T O K . 

ADRÁMAÍRÁS egyik főszabálya, hogy az első jelenet, a kezdet, 
híven s röviden visszatükröztesse az egész darab szellemét. 

A nagypéntek jellegét igazán drámai hűséggel jelzi előre a 
bevezető jelenet Sión szent hegyén. 

Az Úr Jézus jelleme, szelleme az utolsó vacsorán bontako-
zik ki teljes szépségében. Ott ismerjük meg Őt a maga valósá-
gában, ott látjuk érzelmeinek égi arányait. Jézusnál minden a 
szeretetben összpontosult ; az utolsó vacsora is ezen Jézusi erény 
jegyében folyt le. 

1 Der Geist des Codex iuris canonici, Stuttgart, 1918, 233. 1. 
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A szeretet természetének hármas a tulajdonsága: az el-
veszettet megmenteni, a veszendőt megvédeni, önmagát teljesen, 
fenntartás, tartalék nélkül átadni. 

a) Az utolsó vacsorán Jézus minden törekvése a szeren-
csétlen Júdás megmentésére, Péter óvására irányul; az isteni 
finálét az Oltáriszentség szerzése alkotja. 

Az apostolok látják, érzik Mesterök szokatlan komolyságát, 
levertségét; tekintetük kérdőn pihen Rajta. Jézus nem is késik 
a felvilágosítással. A szeretet nem vár ott, ahol az örvény már 
oly közel tátong. 

«Bizony, mondom nektek, egy közületek, ki velem eszik, 
elárul engem.» 

Az apostolok riadtan húzódnak egymástól. A tizenegy mind-
egyike érzi, hogy nem ő az s mert még nem tudja, melyikök, 
gyanúja, nagyon megbocsátható gyengeségből, a többire száll. 

Jézus megmutatta Júdásnak, hogy tud bűne felől s mert 
nem engedheti, hogy tanítványai közé ékelődjék az alaptalan 
gyanú, folytatja, mint második intést Júdás számára: 

«Aki kezét velem a tálba mártja, az árul el engem». 
Nem egy bűnöst térített már meg az isteni mindentudásra 

gondolás, bűneinek indirekt hallása. Júdásnak nem használ, őt 
az ördögök legmakacsabbika, a fösvénységé, a pénzvágyé tartja 
karmai között; aki ezekbe esik, ritkán szabadul. 

Jézus még egy kísérletet tesz, az utolsót, az utalást az örök 
büntetésre, mikor mondja: «Az ember Fia ugyan elmegy, amint 
írva és elvégezve van felőle, de jaj annak az embernek, ki az 
ember Fiát elárulja ; jobb lett volna neki, ha nem született volna 
az az ember». 

A pokol lángjainak kénes sustorgását véli hallani a tizen-
egy; csak Júdás markolja szorosabban pénzes zacskóját. 

A szabadakaratot Isten épségben hagyja. Jézus mindent 
megpróbált. Júdás szentségtörő áldozással tetézi bűnét s elmegy, 
hogy a halálra adja Azt, akit macához vett. 

S alig fél nap múlva ott függ a fán. 
b) Futólag sikertelen volt az Úr másik fáradozása is. Ez 

épen az ellenkezőn, Péter túlbuzgalmán, önhittségén szenvedett 
hajótörést. 

Az áruló Júdás eltávozása után tartotta meg Jézus a búcsú-
beszédét, melynél szebbet, szívhez szólóbbat sehol sem olvasunk. 
Mikor ahhoz a szép részlethez ért: fiacskáim, már csak rövid 
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ideig leszek veletek, Péter kérdi: Uram, hová mégy? Jézus: 
Ahová én megyek, nem jöhetsz még utánam, de majd később 
követni fogsz. Péter pedig: Miért nem mehetnék én már most 
veled, Uram? Lelkemet adom éretted! S az Úr oly szelíden 
inti: Lelkedet adod értem? Bizony mondom neked, Péter, mi-
előtt a kakas ez éjjel kétszer megszólalna, te háromszor tagad-
tál meg engem. 

Péter az elmúlt három év alatt hozzászokhatott ahhoz, hogy 
Jézus minden szavának megvolt a maga alapja. Ha csak egy 
kicsit gondolkodik, félelemnek kellett volna őt megszállnia s 
ha kéri az Úr segítségét, most nem volna bûnbeesett, bűnbánó 
Péterünk. De vérmes hirtelenkedése további ellenkezésre bírja. 
Következményeit azután haláláig siratta. 

A pokolbeli gonosznak két hatalmas fegyvere* van elle-
nünk: a kétségbeejtés s az elbizakodottá tevés. Mindakettő egy-
formán veszedelmes, mert vagy Júdás sorsára, vagy Péter bű-
nére vezet. 

* * * 

c) Az isteni, megváltó szeretetnek delelő napja az Oltári-
szentség. Sohasem volt Jézus oly nagy, oly magasztos, oly imá-
dandóan önzetlen, sőt ennél is több, de erre a népek szótárai-
ban nincs kifejezés, mint a szentségek Szentségének szerzésekor. 

Mit is tett ekkor az Úr Jézus? 
Oly csodával, mely messze felülmúlja a világ teremtését s 

fenntartását, elhomályosítja földi élete minden látható s a lel-
kekben láthatatlanul véghezvitt jeleit: szent emberségét, véghe-
tetlen istenségét egy kis ostyának színeibe szorította, hogy lel-
künk isteni eledelt kaphasson; jószántából, szabad szeretetéből az 
oltár börtönébe zárja magát. Nincs az a gonosztevő, nincs az a 
megláncolt rab, kinek mozgásszabadsága olyan semmire volna 
szorítva, mint Jézusé a színek alatt. S ezt örömmel teszi, hogy 
velünk lehessen, nem egy évre, évszázadra, évezredre, hanem a 
világ végéig, a mi édes, édes Jézusunk. 

Százmilliók vették s fogják venni szent Szíve örömére, örök 
hasznukra, de hányan bűnben, judásmódra. De Ő mondta Alacoque 
Margitnak, ha csak egyetlenegy lélek venné méltóan, akkor is 
maradna. 

Milliónyi pap vette, veszi s fogja venni kezébe, töri szí-
neit, rendelkezik Vele tetszése szerint, mert így akarja az Úr, 
csak azért, hogy ne féljünk Hozzá közeledni. A jók megkapják 

/ 
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már itt e földön az égi jutalmat, a lélek békéjét, örömét, foly-
tatói a megváltás nagy művének, s odaát nincs az az angyal, 
aki szépségben, érdemben, dicsőségben felülmúlná, mert az angyal 
nem misézik, csak a pap. 

S arra a szerencsétlenre, aki bűnös kézzel meri érinteni az 
Urat s megvalósítja a szent író rettenetes mondását: szentség-
törő pap konzekráló sátán s ha ebben hal, rettenetes örökké-
valóság várja. 

Az Úr Jézus mindent eltűr, ezt is, mert áldozatának érvé-
nyçssége nem az eszköztől függ. Hogy szent Szívét sebzi a mél-
tatlanul miséző, az a kettőjök legprivátabb, de legkomolyabb 
ügye is. Majd eljön a rettenetes elszámolás ideje. 

Azt mondják, hogy azok, akik a tengert először látják, 
elbűvölve a végtelennek benne tükröződő halovány képétől, az 
első benyomást sohasem feledik. Úr Jézus, ha mi csak egyszer 
egyetlenegyszer, csak egy pillanatra látnók világosan szereteted-
nek végtelen tengerét, tudnánk-e egyebet tenni, mint hogy Téged 
szeressünk, s azokért, akik még szeretetednek e legközvetlenebb 
forrásában oly nagyon megbántanak, imádkozzunk? 

* * * 

A Szentség megalapításával el van érve az utolsó vacsora 
célja, Jézus indulhat már, hogy szenvedjen értünk. 

S O haladék nélkül indul is, Gethszemane felé. 
* * * 

Gethszemane! Olajfák hegye! Elég e két, azonos névnek 
a kimondása is, hogy lelkünk komoly — ha nem komor — 
hangulatba jöjjön. Az emberi természet küzködése a véggel, a 
végtelenül szent Úr irtózása a reánehezedő undok bűntehertől, 
az ember bűnét Istenen megtorló isteni igazságosság első érdes 
aktusa, a húsvéti Bárány első, fájó felzokogása... ez a Gethsze-
mane névnek reánk vonatkozó, lelki fordítása. 

Csendben, hallgatagon érkezik Jézus apostolaival a kert 
bejáratához. Az apostolok megállnak, érzik önkénytelenül is, hogy 
ez egyszer jó lesz a Mestert magára hagyniok. Ök is ismerték 
a nagy igazságot, hogy nagy örömben s nagy fájdalomban a 
lélek utolsó menedéke a magány, a hallgatás. 

Az Úr hármukat mégis magával hívja: Pétert, Jakabot, 
Jánost, Jairus leánya feltámasztásának s a Táborhegyen meg-
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dicsőülésnek tanúit. Hadd legyenek tanúi szenvedése kezdeté-
nek is. 

a) De ezektől is eltávolodik az Úr s kezdődik a vérrel 
izzadás három keserves órája, a gethszemanei szenvedés első 
fele. Mit látott, mit hallott, érzett ezalatt Jézusunk? A Szentírás 
csak egy mondatát jegyezte fel: «Atyám, ha akarod, vedd el 
tőlem e poharat; mindazáltal ne az én akaratom szerint legyen, 
hanem amint Te akarod». 

Az Isten Fia mondja ezt? Lehet a Szentháromságban két 
s hozzá egymással ellenkező akarat? Milyen rettenetesen kellett 
szenvednie Jézusnak, hogy emberi lényének ezen látszólagos 
meg nem egyezését az istenivel szavakba foglalta ! Mert az csak 
látszólagos volt. Jézusban az ember, szabadakaratának teljes meg-
tartásával, az Istennek volt alárendelve. A gethszemanei jajszó 
csak szenvedését jelzi — számunkra. így se értjük teljesen az 
Urat; ha némán szenvedett volna, még kevésbbé értenők. 

S mi volt az, ami az Úrból a feljajdulást kiváltotta? féle-
lem, undor, szomorúság. 

Mi csak Jézus külső szenvedését szoktuk nézni, pedig a 
fájdalmasabbik a lelki volt. A mi lelkünk érzékenységét bizo-
nyos fokig eltompította az áteredő bűn, meg a személyes vétkek 
hosszú láncolata s a lelki szenvedés magával rántja a test épsé-
gét is. Az Úr Jézusnak bűnt sohasem ismert lelke a szenve-
désre a miénknél végtelenül fogékonyabb volt. 

Az első óra a félelem órája volt. Az Úr Jézusnak az isteni 
mindentudás megmutatta a bekövetkező szenvedés minden 
fázisát. Előre érezte Júdás áruló csókját, Péter tagadását, a 
szolgák durvaságát. Érezte az ostorcsapásokat, a tövissel koro-
náztatást, a kereszt terhét, kínjait; érezte a lándzsadöfést, mely 
szent Szívét holnap átjárja, s amely döfés pont a hosszú szen-
vedés végén. 

Ott látom az Urat, amint a földön elterülve fekszik, arca 
köntösénél fehérebb, szent Szíve oly rettenetes sebességgel dobog, 
hogy a vérhullámokat az artériák nem tudják rendesen továbbí-
tani. A vér, a Szenvedőnek kimondhatatlan fájdalmára, — s erre 
nem szoktunk gondolni — áttör a véredényeken, testsejteken, 
et factus et sudor eius, quasi guttae sanguinis decurrentis in 
terram. Iszonyú félelemérzet lehetett az, amely így megbolygatta 
a természet legelemibb törvényeit. 

A második órában az Úr Jézust végtelen undor fogta el. 
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A lélek-látta képek változnak, a Megváltó előtt feltárul az em-
beriség gonoszsága. Látja a mult bűneit: a pogányokét s a 
zsidó népéit. S érzi, miként rakja őket egymásután, kivétel nél-
kül a vállára az isteni igazságosság. 

Ha már ettől borzadt, ettől undorodott, mit érezhetett 
Jézus, mikor a jelen bűneit látta: apostolai hűtlenségét, ellen-
ségei gonoszságát, kortársainak förtelmes vétkeit? 

Mindezt még térdenállva bírja az Úr, de amikor azok 
bűneit látja, akik már ismerték Öt és szeretetét, mikor látja a 
szeretetének Szentsége ellen, a szolgálatjára hívottak részéről is 
elkövetett sok szentségtörést, a második óra végén leborul ismét, 
a véres verejték megint ellepi s felsóhajt másodszor is: Atyám, 
ha lehetséges . . . 

A hálátlanság, a bűnök legpiszkosabbika, az, mely ez óra 
végét oly kimondhatatlanul kínossá teszi számára. 

A harmadik órában szomorkodik az Úr, mert látja, hogy 
sokakért hiába fog szenvedni, nem akarják majd megérteni s 
elvesznek örökre. S ez oly súllyal nehezedik szent Szívére, hogy 
a mennyei Atya elküldi vigasztalására angyalát, valószínűleg 
Qábor főangyalt, a megváltás hírnökét. A meggyötört Jézus 
hogy hallgatja vigasztaló szavát : nç félj, ne remegj, Uram ; igaz, 
sokan nem fogják felhasználni szent véredet, de ne gondolj 
ezekre, hanem arra a számtalanra, aki e nap nélkül elkárhoznék, 
míg Utánad menve, szentté lesz, az égbe jut. Gondolj e tieidre, 
jó papjaidra, akik szeretni fognak. Te mindig erős voltál, légy 
az most is, jó Uram! 

Az angyal elmegy, az Úr Jézus felkel. Halványan, mint a 
halál, de nyugodtan mondja apostolainak: ime, aki engem el-
árul, közeledik. 

S a pokol tüzét olyan hűen jelző fáklyafény között, Gethsze-
mane kapujában megjelenik az árulónak most oly vérvörös feje. 

b) Az Olajfák hegyén kiállott szenvedés második része 
Júdás csókja volt. 

A menny s a pokol közötti különbség megtestesítése állt 
egymással szemben az Olajfák hegyén Jézus s az iskarióthi sze-
mélyében. A világot megváltó isteni önzetlenség s az Istenét 
oly potom áron a halálra eladó emberi kapzsiság, a végtelen 
szentség s az ördögtől megszállt gonoszság, Isten s a végtelen 
szentségtörően vétkező ember, a könyörülő szeretet, mely még 
most is menteni akar s az elvakult szenvedély, a halálra kész 
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hős s a csókoló gyáva, e végtelen ellentéteket látjuk egymással 
szemben a Nagypéntek első pillanataiban. 

Júdás utolsó szavával: Üdvözlégy, Mester, az utolsó csók-
kal elvetette örökkévalósága kockáját. Későn, a főpapok előtt 
ébredt bánata nem volt bánat — mert a bánat, míg élünk — 
sohasem késő — hanem kétségbeesés. Vége a kötél. 

Júdás, az apostol, Jézusnak három évig társa, a fán, ön-
gyilkosán! Az ember esze megáll, ily esés Lucifer bukása óta 
nem volt. S a lélek, a szív, a lelkiismeret mint intőpéldára mutat 
a szerencsétlenre: 

Nézd, hová vitte az apostolt a nem fékezett szenvedély! 
Vigyázz, hogy ne osztozz örök sorsában szenvedélyeid 

miatt ! 
Sokat szenvedett az Úr testileg-lelkileg, amíg a nagy kín-

zásokhoz, elsőnek az ostoroztatáshoz jutott e szomorú nap ese-
ményfolyama. Péter megtagadta, Kaifás elitélte, Heródes ki-
gúnyolta, Pilátus Barabbással egy színtájra helyezte s most meg-
ostoroztatja. 

a) A fájdalmas órának is vége, Jézus ott fekszik a hideg 
kövezeten, testét csak vérének palástja födi. 

S ezen az udvaron, ezen a 9—10-ig órán egyetlen egy, 
fájó világon, szíven-lelken, velőn-vesén átsüvítő kérdés zeng: 
Miért, miért, miért? 

A keresztáldozat, a csalhatatlan Egyház tanítása szerint, 
egymagában is elég lett volna a végtelenül szigorú isteni igaz-
ságosság megengesztelésére, miért ez ostoroztatás ? 

Az Úr Jézus, ha már mutatni akarta szeretetének végtelen-
ségét s az Incarnatio Neki erre nem volt elég, miért nem ment 
Kaifástól, vagy a pilátusi első kihallgatás után azonnal a ke-
resztre, miért fogadta el még ezt is ? 

Miért, miért, miért? 
A szent atyák és zsinatok egybehangzó véleménye az, hogy 

az Úr Jézus szenvedésének fázisaival egy-egy, külön-külön bűn-
nemért tett eleget. 

Ha az érem másik oldalát tekintjük: egy-egy bűnfaj iránt 
kelti fel figyelmünket, utálatunkat. 

Aszketikus szempontból : egy-egy bűnnemünk fölött óhajtja 
felébreszteni bánatunkat. 

Vagy, mennyei távlatból : egy-egy, külön-külön erényre utal. 
Júdás csókja a szentségtörést, illetve a szentségek méltó 
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vételét, az apostolok futása a kislelkűséget s ellentétül a hősies 
szeretetet, Kaifás, Heródes a megátalkodottságot s mint másik vég-
letet, a gyermeki önátengedést, Pilátus a jellemgyengeséget s 
fordítottját, az alkuvást nem ismerő igazságérzetet Isten, ember-
társaink s önmagunk iránt — az utóbbiban a szigorig — tárja 
elénk. 

S a kegyetlen ostoroztatás ? 
A világot egy folytonos tűzözön árasztja el, neve: erkölcs-

telenség, tisztátalanság, fajtalanság. 
Emiatt vállalta az Úr e rettenetes órát. A bakók az egész 

emberi nemet képviselték, mert hány ember mondhatja, hogy 
egy-egy piszkos gondolatával, szavával, tettével nem mért az Úr 
Jézusra egy-egy ostorcsapást, ahányszor vétett, annyiszor? 

b) A helytartó katonái elvivén Jézust a tanácsház torná-
cába, egybegyüjték körülötte a katonák egész csoportját. És le-
vetkőztetvén őt, bíborszín palástot adának reá s tövisből koronát 
fonván, fejére tevék. És nádat adtak a jobb kezébe. Azután térdet 
hajtván előtte és imádásra járulván, kigúnyolták őt. És üdvö-
zölvén őt, mondák: «Üdvözlégy, zsidók királya! Közben arcul 
csapdosák őt, megpökdösék arcát s vévén a nádat, fejét verék 
vele és térdet hajtván előtte, imádák őt». 

így szedte össze Jézus tövissel koronáztatását a négy evan-
géliumból Dupanloup. 

Rövid néhány szóban, röpke félóra alatt tizenkétféle szen-
vedés. Egész láncolat. 

«Ave, Rex Judaeorum.» De jól, de találóan mondjátok, 
katonák ! 

A csendesen, hangtalanul szenvedő Jézus Krisztus ott, azon 
a tuskón, a tépett palástban, a törött náddal kezében, fején tövis-
koronával valóban király, az igazi Izraël, a lelkek Királya! 

A teremtő Isten oly boldognak akarta az embert, s ez nem 
akart az lenni az Úr akarata szerint. Sokat, nagyon sokat kapott, 
még többet : istenséget kívánt s ez a rettenetes, Istent legbensőbb 
lényében — létében káromló^ bűn: a gőg, elvette tőle azt is, 
amije volt. 

A gőg csukta be a mennyország ajtaját s nyitotta meg 
valamennyiünk számára a pokol borzalmas kapuit. 

S a gőg volt az, mely azután is dúlt s vértengerekkel 
árasztotta el a földet. 

A gőg az, mely milliónyi lelket visszatart Istentől, vagy — 
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legjobb esetben — lépten-nyomon botlásnak viszi a jó úton 
haladókat. Ez a «pokol korcsolyája», kötőfék a lelki magaslatok 
elérésében; a romlás, pusztulás tüze. A pokolban nincsen alá-
zatos lélek. 

Benne van a vesénk-májunk szöveteiben, vérünk edénykéi-
ben, lelkünk legbensejében. 

Egy azon bűnös hajlamok közül, melyek csak a halállal 
múlnak el. 

S azért, mert jó és rossz annyiszor vét vele, azért szenvedi 
az Úr e sorozatos megaláztatást, tűri a gúnyt, a durva, fájó 
tréfákat. 

Az alázat, a lélek életelemének Királya a mi gőgünkért 
fogadja el a töviskoronát, rongyos palástot, törött nádvesszőt. 

Az Úr Jézus ezen nagyon fájdalmas, nagyon megalázó, 
nagyon passzív szeretete, önfeláldozása által olyan aktív «trón-
foglalása» részünkre az erények, a tökéletesség, a legszebb, leg-
hasznosabb, legeszményibb értelemben vett misztika legfelsőbb 
akadémiája. 

A némán tűrőn tanító Úr, mint jó pedagógus, először az 
alapra mutat, s ez szent Ambrus szerint az alázatosság. «Aki a 
lelki tökéletesség fellegeket verő várát akarja magában kiépíteni, 
az gondoskodjék a bizton tartó alapról: az alázatosságról.» 

S a keresztet kivéve, hol alázatosabb az angyalok Királya, 
mint épen ezen órában? 

A jó alap után a második követelmény — a lelki építé-
szetben is — az anyag tartóssága. Az égi műben az anyag a szen-
vedélyek romjain kelő erény s így közvetve a szenvedély maga. 

Mert a lelki élet vára oly kövekből áll, melyek a befalazás 
után is meg-megmozdulnak, ha le nem nyomja, össze nem tartja 
a lelki ragaszték, a mindent maga rendjén tartó önmegtagadás. 

S hol nagyobb, megrázóbb Jézus önmegtagadása, mint itt ? 
S ha a lelki vár már készen áll, még csak össze van róva, 

diszítmények, cirádák nélkül nem tesz jó benyomást. 
Jézus, a tövissel koronázott, erre is megtanít. Az ördögi 

kegyetlenkedés e sötét viharát égi szivárvány szép színei eny-
hítik: az Úr önfeláldozása, szenvedésszeretete. 

Ez már magas, ez a 13-ik iskola. Békén tűrhet minden 
ember; szívesen, de a szabadulás után vágyódva, minden igazi 
keresztény. Szeretettel, a non mori, sed pati jeligével, csak Krisz-
tus magasröptű, égien felvilágosított vitéze. 
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De jó tudnunk ezt is, a legfőbb célt, hogy képzelt tökéle-
tességünkben el ne bizakodjunk. 

Amíg ezt az egyetemet meg nem jártuk, ezt az isteni vizs-
gát le nem tettük, addig nem szabad pihennünk. 

«Én vagyok a világ világossága», mondja az Úr. 
Bizony az, ott is, és különösen ott, a töviskorona alatt. 
Belevilágít szép példája lelkünk sötétségébe, tökéletlensé-

gébe s fel, a messze, beláthatatlan útra, amely még előttünk áll. 
Z. B. 

Á D Á M ÉS L U C I F E R M A D Á C H «AZ E M B E R 
T R A G É D I Á J Á B A N . » 1 

I. Lucifer célja és szerepe. 

1. Az emberiség bűnbe esett és Isten nélkül megindul élete 
útján. Ádám a Teremtő utolsó szavait — elhagylak én is — nem 
hallotta már, szenvedélyét vakon követi, mert ez igér neki bol-
dogságot. Éva segítségével új otthont teremt magának a para-
dicsomon kívül. Ezt óvni fogja kárttevő vadaktól és kényszerí-
teni, hogy neki teremjen gyümölcsöt. Éva ellenben lúgost csinál 
s így visszavarázsolja az elvesztett édent. Lucifer mellettük áll 
és az első ürömcseppet ejti naiv örömükbe, midőn így oktatja 
ki őket: 

. . . A család s tulajdon 
Lesz a világnak kettes mozgatója, 
Melytől minden kéj s kín születni fog. 
És e két eszme nő majd szüntelen, 
Amíg belőle hon lesz s ipar, 
Szülője minden nagynak és nemesnek, 
És felfalója önnön gyermekének. (III. 349—55.) 

Ádám még nem fogja fel ezen titkot és túlzott önérzeté-
ben, büszkeségében mondja, hogy most enistenévé lett és amit 
kivív, méltán övé, ez erőssé és önbizakodóvá teszi. Éva meg 
azzal tetszeleg magának, hogy az emberiség anyja lesz. És mit 
is köszönhet az ember Istennek, csupán a létet? Hiszen a lét 
Ádám fáradságának gyümölcse, mert minden korty vizet önma-

1 L. a szerző előbbi cikkeit a Religióban: «Madách történetbölcseleti 
felfogása» 1918. 690. s köv. és «Isten mindenhatósága, bölcsessége és méltó-
sága Madáchnál» 1919. 103. s köv. old. Mult évben ültük a nagy költő szüle-
tésének századik évfordulóját. 
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gának kell kiérdemelnie. Tetszése szerint építheti vagy ronthatja 
meg sorsát ; még Lucifer támogatására sincs szüksége, hisz épen 
ő nem tudta levenni a bilincset, mely testét a földhöz cs.atolja.1 

Ezen szemrehányásra Lucifer kénytelen bevallani, hogy az 
anyag erősebb, mint ő : 

. . . homályban ül, 
Mi egy világot rendít és teremt, 
Mert látásától megszédülne a fej. (III. 405—407.) 

Ádámban e szavakra felébred a kívánság, hogy a minden-
ség titkos erőit megismerje és Luciferhez így szól : 

Hagyd megtekintenem hát e működést, 
— Egy percre csak, keblem, tudod erős — 
Mely rám befolyhat, aki enmagamban 
Olyan különvált és egész vagyok. (III. 410—13.) 

Utolsó állítását Lucifer tagadja, midőn megjegyzi: 
«Vagyok» — bolond szó ! voltál és leszesz. 
Örök levés s enyészet minden élet.2 

De nézz körül és láss szellem-szemekkel. (III. 414—16.) 
Lucifer hívására megjelennek a természet titkos erői, így a hő, 
mely életet visz a jegek hónába, a delej, mely Ádámot csaknem 
elsodorja és idegeire mégis éltetőleg hat. Ez elemek fellépésére 
Ádám már elveszti öntudatát és beismeri tehetetlenségét. 

. . . Óh, e zür között 
Hová lesz énem zárt egyénisége, 
Mivé leszesz, testem, melyben szilárd 
Eszköz gyanánt oly dőrén megbízám 

\ Nagy terveimben és nagy vágyaimban ? (III. 431—34.) 

kiált fel Ádám és Évával az elemek közt való harcban látja 
magát, anélkül, hogy valami ismerőst vagy barátot találnának. 
Ezért Lucifer nyájasabb és kegyesebb istent idéz fel, a földnek 
szellemét. Csakhogy ez iszonyú dörgés között jelenik meg, mert 
Isten ellenségeivel szemben megrázó hatalmát mutatja. Maga 
Lucifer is tisztelettudóan közeledik hozzá: 

1 Ezen büszke öntudat az embernél lélektanilag épúgy nem igazolt, 
mint ahogyan tényleg nem is találtatott nála sohasem. 

2 Ezen szavak Madách egyik alapfelfogását fejezik ki, mely szerint nem 
létezik abszolút érték, mindennek csak efemer jelentősége van. A folyton vál-
tozó dolgok felületes szemlélése tagadja a nem érzékelhető, de mégis minden 
járulékot hordozó állapot. Ez Kantnak egy gondolata (Kritik der reinen Ver-
nunft 293. Von den Paralogismen der Substantialität usw.), melyet mások 
továbbszőttek. (Fichte és többen.) 
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Mondd hát, hogyan fér büszke közeledbe 
Az ember, hogyha istenül fogad ? 

Mire a föld szelleme így válaszol: 
(III. 481—82.) 

Elrészletezve vízben, fellegekben, 
Ligetben, mindenütt, hová benéz 
Erős vágyakkal és emelt kebellel. (III. 483—85.) 

Ekkor j'átszi tündérek népesítik be a ligetet és forrást, mint 
a természet isteneinek képviselői, Éva számára kedves világ, miért 
is önfeledt örömnek adja át magát. A könnyű, vidám alakok 
vigaszt és jó tanácsot adnak kétségben és bánatban, mindig úgy 
felelnek, ahogyan a kérdés szól és az embert százféleképen át-
változva végigkísérik életén, a fürkésző bölcselőt mint üde árny, 
az örök ifjú sziveket mint eszmények.i 

Ádámnak mindez csak csillogó játék, mely új titkot vet fel, 
ő mindent tudni akar, mint Lucifer megígérte és pedig minél 
előbb, mert az ember élete rövid tartamú. A sietség azonban 
felesleges, mondja Lucifer, mert: 

Miként a természetben ugyanazon nem minden egyedben 
tovább él és fejlődik, míg az egységes terv megvalósul, úgy az 
ember teste is elporlad ugyan, de száz új alakban támad fel és 
semmit sem kell újra kezdeni : 

De ez csak visszapillantás, mi öreg embernek való, Ádám 
másra vágyik: 

Jövőmbe vetni egy tekintetet. 
Hadd lássam, miért küzdök, mit szenvedek. (III. 542—43.) 

1 Az antik mythologia Madáchot még többször ragadta hasonló dicsé-
retre, így pl. az Ó- és újkor című költeményben : Miért nem imádunk most, 
mint hajdanán, Hellasz napos, olajfás partjain ? . . . Élvezni bűn lett (az ég) 
ajándékait, az Istent tőlünk égbe számüzék . . . Miért nem szeretünk most, mint 
h a j d a n á n . . . (Gyulai Pál : Madách összes művei. I. 53. 54.) 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 4 

Nem az idő halad, mi változunk, 
Egy század, egy nap szinte egyre megy. 
Ne félj, betöltöd célodat te is, 
Csak azt ne hidd, hogy e sár-testbe van 
Szorítva az ember egyénisége. (III. 521—24.) 

Ha vétkezél, fiadban bünhődöl, 
Köszvényedet őbenne folytatod ; 
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, 
Évmilliókra lesz tulajdonod. (III. 536-39 . ) 
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Ezt kívánja ő, úgyszintén Éva is meg akar győződni, milyen 
változáson megy keresztül, nem lankad-e, nem veszít-e bája? 

2. Lucifer tehát mindkettőt bűbájos álomba ringatja, hogy 
ilyen állapotban jövőjük legtávolabb végét szemléljék és ha tö-
rekvésük meddőségét belátva, csüggedés szállná meg őket, 
álmuk egére a reménység sugarát adja, melyben mindent csalfa 
tüneménynek fognak tartani. 

Látjuk, hogy Lucifer okoskodásai Ádámot lassankint azon 
elhatározásra vezetik, hogy jövőjét megismerni kívánja. Magá-
ban bízva és Istentől látszólag elhagyva, az ember lassankint a 
tagadás szellemének befolyása alá kerül. Ez célját, az emberek 
megtévesztését és végül megrontását, elérhetőnek tartja. így 
akarja Isten remekművét tönkretenni. Meggyőződhetünk, hogy 
ez nem sikerült neki, mert az emberi természetnek némely vo-
nását nem jól ismerte. Elsőben is azt kérdezzük, milyen módon 
óhajtotta Lucifer tervét végrehajtani ? Hogyan értsük az emberi 
nem megrontását? Vájjon Lucifer egyenes, nyilt jellem-e, vagy 
pedig csak megcsalni akar? 

Feleljünk először az utóbbi kérdésre. 
A kísértés pillanatában az égi kar ugyan óvja az embert: 

Jaj neked, világ, az ős tagadás kísért (II. 269.); azon színben is, 
hol Ádám a föld vonzóköréből szabadulni akar, óvja a föld szel-
leme, hogy csak a vén hazugság hiú szava az, mely csábítja. 
(XIII. 3695.) Mégis Lucifer viselkedésében nem vehetünk észre 
hazugságot oly értelemben, hogy saját meggyőződése ellen vala-
mit mondana az ember megtévesztésére.1 Amint a Sátán nem 
hazug szellem és a jámbor Jóbot szenvedések által kétségbe-
ejteni törekszik; amint Mephisto földi boldogság és élvezetek 
révén akarja Faustot kielégíteni, hogy felkiálthasson: Verweile 
doch! du bist so schön!2 — de egyiknél sincs nyoma a szán-
dékos hazugságnak és megtévesztésnek: hasonlóan jár el Lucifer. 
Ö is Ádámra akarja erőszakolni saját felfogását s ezáltal meg-

1 Sátán és Mephisto sem akarják Jóbot, illetve Faustot megcsalni, hanem 
csupán megrontani. A Szentírás szerint a gonosz szellem ugyan mint hazug 
szellem jelenik meg, de oly értelemben, hogy őneki változhatatlan természete 
Isten ellen küzdeni. 

2 Faust : Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, So sei es 
gleich um mich getan ! . . . Werd' ich zum Augenblicke sagen : Verweile doch ! 
du bist so schön ! Dann magst du mich in Fesseln s ch l agen . . . Ezt azonban 
Faust sohasem mondhatta. Erster Teil, Studierzimmer 1692—1701. 
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rontani. A hazugság tehát, mellyel őt jellemezzük, mint az igaz-
ság tagadása, a jó ellen való természetes küzködése értendő, 
mely Lucifer lényegét alkotja, miért is ő másként nem beszélhet 
és nem cselekedhetik anélkül, hogy önmagát meg ne tagadná. 

3. Ennek előrebocsátásával már nem is hehéz a dráma szí-
neit magyarázni. A kérdés tisztán áll előttünk, vájjon a képek 
hűek-e vagy hamisak, avagy legalább is hamis beállításban tekin-
tendők-e? Bizonyos vélemény szerint Lucifer hamis világításban 
mutatja be a történeti képeket. Folyton a visszás oldalt tárja 
Ádám elé és pedig azon gonosz szándékkal, hogy benne csaló-
dást keltsen, míg végül a kétségbeesés karjaiba dobja magát. 
Ezen nézet mellett emelt szót Arany János, mikor Madách művét 
a Kisfaludy-Társaságban ismertette. «El nem hallgathatok egy 
észrevételt — így szólt többek közt —, mely inkább magán-
körben, mint sajtó útján felőle olykor nyilvánult, hogy t. i. e mű 
nagymértékben pesszimista világnézet kifejezője... De én nem 
találom e pesszimizmust az «Ember tragédiájá»-ban, mihelyt mint 
egészet fogom fel. Mert min sarkallik az egész? Lucifer részt 
követel a teremtésből, hogy megrontsa azt. Nyer Istentől két 
megátkozott fát. Egyik fa segélyével erkölcsileg már megrontá 
az embert; hanem ő physikailag is tönkre akarja tenni Ádám-
ban az összes emberiséget, hogy ne is szülessék az. Kivánhat-
juk-e Lucifertől, hogy ne pesszimista színben mutassa neme jövő-
jét Ádámnak, midőn célja: kétségbeejteni s benne ily módon 
egész ivadékát elölni ? Úgy de, mondják, a sötét álomképek tár-
gyilag is egyeznek a világtörténettel. Ezt tagadom én. Minden 
tárgyi hűség mellett, mellyel egyes korokat felmutat a szerző, 
látszik, hogy Lucifer célja szerint a sötétebb oldalt vette. Ez 
nem a szerző pesszimizmusa : ez magából a szerkezetből foly 

így»---1 

A mai álláspontról ez a felfogás nem tartható többé és 
pedig igen fontos okoknál fogva. Lehetetlen, hogy Lucifer ha-
misat, sőt igazat hamis színben tüntessen fel, képei a világtör-
ténet, tehát ami megtörtént. Ha elfogadnók, hogy Lucifer a tör-
ténetet hamis világításban mutatja be, megint csak hazugsággal 
volna dolgunk, nem ugyan a tárgyat, hanem a bemutatás mód-
ját illetőleg. Hogy Lucifer nem hazudott, ez meggyőződése 

1 Gyulai Pál, Madách J. összes munkái : Az aesthetika és a társadalom 
viszonyos befolyása. III. k. 332. o. 

4* 
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mindazoknak, kik újabban a drámát magyarázták. így Beöthy 
Zsolt határozottan mondja: «Sehol sem találjuk nyomát annak, 
hogy Lucifer Ádámot megcsalni akarná. Lucifer nem is kép-
viselője a hazugságnak; birodalma a ,hideg tudás, a balga taga-
dás', nem a hazugság. Ha hazudott volna, ezt a költőnek ki kel-
lene valahol jelentenie, valami módon bennünket fel kellene 
világosítania, vagy Lucifer monológjában, vagy az Úrnak nyi-
latkozatában, vagy pedig Ádám felébredésekor», i De különben is 
hazug-e Lucifer? — kérdezi Alexander Bernát. Ő a tagadás szel-
leme, némelykor talán gonosz indulatú is, de nem hazud ik . . . 
Végül pedig, akik azt hiszik, hogy a Lucifer mutatta történet 
nem az igazi történet, mondják meg, hol és miben csalta meg 
Lucifer Ádámot? . . . 2 

4. Ha Lucifer a történet bemutatásában hű volt, vájjon azt 
mondjuk- ezzel, hogy ő természettől fogva képtelen volt a meg-
tévesztésre? Nem. Legalább is ellenmond ennek Lucifer meg-
jegyzése, melyet az ősszülők elaltatásakor tesz. Ott ugyanis azt 
mondja : 

De hogyha látjátok, mi dőre a cél, 
Mi súlyos a harc, melybe utatok tér ; 
Hogy csüggedés ne érjen emiatt, 
És a csatától meg ne fussatok : 
Egére egy kicsiny sugárt adok, 
Mely biztatand, hogy csalfa tünemény 
Egész látás, s e sugár a remény. (III. 549—555.) 

Nem azt bizonyítja-e ez, hogy Lucifer mégsem oly őszinte 
és szándékos hazugságra is kész? Mert ha ezt tenni akarta, őket 
csalfán meg akarta téveszteni. Ha pedig tényleg nem szándéko-
zott a remény sugarát mutatni, akkor már ezen Ígéretével ha-
zudott. Mindenesetre Lucifer azon szándékát bizonyítja ez, hogy 
a cél érdekében, ha kell, hazudjon is, de épen fenti biztató 
kijelentése által csak megerősítést nyer az a tény, hogy Lucifer 
a tiszta igazságot fogja mutatni. És mint a továbbiakból kitűnik, 
a reménysugárral való megnyugtatás tényleg nem is történt meg-

Érdekes, hogy Lucifer az egész történetet előre tudja. Szi-
gorúan véve, a gonosz léleknek nem tulajdoníthatunk ily magas, 
hogy úgy mondjuk, mindentudást. Mint szellem ugyan jobban 
a jövőbe lát és sok okozati összefüggést megismerhet, amelyek 

1 Beöthy Zs. : A magyar irodalom története. 524—25. 
2 Alexander B. : Madách J . «Az ember tragédiá/>-ja. 201—202. 
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az ember előtt rej'tve maradnak. «Ami szükségképen bekövet-
kezik, azt az angyalok biztosan megismerhetik, mondja aquinói 
szent Tamás, ami rendesen történik, valószínűség szerint ismerik 
meg (per conjecturam), ami pedig csak ú. n. véletlenségből for-
dul elő, ismeretlen előttük; a jövő magában véve csak Isten 
előtt áll nyitva».1 

Ha Lucifer mégis föltétlen bizonyossággal látja előre az 
emberiség sorsát, melyben számára sok ismeretlennek és bizony-
talannak kellett lenni, ezt csakis a költői szabadságból magya-
rázhatjuk meg. Isten az egész jövőt kinyilatkoztathatta Lucifer-
nek, e feltevés azonban nem állhat meg, mivel a gonosz szel-
lem erőszakos jellemével ellenkeznék. Ez csak a két fát kapja, 
ezt is erőszakkal, a jövő feltárásáról nincsen szó és következőleg 
nem is gondolhatunk rá. 

5. Noha meg vagyunk győződve, hogy Lucifer a történeti 
képek bemutatásában őszinte, azért mégis fennmarad a kérdés: 
talán anélkül, hogy tudta volna, ámította önmagát és igaznak 
tartott olyasmit, ami tényleg nem úgy van? A felelet e kér-
désre sokkal mélyebben gyökerezik. Az ember tragédiájának 
áttanulmányozásánál meggyőződhetünk, hogy Lucifer rejtetten 
Madách felfogását tükrözi vissza és személye csak a drámai 
beosztás kedvéért választatott. Ez a körülmény különös értel-
met ad a drámának, miáltal ilyen alakú költeményektől telje-
sen elüt. 

Meg kell maradnunk azon az állásponton, hogy Lucifer 
úgy mutatja a történetet, ahogyan maga szemléli. Természete a 
szünet nélkül való tagadás, Isten terveinek kevésre becsülése és 
meghiúsítása, ő nem lehet sohasem elismeréssel az isteni dolgok 
iránt. Igen jól tudja, mi a célja, tisztában van tervével. Amint 
kezdetben a teremtés műve felett csak gúnyolódik, úgy tagadja 
szükségképen a továbbiakban, az egész történetben, annak egyes 
fázisaiban az eszmei oldalt. Elve a folytonos harc Isten és te-
remtményei ellen s ezen harcban nem akar vesztes lenni. Ámbár 
minden erejét erre fordítja és az eredmény felől biztos, mégis 
elszámítja magát az emberben és mint Sátán és Mephisto, végül 
elveszti a játékot. 

1 Summa Theol. I. I. qu. LVII. a. 8. «Futura necessaria in suis causis 
per certitudinem ab angelis cognoscuntur ; futura vero ut in pluribus, per 
conjecturam ; futura vero ut in paucioribus, penitus ignota sunt ; omnia vero 
futura in seipsis a solo Deo cognoscuntur». (Cond.) 
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Előre felvett terve a csábítónak, hogy Ádámot és benne az 
emberiséget sorsának szemléltetésével legyőzze és így a világot 
sarkaiból kiemelje. Erre felhasználja Ádám büszkeségét és hamis 
önérzetét. A titkos természeti erők felidézésével az emberben fel 
akarja kelteni a vágyat a jövő megismerése után és midőn ez 
azt mondja: 

. . . Ifjú keblem forró vágya más : 
Jövőmbe vetni egy tekintetet. (III. 541—42.) 

Lucifer örömest felel «Legyen»-nel. 
A paradicsomban való bűnbeejtéssel már megtette az első 

lépést, Ádámot és az egész emberi nemet elszakította gyökeré-
től, látszólag sikerült neki az embert megfosztani az isteni 
gondviselés áldásaitól. De végleg el akarja pusztítani. Milyen 
módon? 

6. Tegyük fel, hogy Lucifer Ádámot kétségbe akarta ejteni 
s nemcsak erkölcsileg, hanem fizikailag is tönkretenni. Remél-
hette-e ezt? Mint látjuk, Lucifer ismeri a történetet. Teljes őszinte-
séggel keresi ki belőle azon vonásokat, melyekkel, mint ő gon-
dolja, a romlást előidézheti. De ha remélte, hogy Ádám öngyil-
kosságot fog elkövetni, hogyan állíthatta szeme elé ennek tör-
ténetét, illetve az emberiség sorsát az évezredeken keresztül, 
hiszen Ádám önmagában az emberi nemet is megölte volna? 
így Ádámnak már nem lett volna jövője. Lucifernek tudnia kel-
IAH HOPV Ádám nem fog öngyilkosságot elkövetni. Igaz, hogy 
a remény sugarával kecsegtet, melynek .ilágításár/' ÁHám min-
dent hazugnak tartson, ámde ezt Lucifer nem az öngyilkosság 
miatt való félelméből teszi, hanem a látszólagos megnyugtatás 
kedvéért, tényleg azonban, hogy az életharcnak kínját még fo-
kozza. Lucifer nem fizikailag törekszik Ádámot megrontani, 
hanem csak erkölcsileg, mi sokkal nagyobb veszteség, mint az 
első. Ha Ádám önmagát pusztította volna el, ez Lucifer örömét 
már csírájában meggátolta volna, milliók hosszú, haszontalan és 
kétségbeesett harca, a nemzedékek e szizifuszi munkája felett 
való kárörömét. Nem fizikailag elpusztítani, hanem az eszmei 
gondolkodás és törekvésnek, az élet fensőbb tartalmában való 
hitnek elvetését óhajtotta Lucifer, mert ez nagyobb lett volna a 
testi öngyilkosságnál. Ha az első jelenet alapján Luciferben a 
tagadás, az ellenmondás szellemét látjuk, akkor ezt úgy kell 
magyaráznunk, hogy nem az életet magát, hanem annak maga-
sabb rendeltetését, a fölfelé törekvő, eszmei, természetfeletti célra 
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irányuló életet tagadja, hogy egyszóval a legigazibb és legala-
csonyabb materializmus képviselője.1 O a halál az élet mellett, 
tudniillik az eszmék halála, a halál a szellemi élet mellett. 

Nagy tévedés volna ugyanis ilyen okos és erőszakos szel-
lemek erőit, terveit oly kevésre becsülni. Különben hogyan tart-
hatta magát egyenlőrangúnak Istennel, ha csak a közönséges 
megsemmisítésre gondolt? Isten eszmei tartalmat fektetett az 
emberi lélekbe, tehetségeinek nemes tárgyakat adott. Ezen eszmei 
tartalmat törekszik Lucifer kiölni, ezt a nemes lendületet elfoj-
tani. Az emberiségnek erkölcsi, szellemi bukása sokkal súlyo-
sabb, szomorúbb és megsemmisítőbb, mint a testi, a fizikai 
bukás. Az előbbi feltétlenül maga után vonja az utóbbit. 

Lucifer jellembeli igazságával még más kérdések is össze 
vannak kapcsolva, tudniillik a történeti képek és az emberi élet 
igazi értéke. Mit ad Madách a szereplő személyek ajkára? Mi az 
emberi lét jelentősége a történet egyes korszakaiban? Itt meg-
érkeztünk a dráma tulajdonképeni csomópontjánál. Kíséreljük 
meg a megoldását. 

II. Az ember a világtörténet egyes fázisaiban. 

1. Az előzők után azt várná az ember, hogy Lucifer vezető 
és döntő szerepet tölt be a történetben. Ez azonban csak bizo-
nyos fenntartással állítható. Amint Lucifer az évezredeken végig 
vezeti az embert, jobban mondva, szeme elé állítja a történetet, 
mégis csak mellékes szerepet játszik. Mert mit mutat Ádámnak? 
Tulajdonképeni életét, keresztülvezeti a való történeten. A cse-
lekvő személy tehát, akiben és aki által a történet megvalósul, 
nem Lucifer, hanem Ádám. Lucifer folyton Ádám oldalán áll és 
leleplezi a képeket, de az élő, cselekvő, a genetikus elem Ádám-
ban, az emberben van megtestesülve. «Sem Éva, sem Lucifer 
magatartása azért soha nem vethető erkölcsi mérték alá, mondja 
Kármán Mór, egyikök se képviselője egyik jelenetben sem lel-
künk valamely jó vagy rossz oldalának, hanem pusztán elménk 
hullámzásának, eszméletünk áramlatának személyesítői. Az erkölcsi 

1 Legalább is azon fárad a költő, hogy Lucifert mint a materializmus 
képviselőjét mutassa be, de nem mindig sikerül neki. Többször megesik, hogy 
Lucifer épen az ideális felfogást védelmezi (így a XI. színben). Ha Luciferben 
csak a gonosz szellemet kellene látnunk, akkor ezen körülményben jellemzés-
beli ellenmondás volna. 
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elmelkedésnek és sülyedésnek, vagyis inkább az erkölcsiség vál-
tozatos fordulatainak képviselője egyedül a férfiú.»1 

Nem is a gonosz szellem viszi egyik helyzetből a másikba 
Ádámot, aki önmaga ura sorsának, hanem teljesen Lucifer hatás-
körén túl fejlődik a történet. Senki más, csak Ádám maga teszi 
kísérleteinek tárgyává a legnagyobb és legszentebb eszméket. Luci-
fernek alig van valami befolyása rá, legalább is nem döntő módon. 

Majdnem ugyanaz a felfogásuk azon kritikusoknak, akik 
Lucifert tisztán tanácsadónak tekintik. De ezen véleményt sem 
szabad kizárólagosan venni. Lucifer tanácsadó, de nem oly mér-
tékben, mint várnók. Az erőszakos és hatalmas szellem, minőnek 
őt az égi jelenetben látjuk, a történet folyamán igen elgyengül 
az emberi nem sorsára való befolyásában. Ádám úgyszólván nem 
is hallgat már tanácsára, hanem önelhatározásból megy lelke-
sedésének tárgya után.2 Mindig Ádám az, aki egy csalódás után 

. új eszméért hevül, kísérője és tehetetlen tanácsadója kénytelen 
őt követni, kívánságainak eleget tenni. 

2. De hogyan vállalkozhatott Lucifer valamire, ha befolyását 
döntő mértékben nem érvényesítheti? Mint okos és furfangos 
szellemnek legalább is remélni kellett, hogy tervét kiviheti. Ez a 
bizakodás meg is van benne. Az elcsábítással az emberiséget 
látszólag hatalmába ejti. Azon pillanatban, mikor a két fát ki-
erőszakolja és a csábításra készül, már bizonyos az eredmény 
felől, különben nem mondhatná oly határozottan, hogy ezen 
«fukar kezekkel» mért adománnyal is kiemelheti sarkaiból a 
világot. Feltétlenül hiszi, hogy az embert magasabb rendeltetését 
illetőleg, saját történetének bemutatása által tönkre teheti. Mert 
Lucifernek minden emberben hatalmas szövetségese van, ki mun-
káját sokszorosan meg fogja könnyíteni és kire minden bizony-
nyal hagyatkozhatik. Ez a tényező azon gyengeség, mely a bűn-
beesett ember természetében gyökerezik, mely soha le nem 
győzhető, mely legjobb törekvését meghiúsítja és így az egyes 
embernek, mint az egész nemnek történetét tragédiává teszi. 

1 Kármán Mór, Az ember tragédiája XLVII. o. «Egyedül benne (a fér-
fiúban), folytatja, van egységes tudat és fejlődő következetesség ; amazokban 
(Lucifer és Évában) csak helybeli igazság nyi lvánul t . . .» 

2 Különösen az utolsó színekről mondható ez, hol maga Ádám sem lép 
fel már cselekvőleg, hanem mindketten az élet kérdései felett okoskodnak csu-
pán. (XI., XII., XIV. szín.) Ezen jellemzésben hiányok is feltétlenül bizonyítják, 
hogy az egyes személyek csak Madách felfogását fejezik ki. 
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És vájjon mit látunk mást a történeti képekben, mint ezen 
igazság megerősítését, az embernek végnélküli tragédiáját? Ezen 
igazságot mutatja be Lucifer Ádámnak és semmi mást. Mivel 
Lucifer az utolsó szóig őszinte akar lenni és a remény sugarát 
csak akkor ragyogtatná fel, ha az ember már közel lenne a két-
ségbeeséshez; mivel az utolsó színben maga az Úr Ádámnak 
hathatós kérésére sem ad felvilágosítást : azért a történeti képe-
ket, úgy amint Lucifer mutatja, Madách felfogásának kell tekin-
tenünk. A költő rámutat azon tényre, hogyan bukik az ember 
veleszületett gyöngeségénél fogva lépésről-lépésre és hogyan 
válik élete folytonos, szünet nélkül megújuló tragédiává. 

3. Miképen alakul a történet? Egy tekintet a drámára azt 
mondja, hogy a költő az egész világtörténetet akarja szemlél-
tetni. Törekszik is, hogy teljes képet nyutson. Fegyvertár gya-
nánt használja a világtörténetet, melyből előkeresi az alkalmas 
fegyvereket és vérteket, mondja Palágyi Menyhért. Azonban ön-
kényüleg és hiányosan válogatja ki a szükségeset. Amit nyújt, 
az nem fedi a való történetet, hanem azon történetet, melyet 
Madách készített magának. A költő terve szerint Ádámnak a leg-
szentebb és legnagyobb eszmék megvalósítására kell törekednie, 
tehát a képeket szorgosan kellett kiválogatni, másrészt bennük 
a multat, jelent és jövőt kellett képviseltetni. 

Minden egyes korszaknál ezen kérdés vetődik fel: Mire 
fog szolgálni az új eszme ? Jellemző, hogy Lucifer már a jelenet 
kezdetén megadja a kiábrándító választ. Ádám viselkedése Luci-
ferével szemben naiv és gyermekes, ő a tapasztalatlan, aki a 
megindulásnál mindenért lelkesedik. Tanácsadója mint a tapasz-
talt áll mellette, aki mindennel tisztában van, míg Ádámnak 
előbb átélnie, megpróbálnia kell, hogy tapasztalatból tudjon. 
Lucifer a világbölcs, Ádám pedig a naiv rajongó, aki természe-
tének nemes ösztönei után megy és addig nem hisz a tapasz-
taltnak, míg ő maga is át nem esett rajta. Hogy Lucifer az élet 
viszonyaiban kiokosodott és csalódott költőt testesíti meg, aki 
hideg, tárgyilagos Ítéletét minden fölött kimondhatja, míg Ádám 
ugyanazon költőt személyesíti, de aki még csak most lép az 
életbe, minden nemesért rajong, azonban mihamar más meg-
győződésre jut. «Az egész mű, mondja Haraszti Gyula, e szét-
hangzás (a költő kettős személyének) legyőzésére kisérletezés, a 
költőnek saját énjével folytatott küzdelme, a maga teljes folya-
matában. Ádám küzködik itt Luciferrel, vagyis a világba lépő, 
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eszményekért lelkesülő Madách, mert Ádám sokat emlegetett 
gyermekkedélye nem az első ember naivitása, hanem egy nemes 
álmokkal telt ifjúnak rajongása, ki lemondani még képtelen s 
kinek könnyek kisérik «kedvenc ábrándból tiszta felfogásra 
ébredését» — ez a Madách küzködik itt a tapasztalatai által 
kiábrándított, elsivárult Madách-csal. A költemény két főalakja 
külön megtestesítése és közülök Lucifer az, ki mint Madách 
mintegy magának a költő két részre oszolt lényének külön-
alaptermészetének képviselője magyaráz meg mindent.1 

Nagy vej ke. - Faust Antal. 

1 Haraszti Gyula, Madách Imre (Modern könyvtár 128. sz.) 16. o. 



II. FRODAbMI ÉHTESITÖ 

Bárczy István : Jézus Krisztus evangéliuma a négy evangé-
liumból egybe összefoglalva. Budapest, 1923. 280 oldal. Meg-
jelent a Korvin-testvérek könyvnyomdái műintézetében. 

Ezt a nagyúri eleganciával kiállított s könnyen kezelhető 
zsebkönyvecskét azért bocsátotta ki illusztris szerzője, Budapest 
volt főpolgármestere és volt igazságügyminiszterünk, hogy a 
«krisztusi gondolat és szellem minél hívebb megismerését és 
minél erősebb érvényesülését munkálja». A bolsevista idők bőven 
igazolták és megerősítették azt a régi meggyőződését, hogy erre 
nagy szükség van a világban. Azért gondos nyelvészeti és bib-
likus előtanulmányok után a tárgy méltóságának és a cél szent-
ségének megfelelő kegyeletes, nagy gonddal készítette el művét, 
melynek értékét emeli világos áttekinthetősége. A fontosabb 
részleteket vastagabb, sőt néha vörös betűkkel emeli ki. Kár, 
hogy nincs benne több jegyzet. De ami van, az helytálló. Min-
den családnak melegen ajánlom. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Grammatica linguae hebraicae cumexercitiis etglossario studiis 
acádemicis accommodata a V. Zapletal O. P. exegeseos Vet. Test. 
et linguarum semiticarum in universitate Friburgensi (Helv.) pro-
fessore ordinario. Editio tertia emendata. Paderbornae,^1921.158 lap. 

Idegen nyelvek tanítása az adott célok s a tanulásra for-
dított idő szerint nagyon különböző. Máskép tanulunk egy holt 
és máskép egy élő nyelvet. A holt nyelvek szókincse a mienket 
rendszerint nem födi, a kifejezésmód merev. Innen a nehézségek, 
amelyekkel a klasszikus nyelvek tanítása és tanulása jár. Még 
nagyobbak a nehézségek a bibliai héber nyelv oktatásánál, 
amelynek szókincse aránytalanul csekély s amellett túlnyomóan 
vallási vonatkozású. Innen van, hogy a héber nyelv akadémiai 
oktatásában Gesenius óta bizonyos merev gyakorlat alakult ki, 
amelynek veleje abban áll, hogy a szövegek nyelvi elemzéséhez 
szükséges szabályokat paragrafusokba szedve és megszámozva 
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tömören és rendszeresen adják elő az idevágó kézikönyvekben 
s a nyelvtanhoz mellékelt chrestomathiának olvasmányaiban 
ezekre a paragrafusokra utalva a hallgatóságra bízzák, hogy a 
nyelvtan szabályait a szövegek olvasásával kapcsolatban előbb 
rendszertelenül, majd rendszeresen elsajátítsák. Ilyen Strack és 
Steuernagel héber nyelvtana és ez a felépítése a Porta Lingua-
rum orientalium legtöbb nyelvtani kézikönyvének is. 

Katholikus részről Zapletal héber nyelvtana teljesen ezt a 
módszert követi. Mint ilyen minden dicséreten fölül áll. Elő-
adásmódja tömör és világos; szabályai helyesek és szabatosak. 
Már maga az a tény, hogy e nyelvkönyv hasonló kézikönyvek 
nagy száma mellett rövid idő alatt három kiadást ért meg, mu-
tatja, mennyire értékes és hasznavehető. 

A magam részéről, több mint tíz éves praxis alapján csak 
egyet sajnálok: azt, hogy a hozzá mellékelt chrestomathia túl 
rövid és nem elég rendszeres. Én legalább abban az időben, 
midőn a budapesti tudományegyetem hittudományi karán a héber 
nyelvet adtam elő, Zapletal nyelvtanát épen e hiánya miatt 
nem vezethettem volna be. Nálam a szövegolvasás volt a fő-
dolog; a hallgatóknak csak a nyelvtani paradigmákat kellett 
beemlézniök; a szövegolvasás mondattani alapon mozgott: egy-
szerű főnévi mondatok, jelzővel bővített főnévi mondatok, egyes-
számú, többesszámú alannyal stb. határozókkal, a különböző praepo-
sitiók, úgy hogy mire az igetanra tértünk át, a hallgatók a nyelvtan 
s a mondattan nagy részével teljesen tisztában voltak. Ezt az ered-
ményt azonban Zapletal könyve mellett nem tudtam volna elérni 
soha. Ebből a szempontból a Vosen-féle héber nyelvtan legújabban 
átdolgozott alakja meggyőződésem szerint sokkal megfelelőbb. 

E megjegyzés azonban mit sem akar levonni Zapletal műve 
nyelvtani részének érdemeiből, amely, mint a héber nyelv elmé-
lete, mintaszerű és magánhasználatra teljesen megfelelő kézi-
könyv. Ktnoskó Mihály. 

Jacob Hoschander Ph. D. (Marburg), The Book of Esther 
in the light of history. Philadelphia, 1923. Oxford University 
Press. IX. és 318. lap. 

Az újabb ószövetségi bibliamagyarázat terén, ahol a ratio-
nalista felfogás oly szívesen utalja a mondák és mythosok körébe 
az ószövetségi szentírásnak nem egy elbeszélését, sőt egész köny-
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veit, kétszeresen jól esik oly tartalmas és szép munkát olvasni, 
mint Hoschander müvét, mely Eszter könyvének számos érde-
kes problémáját tárgyalja a perzsa történelem megvilágításában. 
Hoschander a philadelphiai Dropsie College-en a keleti nyel-
vek tanára és mint könyvéből látszik, bár protestáns, a konzer-
vatív bibliamagyarázati irány híve. 

Hoschander egész munkáján keresztül meggyőző érvekkel 
mutatja ki, hogy Eszter könyve sem mythos, sem legenda, hanem 
minden részében való történet, mely azonban nem Xerxes (485— 
465.), hanem II. Artaxerxes perzsa király (404—359.) tizenkette-
dik évében (392.) játszódott le. Szerinte az Eszter könyvében sze-
replő «Achasweros» nem lehetett Xerxes király, mert épen ő 
vesztette el országának több kisázsiai provinciáját uralkodásának 
hatodik és hetedik esztendejében a salamisi, plataiai és mykalei 
csaták után, tehát róla nem áll az, amit Eszter könyve 1. fejeze-
tének 1. verse állít, hogy a király uralma zavartalan volt. A Xerxes 
harmadik és hetedik esztendeje közt eltelt idő háborús ké-
szülődésekben és háborúkban zajlott le és épenséggel nem volt 
alkalmas az Eszter könyve 1. fejezetében leírt eseményekre. 
Xerxes főfelesége uralkodásának hetedik és tizenkettedik éve 
között Amestris királyné volt, akit nem lehet Eszterrel azonosí-
tani. Xerxes idejében nem történt oly esemény, mely a zsidóság 
kiirtására alkalmat adhatott volna. Azonban a perzsa történelem 
azt tanítja, hogy II. Artaxerxes uralkodásának elején Zarathustra 
vallása mélyreható reformon ment keresztül, amennyiben Ahu-
ramazda főisten mellett Mithra isten és Anahita istennő tiszte-
lete kapott lábra. Ugyancsak II. Artaxerxesről tudjuk, hogy trónja 
csak a kunaxai csata (401.) után szilárdult meg, uralkodásának 
harmadik évében, ezután pedig nyugalmas idő következett, ami 
meglepően összevág az Eszter 1, 2, 3-ban elbeszélt ünnepséggel, 
mely a király koronázási ünnepsége lehetett. II. Artaxerxes ked-
venc felesége Stateira volt, ki azonban idővel kegyvesztetté lett, 
és ezután nemsokára Parysatis anyakirályné (II. Darius Nothus 
felesége) gyilkosságának esett áldozatul. Hoschander szerint Sta-
teira azonos Vasthival (ez a név perzsa nyelven «szép»-et jelent), 
kinek helyét Eszter foglalta el. Míg Zarathustra vallása meg-
őrizte tiszta és anikonikus jellegét, a zsidók vallása elég közel-
állónak látszott a perzsákéhoz; de a fentemlített vallási reform 
nyilvánvalóvá tette a nagy elvi különbséget a kettő között, és 
Anahita tiszteletének megtagadása számos zsidó vértanuságát 
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okozhatta. Hoschander szerint az Eszter könyvében említett Ámán, 
a király nagyvezére, ezen elvi okból határozta el a zsidók kiirtá-
sát, mert nem engedelmeskedtek a király parancsának, ki Ana-
hita tiszteletét kötelezővé tette, nem pedig csupán Mardokeus 
ellen érzett személyes ellenszenvből. Hoschander Mardokeust és 
Esztert hitük iránt közömbös zsidóknak tartja, kiket azonban 
népük szenvedése és Ámánnak népük létét fenyegető eljárása 
fellépésre kényszerített a zsidóság érdekében. II. Artaxerxes jel-
leme, amint azt Herodotus megrajzolja, pompásan megfelel Esz-
ter könyve perzsa királyának: hiú, ingatag, befolyásolható ember, 
kinek a bor hamar megártott. Az Eszter könyvének 9. fejezeté-
ben leírt eseményeket (a zsidók bosszúja ellenségeik fölött) 
Hoschander úgy értelmezi, hogy a zsidóság az újabb királyi 
engedély alapján, melynek szerzői Mardokeus és Eszter voltak, 
védekezhetett az őket megtámadó pogányok ellen. A Purim 
ünnepe eredetileg összeesett a perzsa Farwardigan ünneppel; ez 
is egyik oka volt a rabbik tartózkodó álláspontja Eszter köny-
vével szemben. 

Hoschander lépten-nyomon hangsúlyozza, hogy Eszter köny-
vének szerzője kitűnően ismeri a perzsa viszonyokat és hogy 
leírásaiban semmiféle anachronismus nincs. A könyv megiratá-
sát körülbelül egy évszázaddal a leírt események utánra teszi. 
Hoschander igen .jól ismeri a perzsa birodalom történetét, a 
görög írókat (főleg Herodotost) és a kérdés modern irodalmát. 
Könyvét melegen ajánlhatjuk minden biblikusnak és általában 
mindenkinek, akit az ókori ázsiai történelem kérdései érde-
kelnek. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

Horváth Sándor dr. O. P. Aquinói Szent Tamás világnézete. 
Budapest. Szent-István-Társulat. 

A Szent Tamás jubileumára megjelent művek közül Horváth dr. 
könyve a legértékesebb irodalmi emlék. Amennyire tudomást 
lehetett szereznem, külföldön sem írtak hasonló munkát Szent Tamás 
világnézetéről. Megjelent egy könyv a domonkosrendű H. Petitot 
tollából (Saint Thomas d'Aquin, Edition de la Revue des Jeu-
nes, 1923.), de ez elsősorban életrajz. Közelebb jár Horváth dr.-
hoz Olgiati (milanói katholikus egyetemi tanár) műve: L'anima 
di San Tommaso, melyben Szent Tamásnak a létről szóló elvét 
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vezeti végig a bölcselet és theologia ágain is mutatja be azt mint 
Szent Tamás rendszerének lelkét. 

Horváth dr. Szent Tamás egész szellemi építményét föltárja 
előttünk. Nem leltározza aprólékos gonddal annak minden rész-
letét, nem időzik el a nagy építmény filigrán szépségeinek elem-
zésében, hanem az összes architektonikus nagy vonásokat dom-
borítja ki, az építmény nagyságának bámulatos harmóniáját, mű-
vészi egységét ragyogtatja szemünk előtt. Szerző remekel Szent 
Tamás zsenialitásának, átfogó szellemének szemléltetésében. 

Gyakran hallunk a skoláról, mint a philosophia perennis 
letéteményeséről. Jól esik most a skola mesteréről is hallani, 
mert a skola mestere, a skola lelke. Pedig mintha néha feledésbe 
menne ez. A philosophia perennis főbb alapvonásait már Aris-
toteles nagy szelleme fölismerte, de annak legnagyobb rendszeres 
továbbépítője Szent Tamás. A skolasztika nemcsak gyűjtőnév 
akar lenni az Aristoteles és Szent Tamáshoz némi viszonyban 
levő tézisek számára, hanem elsősorban rendszer. S ezt a rend-
szert Szent Tamás adta meg neki. 

Elvezettel szemléljük Horváth dr. bemutatásában Szent Ta-
más rendszerének ismertetését. Mindenütt a nagy összefüggések, 
az egységre való következetes visszavezetés a főtörekvése. A 230 
oldalas kis kötetben nagy munka van összesürítve. Nem nagyon 
meglepő, ha ilyen koncentrált nagystílű munkában néha az egy-
ségesítő törekvés túlságba is megy s talán főleg ez okból egyik-
másik vonás elmosódott a nagy építményen vagy nem a legjobb 
megvilágítást kapta. 

így például az értelem és akarat viszonyát vázolva, azt 
mondja: «Nincs ösztönszerű, sem tudatos törekvés megelőző 
ismeret nélkül, úgy hogy azoknak nemcsak irányítása, hanem 
egész tartalma és határozottsága ettől függ». (91. old.) Az értelem 
abszolút primátusa az akarat fölött abban van, hogy az akarat 
sajátos tartalmát az értelemtől kapja (quoad specificationem ac-
tus), — mert az akarat vak és az értelem fénye vezeti; viszont 
az értelem nem szorul az akaratra (quoad specificationem actus 
intellectionis) sajátos tartalmát illetőleg, hanem legfölebb (quoad 
exercitium actus) működését tekintve. Az már azonban nem szük-
séges, hogy az ismeret «megelőzze» az akaratot, mint Horváth dr. 
mondja. Mert nem lehet szükséges, hogy az értelem akkor vilá-
gítsa meg az akarati aktust, mikor az még nem létezik. 

Szent Tamás rendszerének csodálatos egységét láthatjuk 
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többek közt erkölcstanában is. Nála az aszkézis nincs különvá-
lasztva az erkölcstantól, hanem azzal azonos. Igen nagy fontos-
ságúnak tartjuk ezt az igazságot. Azt is óhajtja mindenki, bár-
csak a bűntan helyett mindinkább pozitív erkölcs-, vagyis erény-
tan lenne az erkölcstan. Akkor a probabilizmussal űzhető vissza-
élések is csökkenhetnének; mert hogy a probabilizmus «alku-
dozásra alkalmas» (95 old.), az közös sorsa sok [más szükséges 
vagy jó dologgal. Azt hisszük Szent Tamás erkölcstanának leg-
megértőbb híve is kénytelen a probabilis véleménnyel, proba-
bilis kötelezettséggel számolni, mert épenúgy lehetetlen kiope-
rálni azt az emberi lélekből, mint a biztos és hamis ismeretek 
közül a valószínűt. Ha pedig a lélek csak probabilis kötelezett-
ség tudatára ébred, a probabilizmus szisztémája nem alkudozni 
tanítja; arra sem, hogy az erkölcsi ideáltól húzódozzék, vagy a 
tökéletességre ne törekedjék, hanem egyedül csak azt mondja, 
hogy a probabilis törvény nem igazi törvény (lex dubia non est 
vera lex), mert a törvény lényege megkívánja, hogy biztos legyen. 
És bűnről nem vádolhatja magát az ember, ha nem sértett meg 
egy igazi törvényt vagy egy biztos kötelezettséget. 

Sok fényt vet a könyv a theologia egyik legnehezebb kér-
désére, a hit problémájára is. De több pont homályban marad. 
Azt hisszük Szent Tamás fölfogását lényegesen megvilágítja a 
következő szöveg, melyet «in 3. sent. dist. 24. q. 1. a. 2. quaes-
tiuncula 2.» — olvasunk «Deum esse... est creditum, quantum 
ad eum cuius intellectus demonstrationem non attingit: quia 
fides, quantum est de se, ad omnia quae fidem comitantur vei 
praecedunt vei sequuntur sufficienter inclinât». (V. ö. még. De Vérit, 
qu. 14. a. 9. és 2a 2ae qu. 1. a. 5. ad 3.) Tehát Szent Tamás 
szerint Isten léte is lehet a hit tárgya olyanoknál, kik azt ésszel 
be nem tudják bizonyítani, mert a hit aktusa szerinte oly önma-
gában tökéletes lelki tény, mely elégséges arra, hogy mindazt a 
lélekbe ültesse, ami a «hitet kiséri, megelőzi vagy követi». Ezzel 
az állítással nincs összhangban az, «hogy a természetfölöttinek 
mondott tartalmakhoz egyáltalában közeledhessünk, föltétlen biz-
tossággal tudnunk kell, hogy Isten a tárgyi valóság adataihoz 
tartozik» (168. old). Idevág Bahez egyik mondata (Commentar. 
in 2a 2ae q. 1. a. 4, dub. 3. ad 3. et 4.) «adverte non esse neces-
sarium duos actus distinctos convenire ut quis prudenter credat ; 
ita ut unus sit videre credibile esse et alter credere, sed dum 
credit esse verum simul virtualiter judicat evidenter esse credibile». 
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Végül még egy megjegyzés: Az egységesítő és rendszere-
sítő törekvés túlzásának tartjuk a szoros értelemben vett misztika 
(contemplatio infusa, passiva) azonosítását a tökéletességgel, az 
életszentséggel. 

Horváth dr. kiváló műve annyi értéket foglal magában, 
hogy nagy nyeresége irodalmunknak és díszére válik a skólának. 
Szívből kívánjuk, hogy Szent Tamás világnézetének minél 
nagyobb elterjedését sikerüljön megvalósítania. 

Érd. Oáljy László S. J. 

Dr. Várady Lipót Árpád, néhai kalocsai érsek hátrahagyott 
műve : Szociális irányelvek. Sajtó alá rendezte P. Bernhard Zsig-
mond S. J. Budapest, a «Magyar Kultúra» kiadása. A «Katho-
likus Kultúrkönyvtár» V. kötete. 1923. Nagy 8-r. 160 oldal. 

Az érdemekben és hatásokban gazdag életet élt s a köz-
ügyek tekintetéből nagyon korán elhúnyt kalocsai érsek, Várady 
Lipót Árpád fiatal korától kezdve egész életén át nagy előszere-
tettel tanulmányozta a társadalmi kérdést, e tanulmányaiban a 
közjóért való buzgólkodása ösztönözte, azért amit megismert, 
azt körülményeihez képest az életben megvalósítani igyekezett 
s ezen a téren annyit tett, amennyit csak tehetett, sőt anyagi 
képességeit szinte kimerítette. Elméleti tanulmányainak jeléül a 
Bölcseleti Folyóiratban (1888) közölte «A kamatszedés ethikai jogo-
sultságáról» írt kiváló tanulmányát. Ily természetű tanulmányai, 
mint életének és működésének tanúi tudják, sohasem szünetel-
tek s csak nagymértékű gyakorlati elfoglaltsága egyházmegyei 
irodában, a vallás- és közoktatási minisztérium egyházi előadói 
fontos tisztségében, a győri püspöki és a kalocsai érseki széke-
ken akadályozták abban, hogy tanulmányainak eredményeit iro-
dalmi téren nagyobb mértékben gyümölcsöztesse. Ellenben tár-
sadalmi felfogását és a társadalmi jóllétért lángoló buzgalmát 
óriási méretekben érvényesítette társadalmi alkotásokban, többi 
közt a Szent László-Társulat Budapest-angyalföldi nagy házá-
nak és az abban elhelyezett tágas kápolnának létesítésével, 
ugyanott lelkészet szervezésével, Kalocsán nagyszabású és igen 
gyakorlatias rokkant-telep, egész városrész létesítésével, egyház-
megyei templomok, plébániák és iskolák alapításával s meg-
levők hiányainak pótlásával, nemkülönben mindenféle egyéb tár-
sadalmi intézmény támogatásával. Buzgó lelke azután arra vitte, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 5 
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hogy amikor a társadalmi kérdés megoldásának egyik legvesze-
delmesebb iránya, a kommunizmus, uralomra jutott s romboló 
hatását gyakorolta, lelki hagyatékul megírja a társadalmi kérdés 
irányító könyvét, mint ezt a jelen mű kiadói: Kollányi Ferenc 
prelátus és Bernhard Zsigmond Jézustársasági atya bevezetőjük-
ben, valamint az előszóban maga a szerző elmondják. 

Nagy és hasznos tett volt a társadalom javáért hevülő szer-
zőtől, hogy súlyos betegségében megírta ezt a szép könyvet, 
mely a társadalmi kérdés főbb pontjait felöleli s azok mind-
egyikét világosan tárgyalja s helyes megoldásukat a helytele-
nekkel szemben alapos érveléssel megvédi. Mindenekelőtt meg-
mondja, mi az a társadalmi kérdés, a társadalmi visszás állapo-
tokból előálló bajok és azok orvoslásának kérdése, mikép kell 
a különböző néposztályok anyagi ellátásában mutatkozó kiáltó 
különbözőségeket megszüntetni s miként kell a nagyon elterjedt 
erkölcsi züllés helyébe általános erkölcsi épséget, a felebaráti 
szeretet, az igazságosság, a munkaszeretet és a munka meg-
becsülésének erényeit elültetni és lombos fává s bő gyümölccsé 
fejleszteni. Megismerteti és megbírálja a két végletet: a szabad-
elvűséget és a szociáldemokráciát. Ismerteti az erkölcsi világ-
rend alapjait s megvédi a természetjogot. Az állam és az állam-
hatalom céljakép odaállítja a közjót, a népjólétet s részletezi az 
államhatalom jogait és kötelességeit. Tárgyalja a házasságot és 
a családot, milyennek kell ezeknek lenniök a természet követe-
lésekép, melynek mellőzése lehetetlenné teszi a boldogulást. Az 
egyéni bér helyett a családi bér mellett foglal állást. A munka-
bért szabadjára hagyni nem szabad, ebben a szabadosságban 
van a társadalmi igazságtalanság egyik főoka. A nőkérdést nagy 
tapintattal tárgyalja. A mérsékelt kamatszedést megalapozza, a 
földjáradék jogosultságát megvédi, a magántulajdont, a földre 
vonatkozólag is, a társadalmi boldogulás egyik alapjaként tün-
teti fel. Ismerteti a kommunizmus történetét, hogy a társadalmi 
szerződés az államok egyetlen vagy általános alakulási módja, 
tévedésnek nyilvánítja, a népfelség elvét bátran kárhoztatja, a 
demokrácia helyes és helytelen felfogását világosan feltünteti, 
rámutat a helytelen demokrácia nagy visszásságaira s a parla-
menti élet vészes kinövéseire, pellengérre állítja a szovjet-
kormányzást, feltünteti a különböző társadalmi tényezők: a szo-
ciálista szakszervezetek, a keresztény szakszervezetek, a szövet-
kezetek, a hitel- és fogyasztási szövetkezetek szükséges tulajdon-
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ságait, hasznos vagy káros voltukat. Tárgyalja az agrárkérdést, 
megjelöli a kis- és nagybirtok kölcsönös viszonyát, a biztosítás 
hasznait és kellő módját, az ipart, a kereskedelmet és a pénz-
gazdaságot. 

A tárgyalás mindig alapos, világos és gyakorlati irányú 
Az utolsó fejezetek túlrövidek, kivált a munkáskérdésről (151— 
153. old.) s a bérszerződés etikai jellegéről (153—154. old.) szó-
lók. Itt és egyéb helyeken az író betegségének súlyosbodása 
megakadályozta a bővebb kifejtést. A 160. oldalon az utolsó 
bekezdés 7—8. sorai bizonyára sajtóhiba miatt nem érthetők. 

Ez a nagyon ügyes szociális irányító szép alkotása a köz-
jóért buzgólkodó érseknek s közlésével a kiadók nagy szolgá-
latot tettek a közönségnek. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Sipos István theologiai tanár, Pécs. A katholikus há-
zasságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint. A budapesti 
Pázmány Péter kir. magyar tudományegyetem hittudományi kara 
által a Horváth-alapítványból jutalmazott pályamű. 1913. Nagy 
8-r. 404 old. 

Ennek a kitűnő műnek ismertetése az én folyóiratomban 
rég vár közlésre s hogy ennyi ideig késett, annak oka a köz-
löny mostani szűk kereteiben van. Hogy ez a munka korszerű 
és szükséges, annak jele az a tény, hogy tárgyának kidolgozá-
sára a budapesti egyefem hittudományi kara pályázatot hirde-
tett, a kar ugyanis mindig korszerű kérdéseket szokott kitűzni. 

A kitűzött pályatétel kidolgozására vállalkozott kitűnő egy-
házjogászunk, dr. Sipos István, aki jeles dolgozatai révén köz-
lönyöm olvasói előtt is ismeretes, aki olvasóimnak a jelen füzet-
ben is érdekes dolgozattal kedveskedik s aki a Codex megjele-
nése után aránylag rövid idő alatt elkészült annak terjedelmes 
és igen jó ismertetésével.1 Az előttem levő mű a Codex Juris 
Canonici alapján művelt közönségnek, elsősorban lelkészeknek és 
jogászoknak megfelelő, rendszeres és kimerítő, de mégis tömör 
és könnyen áttekinthető házasságjogot nyújt. Minden egyes jog-
viszonynál és tételes rendelkezésnél tekintettel van a kánoni és 
hazai jogtörténetre, a magyar állami házasságjog párhuzamos 

1 Erről a «Religio» 1918-iki évfolyamában 500—501. old. szólt. 
5* 
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rendelkezésére s az egyházi és a magyar állami házasságjogi 
(közigazgatási és bírói) gyakorlati eljárásra. 

Tartalma a következő : Bevezetés, mely a mü tárgyát meg-
jelöli, a kánoni házasságjognak jogtörténetéről és tantörténeté-
ről tájékoztat, a házasságjog egyetemes és magyarországi irodal-
mát és könyvészetét nyújtja s a források rövidített jelzését adja. 

A tizenkét fejezet I-je a házasságról általában, a természet-
jogi házasságról, a házasságról mint szentségről, a házasság felett 
gyakorolandó joghatóságról s e tekintetben az egyházról és az 
államról szól. A II. fejezet a házasságkötés előzményeit: az el-
jegyzést, a vizsgálatot és a kihirdetést tárgyalja. A III. fejezet a 
házassági akadályokkal általában, a IV. a tiltó, az V. a bontó 
akadályokkal foglalkozik. A VI. a házassági beleegyezést, a VII. 
a házasságkötés alakját ismerteti. A VIII. az érvényes házasság 
joghatályairól, vagyis jogi következményeiről, a IX. a házasságok 
szétválasztásáról, a X. a házasság utólagos érvényesítéséről, a 
XI. a második házasságról, a XII. a házassági perekről szól. Mind-
ezekhez betűrendes tárgymutató járul. 

Ezekben a fejezetekben mindazt nyújtja a szerző, amit fel-
vett tárgya megkíván s minden részét jól kidolgozta. A Codex 
megjelenése óta rendelkezésére volt időt jól kihasználta s érett 
munkával lépett a pályázatot hirdető kar és a közönség elé. Elő-
adása világos és magyaros, ami által alkalmas az olvasó tájé-
koztatására. Ehhez járul, hogy lelkesen tárgyalja anyagát, ami 
által megszeretteti az egyház tanát, felfogását és intézkedéseit. 
Mindenhol kimutatja azt, hogy az isteni és egyházi tételes há-
zasságjog a természeti joggal legteljesebben összehangzik s ami-
kor a szorosan vett természetjogot túlhaladja, az emberi természe-
tet meg nem tagadja, hanem felemeli. 

A dicséretet és felkarolást érdemlő mű egyes részeire eszme-
csere megindítása céljából néhány észrevételt teszek, melyek több-
nyire akörül forognak, hogy a természetjogot és az isteni meg 
egyházi tételes jogot pontosan, élesen el kell határolni. A 15. ol-
dalon ezt olvasom: A házasság tisztán mint természeti intéz-
mény is szent, tehát az egyház joghatósága alatt áll. Annál 
inkább így van ez, miután a kereszteltek házassága szentség is 
egyúttal. Ez tévedés. A házasság a természeti rendben az állam 
joghatósága alatt áll, de megfelelő, hogy az egyházon kívül is magán 
és nyilvános ájtatossággal legyen összekötve. A keresztény há-
zassága azért tartozik az egyház joghatósága alá, mert szentség 
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17. old. Szerinte az állam tiltó akadályokat sem állíthat fel és ha 
felállít, érvénytelenek azok és nem önmaguktól kötelezik a keresz-
tényeket, hanem legfeljebb ama szeretet alapján, amely megkívánja 
hogy ki-ki magától és övéitől az állami törvények meg nem tartá-
sából háramolható kçrokat távoltartsa. Ezzel szemben azt tartom, 
hogy az állam keresztények részére is állíthat tiltó akadályokat. 

A 18. old. azt mondja, hogy kereszteltek nem keresztelttel 
kötött házassága nem szentség; ámde a szerző ezt a házasságot 
mégis az egyház joghatósága alá helyezi azon a címen, hogy 
szent dolog. Én nem helyeslem. A házasság nem azért tartozik 
az egyház joghatósága alá, mert szent dolog, hanem azért, mert 
szentség. A nem keresztelt és keresztelt házassága a kereszteltre 
nézve szentség, azaz malasztközlő (ez lehetséges az egyik félre 
nézve), érvényessége pedig egészen az egyház joghatósága alá 
tartozik, mert ez egy oszthatatlan valami. 

30. old. A szerző szerint «az eljegyzés a dolog természeté-
nek, vagy mondhatjuk, atermészetjognak következménye». Én 
ezt nem fogadom el. Megfelelő, hogy súlyos ok nélkül ne hagy-
juk el az eljegyzést, de nem követelmény. 

Kötbér helyett kikötött bért mondanék. (41. old.) 
69. old. Latinban impediens és dirimens vagy irritans im-

pedimentumokról, magyarban tiltó és bontó akadályokról szoktak 
beszélni, a szerző is így beszél, ámde jobb volna csupán irritans 
és érvénytelenítő szókat használni, mert felbontani nem lehet és 
nem kell azt, ami meg sem volt kötve. 

161. old. «A valláskülönbség (disparitus cultus) a szerző 
szerint isteni jog alapján tiltja a házasságot». Ez tévedés; 
először a természetjog rendjében nincs is cultus disparitas, azaz 
keresztény és nem keresztény; másodszor ily akadálykülönbség 
esetében lehet a házasságkötés veszedelmes, de lehet nem vesze-
delmes, sőt hasznos is lehet, szent Pál apostol szerint: «A hitet-
len férfi meg van szentelve a hívő feleség által és a hitetlen fele-
ség meg van szentelve a hívő férfi által». Ko. I. 7, 14. Gon-
doljunk szent Monika és Patrícius házasságára. A vegyes házas-
ságra vonatkozólag is azt mondja ki a Codex 1060-ban: «quod 
si adsit perversionis periculum coniugis catholici et prolis, 
coniungum ipsa etiam lege divina vetatur.» 

Magam is tudok esetet, amikor X. Piusz pápa izraelita fér-
finek és keresztény nőnek felmentést adott a házasságra s az 
előbbit keresztségre készülőnek (katechumennek) tekintette. 
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173. old. Ha az egyházi rend akadályát egy serdült nem 
tudná s így venne fel nagyobb egyházi rendet, ez az érvény-
telenítő akadály nem kötelezné őt, mondja a szerző. Ez nem 
helyes, mert a Codex 16. azt mondja, hogy «nulla ignorantia 
legum irritantium aut inhabilitantium ab eisdem excusat, nisi 
aliud expresse dicatur». A nem-tudás mégis ok lehet az utóla-
gos orvoslásra. 

188. old. A bűntett akadályáról nem osztom a szerzőnek 
azt a véleményét, hogy a kereszteletlen bűntársakra, ha utóbb 
megkeresztelkednek, a korábban elkövetett bűntettből nem támad 
akadály, «mert a keresztség eltörli a bűnt». A keresztség valóban 
eltörli a bűnt, de nem a bűnnel járó tételes egyházjogi akadályt. 

Az általam tett észrevételek nem akadályoznak engem abban, 
hogy az általam röviden ismertetett művét nagyban dicsérjem 
és a házasságjog meg a Codex iránt érdeklődőknek melegen 
ajánljam. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Marczell Mihály: Krisztus Urunk nyomdokain. 1923. 
316 oldal. A Szent-István-Társulat kiadása. 

A szerző azt mondja előszavában, hogy kicsi könyvvel 
kopogtat keresztény felebarátjának ajtaján. Pedig hát elég nagy 
az ő könyve s főkép nagyon tartalmas és nagyon üdvösséges. 
Az egyes keresztényeknek és családoknak az élet minden körülmé-
nyei közt kalauz akar lenni oly célból, hogy mindenkor Krisz-
tus Urunk nyomdokain járjanak. 

Először általában tünteti fel, mit jelent az Úr Jézus az 
emberre nézve mint «út, igazság és élet», ki az embernek meg-
mondja, mi a földi élet jelentősége, mi a végső célja, hogyan 
kell e földi életet az örök cél, az örök boldogság elérésére fel-
használni. Az Úr igája gyönyörűséges és az ő terhe könnyű, 
mindazonáltal nehézségekkel is jár, melyeket türelemmel és ön-
megtagadással le kell küzdeni. Aki az Úr nyomdokain akar 
járni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét s kövesse Meste-
rét, Krisztust. A láthatatlan vezért a látható egyház képviseli, 
azért hallgatni kell az egyházra, annak fejére és püspökeire, 
valamint a lelkipásztorra, mint közveietlen vezérre. Szép leírá-
sát kapjuk a lelkipásztori működésnek, a templommal, az isko-
lával, szentségekkel, egyesületekkel és lelki vezetéssel. 
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Következik a keresztény családi életnek vonzó leírása az apá-
val, anyával, öregekkel, cselédekkel. 

Külön fejezet szól «a mi legdrágább kincsünkről», a gyer-
mekekről, ezek fejlődéséről s lelki életéről. A jól gondozott 
gyermek a szülők öröme, támasza. 

A családi élet tartalmas, zamatos, örvendetes, boldogító 
lesz a hét szentség által, ezek hatását egyenkint tárgyalja a 
szerző. 

A vasárnap megszentelése külön fejezetet kap a nkmkával 
és a munkaszünettel, a szentmisehallgatással s a vasárnapi dél-
utánokkal. 

Erre következik a leghosszabb fejezet «Es beszél az Úr» 
címmel. Ebben találjuk az evangéliumi szentszakaszokat, mind-
egyik után rövid szentbeszédet, először az összes vasárnapokra 
és az Úr ünnepeire, majd a boldogságos szent Szűz és néhány 
szent ünnepére: 80 evangéliumi szakasz és ugyanannyi szent-
beszéd, oktatások és buzdítások gazdag tárháza. 

A hetedik fejezet a család szent óráit, a közös családi 
imádkozást és lelkiismeretvizsgálást ismerteti, néhány igen szép 
imádsággal. 

Az utolsó, befejező szakasz a földi boldogság eszközeit 
ismerteti s a mennyei boldogságban jelöli meg az igazi keresz-
tény élet célját és jutalmát: «Életcélnál, isteni Vezérrel». 

Hasonlatos ez a könyv Goffine Lajos Oktató és épületes 
könyvéhez, de önálló alkotás, a keresztény életnek és a boldo-
gulás eszközeinek nagytökéletességű ecsetelése. 

Dr. Marczell Mihály ebben maradandó becsű művet alko-
tott, melynek minden keresztény családhoz el kellene jutnia. 

Értékesek az alapos tudományos művek, szükség van hit-
védelmi művekre is, de a legértékesebb mégis a kereszténység-
nek, mely a legnagyobb, ami világunkban megjelent, lelkes 
előadása és alkalmazása az életre. A tévedésnek sokszor leghat-
hatósabb megcáfolása annak egyszerű előadása, mint azt Plátó-
nál és a lyoni szent Ireneusznál olvassuk. De szinte kivétel nélkül 
az igazságnak legeredményesebb ajánlása annak elméleti s főkép 
gyakorlati, hű, világos és szép előadása. 

Ezt nyújtotta Marczell s dolgát igen jól végezte. Ezzel a 
magyar vallásos irodalom művelőinek első sorába jutott. 

Az előszóban e helyett: «hacsak néhány lelket sikerül a 
földi dolgoktól eltéríteni», inkább azt mondanám, hogy «a földi 
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dolgok rabságából kiszabadítani, vagy a földi dolgok rendetlen 
szeretetétől elvonni». 

Nem tesz egészen jó hatást a Szentírás szövegének olyan 
alakja, mint a 7. oldalon: «Az Úr pedig előttük mégyen vala 
útmutatóul... hogy vezére légyen». Reméljük, hogy nemsokára 
új, megfelelőbb fordítást kapunk ugyancsak a Szent-István-Tár-
sulattól. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Aristoteles. Irta Pauler Ákos. Budapest, 1922. A filozófiai 
könyvtár I. kötete. 153 o. 

A XX. század bölcseletének legbiztatóbb tünete a nagy klasz-
szikus gondolkodókhoz, Piátóhoz és Aristoteleshez való visszatérés. 
A túlzó idealizmus pókja egyre kisebb területre kénytelen forrni 
hálóját: a valóságérzet az ösztön erejével követeli a maga jogát 
s kiváló gondolkodók látják be az idealizmus és szolipsizmus 
nagy tévedéseit. Csak Oswald KMpére és az ő iskolájának kritikai 
realizmusára kell utalnom, mely éles bírálat és elfordulás Kant-
tól. «A lét előbbre való, mint a gondolkodás»-elve ismét diadal-
maskodik. A természettudomány is kezd erre az álláspontra 
visszahelyezkedni, mint Erich Becher példája mutatja. 

Utalok Bolzano-Husserl fenomenologizmusára, mely bár 
nem jutott még el a tárgy reális transzcendenciájának tanához, 
de vallja a megismerés tárgyának, mint logikai tárgynak priori-
tását és általános érvényét a pszichologizmussal szemben. Husserl, 
Külpe gondolkodása át van szőve az aristotelesi filozófia ele-
meivel. Az objektivizmus és logizmus klasszikus elveihez való 
visszatérésnek, a subjektivizmus és pszichologizmus elleni harc-
nak hazánkban egyik legkiválóbb képviselője Pauler Ákos, az ő 
Bevezetőjével a filozófiába. 

Aristoteles iránti tisztelete most az ő tanításainak klasszikus 
rövidségű és tömör ismertetésében nyilatkozik meg. Eredeti 
forrástanulmány alapján bontja ki előttünk az ő filozófiájának 
egész rendszerét : logikáját, metafizikáját, fizikáját, lélektanát, 
ethikai, művészettani és politikai elveit. Kivált abban látom e 
mű nagy értékét, hogy élesen kidomborítja azokat a tanításokat, 
melyekben Aristoteles és a modernek ellentétben állnak. 

A logikai problémák közül kiemelendő Aristoteles két alap-
vető tanítása, melyeknek elhanyagolása vezetett a modern filo-
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zófia sok tévedéséhez. Az egyik az általános igazságnak (minden 
ember halandó) a dolgok természetéből folyó érvénye és logikai 
elsőbbsége az egyes igazsággal (Péter halandó) szemben. Előbb 
tudom, hogy Péter halandó, semmint azt, hogy minden ember 
halandó. De a logikai megalapozottság szempontjából alap-
vetőbb az a tétel, hogy minden ember halandó, mert Péternek 
azért kell meghalnia, mert ez az ember általános természetéből 
folyik. Ez a megállapítás Aristoteles alapvető tanítása a szenzua-
lizmussal (Mill) szemben. A másik a logikai elveknek és általá-
nos igazságoknak minden érzékeléstől ment, közvetlen intuíción 
alapuló egyetemes, feltétlen érvénye. «A tapasztalat csak ráeszmé-
lési alkalom arra, hogy a legegyetemesebb alapelveket felismer-
jük; ennek nyomán az ész ismeri fel közvetlen belátással a prin-
cípiumokat». (30. o.) 

Az általános fogalmaknak egyes fogalmakra való alkalma-
zása dedukció; mivel a tapasztalat igazi tudáshoz nem vezet 
az indukció eredményeit is szillogizmus által kell igazolni. 

A metafizikai problémák központjában Aristotelesnél a lényeg, 
az érzékfeletti végső alany áll: ezt az egyesben rejlő anyagtalan 
lényeget nevezi Aristoteles «formá»-nak. A materializmus a forma-
tanon szenved hajótörést. A forma, a fejlődés, anyagtalan prin-
cípium és egyúttal «entelecheia» vagyis célszerűség (a moder-
nek, Reinke, Driesch visszatérnek e tanításhoz). 

A metafizikai megismerés, vagyis a forma megismerése 
kétféleképen történhetik: közvetve, vagyis tudományosan a foga-
lom és definíció által; másrészt közvetlenül, a forma egyéni 
mozzanatai, a konkrét valóság (TO TC, fjv scvat) közvetlen szemlé-
lete, modernül intuíció által. 

Az intuíció tehát nem ismeretlen Aristoteles és a peripa-
tetikusok előtt, sőt sokkal érthetőbb színben jelenik meg náluk, 
mint a moderneknél, kiknek zavaros nyelvtani használatára egy 
szemelvény Cohen definíciója: «Intuition nennt man, was eigent-
lich nicht Erkenntnis sein kann und sein soll ; was kraft der 
Intuition die Erkenntnis übertreffen und überholen soll. (Aesth. 
d. rein. Gefühls. I. 5. 25.) Az intuíció a formát egységesen szem-
léli, a fogalom szétbontás által fejezi ki.» (52. o.) 

Mélyrehatóan és rendkívül világosan ismerteti a tudós szerző 
a potencia- és aktustant, a változás kétféle módját: a fejlődést 
és visszafejlődést, s a fejlesztő mozzanatot, a formát, mint benső 
(esszenciális) és célszerű (finalis) okot. Majd a szubstancia és deci-
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dens fogalmát s a végső szubstanciát, Istent, «ki után mindenek 
sóvárognak» s kiben Aristoteles metafizikája gyökerezik. (42—62. o.) 

Aristoteles lélektanának alapvető tanítása a lélekszubstancia, 
mely a test formája és első entelecheiája s a 71—87. oldalon a 
lelki élet teljes aristotelesi felosztása következik: a vegetatív és 
tudatos, az érzéki és szellemi lelki tevékenységek. 

Az ethika a jó fogalmán épül fel. A legfőbb jó egyúttal a 
legfőbb érték, az erkölcsi cselekvés célja. Az erkölcsi élet nem-
csak belátás eredménye, mint Sokrates tanította, hanem az aka-
rattól is függ, a gyakorlati észtől, mely belátás és cselekvés. Az 
erkölcsi érték nem megérzésen épül fel, hanem felismerésen, 
ellentétben a modern értékérzelemtannal. (86—102. o.) 

A művészet szabálya Aristoteles szemében a «mérték és 
harmónia», célja az utánzás, de nem a természet szolgai másolata, 
hanem a lényeg, a forma másolata, tehát az ideális természet, az 
eszmény, a megvalósulásra törekvő benső lényeg. (102—113. o.) 

Mit köszönünk Aristotelesnek? Ez a mű legutolsó fejezete. 
«Nemcsak mindmáig a legkidolgozottabb metafizikai rendszert.» 
A bölcselet klasszikusai: Szent Tamás, Duns Scotus, Leibnitz 
belőle merítettek, sőt az utóbbi monász-elmélete az aristotelesi 
formát, a félig-meddig plátói ideát konkrét ható tényezővé avatja. 
«Evolucionizmus, historizmus, individualizmus — a modern tudo-
mány legfontosabb vezéreszméi Aristoteles gondolatvilágában 
gyökereznek... s nemhogy távolodnánk tőle, hanem feléje köze-
ledünk s rá kell építenünk, ha szilárdat és maradandót akarunk 
alkotni.» (15—30. o.) 

Pauler Ákos bölcselkedő lelke át van szőve Aristoteles 
gondolataival s ez az Aristoteles-ismertetés épúgy, mint Beveze-
tése és egyéb müvei egy kiváló szisztematikus elme és nemes 
szellem alkotásai, melyeken ott lebeg a középkor nagy gondo-
lata: az «ordo» és a «splendor veritatis». 

Ezért ajánljuk az igazságkedvelőknek őszinte örömmel Pauler 
írásait, ha metafizikai megállapításainak egyikét-másikát nem is 
fogadjuk el. 

Eger. Dr. Hetényi Gyula. 

Marosi Arnold: Átöröklés és Nemzetvédelem. Budapest, 1924. 

Marosi Arnold neve ismeretes a magyar közönség előtt. 
Mint Muckermann Németországban, úgy ő nálunk a katholikus 
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szellemű biologia népszerűsítője. E könyvecske célja az átöröklés 
biologiai alapjainak, szabályainak és a népek életére való jelentő-
ségének megismertetésével odahatni, hogy ha «szeretjük fajunkat 
és élni akarunk, akkor ezért a jövő nemzedékért minden áldozatot 
meg kell hoznunk és az egyént túlélő nemzet iránt tartozó köteles-
ségből testileg és lelkileg erős népességre kell törekednünk». 
(Előszó.) Az író a kitűzött célnak megfelelően könnyed és élve-
zetes módon tárgyalja anyagát, amely az első két fejezetben 
(Az átöröklés anyaga, Az átöröklés módja és szabályai) önmagá-
ban véve elég elvont volna. E két fejezet készíti elő az alapját 
az átöröklés módjának, szabályainak, folyamatának megmagyará-
zásával, a harmadik és negyedik fejezet megértésére, melyekben 
az átöröklés az embernél és a lelki átöröklés van kifejtve. Nem 
hagyja a szerző figyelmen kívül a faji és családi tulajdonságo-
kat, az alkoholizmus, tuberkulózis és vérbaj szerepét, nem a 
lelkiműködések és idegrendszer közötti összefüggést, az átöröklés 
és szabadakarat jelentőségét a nevelésben stb. 

Könyvének legmegragadóbb és léggyakorlatibb részei : 
«A nemzetek élete és pusztulása» és a «Fajegészségtan» című 
fejezetek. Az első tárgyal a kor legégetőbb problémáiról: mal-
tuzianizmusról, egykéről, csecsemőhalandóságról, a népbeteg-
ségek pusztításairól, a zsidóveszedelemről. Mind olyan részletek 
amelyek — fájdalom — már a magyar faj életerejét is kikezd-
ték. Szinte szívszorongva olvassuk azokat a megdöbbentő ada-
tokat, amelyek elénk tárják, hogy mennyi élet pusztul el időelőtt 
a tuberkulózis miatt s mennyi gyermek hozza magával már e 
betegség iránt való fogékonyságát. Pedig mi lesz a magyar fajjal, 
ha nem sikerül megakadályozni ezt a pusztulást? Mi lesz, ha 
nem sikerül megakadályozni az egyke felé való törekvést? 

Nagyon helyesen rámutat a szerző a vallás fontos szerepére. 
Enélkül nincs erkölcs, nincs fék az emberi szenvedélyek számára. 
Ha az kivész a nép lelkéből, akkor jobb jövőnk alapja is meg-
ingott. Bizonyítják mindezt a történeti tények is, amint az író is 
megemlíti. A valláshoz kell azonban csatlakoznia a kesztény 
elveken felépülő fajvédelemnek. Az a fajvédelem, amely pusztán 
darwinisztikus elméleteken épül fel, nagyon kétesértékű, sőt 
biologiai szempontból is helytelen, amit e könyvecske utolsó 
fejezete (Fajegészségtan) be is bizonyít. Jóleső érzéssel olvassuk 
a befejező szavakat, amelyek a tiszta erkölcsre, a katholikus el-
vekre utalnak. «A fajok életét is, miként az egyes emberekét 
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nem az élvezetek zsarnoki uralma, csak mérséklet és önmegta-
gadás, lemondás és áldozatkészség nyújthatja meg. Ezek forrása 
azonban az ideális világnézetben, az evangélium igéiben csör-
gedez, miért a nemzetek sorában is csak azok számíthatnak igazi 
és hosszú életre, amelyek a keresztény világnézet tiszta vizét 
isszák». (125.) 

Érd. Vendel János 5. J. 

SzaléziSzent Ferenc válogatott levelei. Összeállította dr. Lepold 
Antal prelátus, esztergomi kanonok. Szent István Könyv. Alapár 
5 korona. 

Háromszáz év mult el azóta, hogy a krisztusi szelídség 
nagy tanítómestere, Szalézi Szent Ferenc az örökkévalóságba 
költözött. Az évforduló kedves alkalmul szolgált XI. Pius pápá-
nak, hogy ennek a kedves szentnek emlékét felújítsa a hívekben, 
aki még most is folytatja a halhatatlan lelkekért végzett mun-
káját főleg írásai révén. A beszédes ajkak, melyekről mézként 
ömlött az üdvös tanítás 300 év előtt, most sem némultak el 
végkép. Szalézi Ferenc halottaiból is prédikál és szavát áhítattal 
hallgatják az egész föld kerekségén. Életében 72 ezer eretneket 
vezetett vissza az egyház kebelébe, de ki számlálta meg azokat, 
akiket e 300 évnek folyamán támasztott fel új életre és vezetett 
a Krisztuslátás és Istenbírás Táborhegyére? Örömmel is enge-
delmeskedett a katholikus világ a Szentatya felhívásának a nagy 
Szentnek ünneplésében. Ez ünneplésben méltó részt vett a Szent-
István-Társulat, midőn Szent István Könyveinek díszes sorába 
iktatta a nagy Szentnek leveleiből való szemelvényes kiadást. 
A fordítónak érdeme pedig az, hogy a sok száz levélből ép 
azokat választotta ki fordításra, melyek tárgyuknál fogva legjob-
ban szólnak a ma emberének. Csupa balzsamos, vigaszos szó, 
melyet a háború rémes szenvedéseitől vérző szívek, a hitükben 
megtépett, bizalmukban megfogyatkozott lelkek jóltevő gyógy-
írnak fognak érezni és élvezni. Élvezni a nagy Szentnek a 
francia akadémia által is dicsőített irálya miatt, melynek klasszikus 
szépségeit a fordító mesteri tökéletességgel adta vissza. Mind, 
akik lelki vígasznak s erősödésnek szükségét érzik, nagy haszon-
nal fogják e müvet olvasni. 

Budapest. Dr. Babura László. 
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A Szent-István-Könyvek aszketikus számai. 1. Krisztus útján. 
A katholikus tevékenység főelvei. Irta Palau Gábor S. J. Fordí-
totta Timkó Jordán. 

Megvallom, amikor a Szent-István-Társulat ajánlási ívén azt 
olvastam, hogy Palau munkája a XX. század Kempis Tamása, 
túlzásnak tartottam. A könyv olvasása örömmel, meghatottsággal, 
sok-sok tanulsággal, új meglátással töltötte el a lelkemet és az 
ajánlási soroknak — igazat adtam. 

Instaurare omnia in Christo! Ez a mondás díszlik a könyv 
homlokán, mert azoknak szól, akik ezt akarják. Ám, ha komo-
lyan akarják, Krisztus útjait kell járniok. Ebben a könyvben 
Krisztus szól azokhoz a lelkekhez, akik nem magukat keresik, 
hanem Jézus szent Szívével egyesülten akarnak dolgozni, újjá-
alkotni, csodákat tenni az emberek üdvösségére. Szól azokhoz, 
akik az Ő barátai akarnak lenni. 

Kerüld a rosszat ! Ez a könyvnek első figyelmeztetése. Nem 
tudományos fejtegetésekben, hanem az evangéliumoknak, vagy 
mondjuk Krisztus Követésének egyszerű, keresetlen stílusával szól 
hozzánk. És mégis a szó igazi és legnemesebb értelmében mo-
dern könyv. A modern idők apostolai számára ad útmutatást. Itt 
is áll: Quot paene verba, tot sententiae»; igaz szentenciák azok 
számára, akiknek nem az alvó, hanem a cselekvő, apostolkodó 
katholicizmus az ideáljuk. 

A második könyv címe: «Fac bonum! Tégy jót!» Rámutat 
arra, hogyan kell a jó ügyet eredményesen szolgálni. Tekints a 
Mester példájára. Légy mélységesen alázatos, okos, körültekintő, 
bátor, erélyes, fáradhatatlan, szeresd felebarátodat, légy irgalmas-
szívű. «Nem kérek tőled többet, mint amennyire malasztomra 
támaszkodva képes vagy.» «Nem helyes azt mondanod: ,Nagy 
az én gyöngeségem'; mert a te vélt gyöngeséged csak restsége-
det leplezi.» «Hol a nyomorúság uralkodik, ott a pokol gyűlö-
lete hamarább fog győzni, mint a szeretet. Dolgozz a népért, 
gyógyítsd bajait s akkor elfogadja tanításodat.» «Ne remélj 
sikert se alávaló eszközöktől — bármily hatékonyaknak látsza-
nak is —, sem pusztán emberi erőktől, bármily nagyok legye-
nek is azok.» «Vájjon igénybe veszem-e a jó terjesztésére min-
den polgári jogomat? Vájjon igénybe veszem-e, egész terjedel-
mükben, az érvényesülés, terjesztés, szervezkedés, toborzás eszközeit 
a jó uralmának biztosítása végett ? Iparkodom-e bátorítani a gyön-
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géket, tétleneket, a csüggedőket, hogy a munkában állhatatosak 
legyenek? Adj számot, íiam, adj pontos számadást, mert szándé-
kaid és cselekedeteid szerint akarlak megítélni.» Ilyen gondola-
tokkal van tele e könyv és kezünkbe vehetjük százszor, ezerszer 
és még azután is sokszor, nagyon sokszor, még mindig fogunk 
újabb és újabb gondolatot, útmutatást, buzdítást találni benne. 

A harmadik könyv címe: «Keresd a békét». 
Palau műve már 1905-ben megjelent, mégis mintha XI. Pius 

pápa jelmondatához: «Pax Christi in regno Christi!» — fűzne 
magyarázatot. 

A gazdag tartalomból, a csupa nagy gondolatból csak úgy 
találomra egy-két mondatot és címet idézek : «A társadalmi kér-
dések megoldásának legjobb módja az, mely belülről kifelé gyó-
gyít. A tevékenység annál társadalmibb, hatékonyabb és ered-
ményesebb, minél jobban tudja egyesíteni az emberi haladás 
eszközeivel a mennyei segítséget». «A tudományok, a művésze-
tek, a kereskedelem s minden más emberi tevékenység a lelki-
ismeretesség, jóság, szentség alamizsnáját kéri.» «Mikép lehet a 
békét biztosítani?» «Ügyem szolgálatában négy dolgot kell 
elkerülni: a határozatlanságot, a tétlenséget, az állhatatlanságot 
s az egyenetlenség felébresztését.» «Hogyan kell a közérdekű 
tevékenységben résztvenni?» «Mit tehetünk másokkal egyet-
értve?» Szebbnél-szebb fejezetek: «Arról a kapuról, amelyen be 
kell mennünk s arról az útról, amelyre rá kell lépnünk, hogy 
mindent megújíthassunk». «Ha nagyra törünk, ügyeljünk a kicsi-
ségekre», stb. stb. 

Kár, hogy a fordítónak nem volt módjában a művet egye-
nesen a spanyol eredetiből fordítania. Néhol a fejezet címe és 
tartalma és az egyes pontok közötti kisebb eltérésekből, héza-
gokból azt következtetem, hogy az eredetiből fordítva, egy még 
tökéletesebb fordítást nyerhettünk volna. A 91. oldalon «az alá-
zatosak és együgyűek» kifejezésben az együgyűek helyett más 
szót kellett volna használnia, mert együgyűnek ma «balga» 
értelme van. Maga a fordító is ebben az értelemben használja 
a szót pl. a 110. oldalon. A 100. oldalon «annál több hibát 
fogsz tebenned találni», magadban helyett bizonyára csak sajtó-
hiba. Különben épen ezeknek az apróságoknak felemlítése mu-
tatja, hogy avatott kéz fordította le Palau művét. 

Intelligens férfiaknak lelkigyakorlat alkalmával lelkiolvas-
mányul ezt a könyvet adnám a kezébe. De egyébként is bár-
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csak minél többen és minél többször olvasnák. A mindennapi 
élet lázas forgatagában a Mester szava jutna el lelkükhöz és 
felüdülnének, mindannyiszor új erőt merítenének, megtanulná-
nak Krisztus útján járni. 

Mi papok is tegyük oda Palau S. J. művét Krisztus köve-
tésének könyve mellé. 

2. P. Quadrupani: Útmutatás jámbor lelkek számára a 
lelkiéletben való kételyek megoldására. Fordította dr. Babura 
László. 

A XVIII. század egyik szentéletű és nagytudású olasz bar-
nabita szerzetesének a műve. P. Quadrupani mint hitszónok és 
mint gyóntatóatya sok jámbor, de nyugtalankodó lélekben terem-
tett békét, amikor nemcsak arra mutatott rá, hogy kik és milyen 
könnyen vétenek a parancs ellen, hanem amikor rámutatott arra 
is, hogy mikor nem vétkezünk (6. old.). Hallgatóinak és lelki-
gyermekeinek a kérésére azután leírta oktatásait. Műve olaszban 
több mint 40 kiadást ért, franciában 20-at és csaknem az összes 
művelt népek nyelvére lefordították. Itt volt az ideje, hogy az 
értékes műnek magyar fordítását kapjuk. Dr. Babura fordítása a 
német átdolgozás után készült. És itt azt kell mondanom, hogy 
ez a körülmény növeli fordításának értékét. A német fordító, 
dr. Bierbaum Ewald ugyanis P. Quadrupani gondolatait, mint-
egy magyarázatképen, főképen Szalézi Szent Ferenc és Fénelon 
műveiből vett bő idézetekkel kiegészítette. Szalézi Szent Ferenc 
egész aszketikájának szellemét megismerjük. A fordító őt egy-
szerűen a mi szentünknek nevezi és benne valóban «nagy élet-
szentséggel, nagy tudománnyal és tapasztalattal bíró» lelkiveze-
tőt nyerünk. De Szalézi Szent Ferenc mellett megszólalnak Szent 
Ágoston, Szent Tamás, nérei Szent Fülöp, Szent Terézia és a 
híres Fénelon is. 

P. Quadrupani ugyan befejezésképen azt írja művéről, hogy 
neki semmi része nincs a benne található útmutatásokban. Ám 
mi úgy látjuk, hogy nagyon is nagy az érdeme már csak azért 
is, mert mint hozzáértő és gazdag tapasztalattal bíró lelkivezető 
a legnagyobb körültekintéssel gyűjtötte össze az egyes kérdé-
sekre vonatkozó irodalomból a legszebb gyöngyszemeket. Olva-
sóinak biztos irányt mutat ezekben a kérdésekben: engedelmes-
ség, kísértések, imádság, bűnbánat, gyónás, szentáldozás, vasár- és 
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ünnepnapok megszentelése, a keresztény remény, Isten jelenléte, 
alázatosság, Isten akaratában való megnyugvás, keresztény töké-
letesség, lelki olvasmány, felebaráti szeretet, buzgóság, szelídség, 
másokkal való érintkezés, ruházat, vakbuzgóság és alázatosság, 
lelki öröm, a lélek szabadsága. 

Akik egészséges, túlzásoktól ment és nemcsak szerzetese-
ket, szerzetesnőket, hanem világi papokat és híveket is szem előtt 
tartó aszketikát keresnek, vegyék kezükbe Quadrupani müvét. 
Útmutatás jámbor lelkek és — jámbor lelkek jámbor vezetői 
számára is. 

Magát a fordítót nem kell bemutatni a Religio olvasóinak. 
A legjobbat nyújtja. 

Szeged. Kiss Gyula. 



ÚJABB TELL EL-AMARNAI LELETEK. 

A «Revue Biblique» 1924. évi első számának 5—32. lapjain 
P. Dhorme, a jeruzsálemi biblikus főiskolán az asszír tudomány 
tanára, érdekes és igen tanulságos ismertetést közöl azon újabb 
teli el-amarnai leletekről, melyek J. A. Knudtzon, Die El Amarna-
Tafeln (Leipzig, 1915.) című nagy kétkötetes gyűjtőmunkájának 
kiadása óta kerültek felszínre.1 A szentírási tudománnyal foglal-
kozók előtt ismeretes az a páratlanul gazdag felfedezés, mely 
Felső-Egyptomnak El-Amarna nevű helysége közelében 1887. 
telén történt, és amelyet a biblikus tudomány «tell el-amarnai 
levelek»-nek nevezett el. Knudtzon kiadása szerint 358 agyag-
tábláról van szó, melyek a XVIII. dinasztiához tartozó III. Amen-
hotep (1427—1392) és IV. Amenhotep (1392—1374) egyiptomi 
fáraóknak levelezéseit képezik Babilon, Asszíria, Mitanni, a hatti 
birodalom és Alasia (Cyprus) királyaival, főleg pedig szíriai 
vazallusaikkal és Egyiptom kisázsiai birtokainak helytartóival. 
Az eddig ismert leveleken kívül a világháború folyamán hat 
újabb levél jutott napfényre, melyek 1918-ban a párisi Louvre-ba 
kerültek és amelyek tárgyuk szerint a Knudtzon által kiadott 
gyűjteményhez tartoznak. Ezekhez járul még egy 1913-ban, a 
német Orientgesellschaft által ugyancsak EI-Amarnában felfede-
zett hőskölteménytöredék, mely I. Sargon akkad király hadi-
tetteit énekli meg. Mindezeket Thureau-Dangin,2 Schröder,3 

Weidner4 és Forrer5 kiadásai nyomán kimerítően ismerteti 
P. Dhorme fentemlített tanulmánya tárgyi, történelmi és nyelvé-
szeti szempontokból, tisztázva egyszersmind a SA—GAZ—Habiri 

1 Les nouvelles tablettes d'el-Amarna. 
2 Nouvelles lettres d'el-Amarna. (Revue d'assyriologie, XIX. 1922. 

192. sk. 1.) — Comptes rendues de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
1918. 104. sk. 1. 

3 Vorderasiatische Schriftdenkmäler XII. n° 193. — Keilschrifttexte aus 
Assur verschiedenen Inhalts, n° 138. 

4 Boghazköi-Studien, 1922. 6. sz. 
5 Boghazköi-Texte in Umschrift. II. n° 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924, 6 
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kérdést is. Biblikus szempontból oly érdekes adatokkal van dol-
gunk, hogy szinte kötelességemnek tartom, ezeket az adatokat a 
magyar olvasóközönséggel is megismertetni. Sajnos, hogy szo-
morú pénzügyi viszonyaink miatt nem férhettem az eredeti ki- > 
adásokhoz, és kénytelen vagyok kizárólag a Revue Biblique 
adataira támaszkodni. De mivel P. Dhorme cikke a szövegeknek 
nemcsak tartalmi kivonatát, hanem legnagyobb részben pontos 
francia fordítását is közli, módom volt legtöbb adatomat az első-
ragu forrásokból meríteni. 

I. 

Az első helyen említett hat levél a Louvreban az «Anti-
quités Orientales» osztályba került és AO 7093—7098. számokat 
nyerte. Tartalmuk a következő: 

AO 7093. Rib-Addi gubli-i (byblosi) helytartó a fáraóhoz 
fordul, «ki előtt hétszer és hétszer földre veti magát», és kéri 
Egyiptom királyát, hogy küldjön segítségére sietve hadsereget, 
mert különben Gubli városa Abdi-Asirti fiainak kezébe kerül. 
Rib-Addi hangsúlyozza, hogy szavaiban nincs hazugság, de 
ellenségei hizelgésükkel félrevezetik a fáraót; ők ölték meg 
Piwiri egyiptomi királyi biztost is. Rib-Addi éjjel-nappal őrzi 
Oubli városát, mert ha csak egy pillanatra is távozik onnan, bár 
csak azért is, hogy az elveszett városokat visszaszerezze, Gubli 
is fellázad a fáraó ellen és vissza akarja szerezni függetlenségét. 
Érzi, hogy ez a döntő esztendő; és mivel ellenségei azzal az 
álhírrel akarták hátráltatni a fáraó segítségét, hogy Gubliban és 
vidékén pestis dühöng, Rib-Addi nyomatékkal írja, hogy «orszá-
gában nincs pestis, a levegő egészségesebb mint valaha». 

A levelünkben szereplő személyek és az események, me-
lyekre Rib-Addi céloz, jól ismeretesek a Knudtzon által már 
régebben kiadott levelekből. Rib-Addi byblosi hazânu (helytartó) 
ezen a levélen kívül ötvenhárom levelet küldött IV. Amenhotep 
fáraóhoz,! melyekben kétségbeesett hangon kéri királyi urának 
segítségét, hogy Byblos városát Egyiptom számára megtarthassa, 
mert a levelünkben is említett Abdi-Asirti amorrheus fejedelem, 
majd ennek halála után fia Aziru folyton lázadást támasztottak, 
hogy a várost és tartományát önmaguknak megszerezzék. Piwiri 

1 Knudtzon kiadásában a 68., 70., 72., 74—76., 78—81., 83—85., 88—92.' 
103—112., 114—138. számú okmányok. 
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egyiptomi királyi biztos neve szintén ismeretes a Knudtzon által 
kiadott gyűjtemény 129. sz. levelének 97. sorából. Általában az 
újabban felfedezett levél fogalmazása és kifejezései feltűnő ha-
sonlóságot mutatnak a 129. sz. levéllel, mint Dhorme sorról-
sorra igazolja. 

Rib-Addi könyörgései eredménytelenek maradtak ; IV.Amen-
hotep magára hagyta és városa amorrheus kézre került. 

AO 7094. Aiab, Bihilim fejedelme örömét fejezi ki azon 
levél fölött, melyet részére Atahmaia, a fáraó követe hozott. 
Leveléből megtudjuk, hogy valami csekélység miatt összeveszett 
Hazura fejedelmével, ki három városát elvette. 

A Knudtzon-féle gyűjtemény 228. és 256. sz. leveleiből 
ismeretes, hogy Aiab1 Bihilim városának királya volt és feladata 
volt, hogy az egyiptomi karavánokat észak felé kalauzolja. Ha-
zura városa a bibliából is ismeretes -iisn, Neftali törzsének 
területén, Bihilim pedig Dhorme szerint valószínűleg a későbbi 
Pella, ma Fahil. 

AO 7095. A fáraó levele Endarutához, Aksapa2 fejedelmé-
hez, melyben gondjaiba ajánlja Hannit, Mairia fiát, kit (Knudtzon 
161. és 162. szerint) Aziruhoz, Amurru fejedelméhez küldött, 
hogy ez «a király ellenségeit» neki kiadja. A fáraó kötelessé-
gévé teszi Endarutának, hogy Hanninak mindenben segítségére 
legyen és csapatainak «sok élelmiszert, bort és mindennemű 
szükséges dolgot» rendelkezésre bocsásson. 

AO 7096. Suwardata helytartó jelentése a fáraóhoz, hogy 
Arta-Hepa jeruzsálemi király, Zurata akko-i fejedelem és a fent-
említett Endarufa akSapi fejedelem szövetségében harcban áll a 
SA—GAZ néppel. Kérik a fáraót, hogy Janhamut küldje segít-
ségükre. 

A már régebben ismeretes levelekből tudjuk, hogy Suwar-
data és Arta-Hepa (Abdihiba) később ellenségekké lettek. Knudt-
zon 278—284. sz., főleg 280.) Janhamu, Egyiptomnak teljhatalmú 
megbízottja Szíria fölött, nagy befolyással bírt a fáraónál, kinek 
közbenjárását sokszor kérték nehéz ügyekben ; neve huszonhat 
levélben szerepel (Knudtzon 83., 85., 86, 98., 102., 105., 106., 
109, 116., 117, 118, 127, 131, 132, 171, 215, 256., 270, 271., 
283, 284, 285, 286, 289, 296, 330) Ami pedig a SA—GAZ 
népet illeti, jelen levelünk mutatja, hogy ezeket a Habiri néppel 

1 V. ö. S'Pií névvel. 2 A bibliából ismeretes Aksaf városa. 
6* 
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kell azonosítanunk. Ugyanis Arta-Hepa (Abdihiba), Urusalim 
(Jeruzsálem) királya a Knudtzon-féle gyűjtemény hat levelében 
(285—290.) folyton a Habiri-k ellen kér segítséget, ezek az ő 
ellenségei, AO 7097 szerint pedig Arta-Hepa a SA—GAZ nép-
pel áll harcban. Mi több: két Boghazköiből származó lelet is a 
SA—GAZ és a Habiri-k azonosságára vall. Subbiluliuma hetita 
király és Mattiwaza Mitanni királya szövetségre léptek és az 
erről szóló okmány «Lulahii isteneinek, SA—GAZ isteneinek» 
megemlítésével veszi kezdetét; midőn pedig ugyanez a Sub-
biluliuma Tette-vei, NuhasSe királyával lép frigyre, szövetség-
kötésük «Lulahii isteneinek, Habiri isteneinek» megemlítésé-
vel kezdődik. (Lulahii egy nép neve.) Figyelemre méltó, hogy 
a boghazköi-i emlékeken gyakran találkozunk «Lulahes (Lulahias) 
istenei, Habires (Habirias) istenei»-nek megemlítésével. A «Habiri» 
név jelentése : szövetséges (v. ö. a héber "ön-társ szóval), és AO 
7096. sz. leletünkből látható, hogy a teli el-amarnai levelek 
SA—GAZ vagy Habiri névvel az egyiptomi hatalom ellen egy-
mással szövetségre lépett kánaáni törzseket jelölik, anélkül, hogy 
a SA—GAZ vagy a Habiri-k a zsidó néppel (D"n3?) azonosok 
volnának.i 

AO 7097. Abdi-risa, Esazi város fejedelme, ( A m k i 2 vidé-
kének három más fejedelmével egyetemben) jelenti a fáraónak, 
hogy az amorreus Aziru szövetkezett a hetita Etaqqamával, Kades 
fejedelmével, hogy Damaszkuszt és Északi Szíriát Egyiptomtól 
elszakítsák. 

AO 7098. Biridiia, Megiddo fejedelme panaszkodik, hogy 
míg ő Sunama-ban kötelességéhez híven művelteti a földeket, 
főemberei ezzel mitsem törődnek és nem bocsátanak rendelke-
zésére kényszermunkásokat. 

Biridiia neve eddig is ismeretes volt, ő győzte le a fáraó 
ellen fellázadt Lábaiát, ki a csatában életét is elvesztette. (Knudt-
zon 242—246., főleg 244—246.) Sunama a bibliából ismeretes 
Sunam. 

II. 

1913. december 15-én a német Orientgesellschaft ásatásai 
egy syllabarium töredékei mellett napfényre hozták egy «Sar 
tamharif («A harc királya») című éposznak nagyobb, összefüggő 

1 Dhorme idézett cikke. 12—16. 1.) 2 Coelesyria vidéke. 
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töredékét, mely az agade-i Sargonnak (Sarrukin), Lugalzaggisi 
erechi király legyőzőjének és Akkád országa egyesítőjének (Kr. e. 
2850 körül) haditetteit énekli meg. Ugyanezen éposznak ugyan-
ezen töredékei előkerültek Assurban és Boghazköi-ben is, az 
utóbbi helyen hatti nyelven. Töredékünk 8 szakaszban a Sar 
tamhari egész első énekét tartalmazza. 

/. szakasz. Sarrukin «harcosával» tanácskozik, hogy egy 
(meg nem nevezett) ország ellen, melynek fővárosa Bursahanda 
(vagy Burushatti) hadat viseljen. A szövegből kitűnik, hogy ez 
az ország Akkádtól nyugatra, az Amanus hegység vidékén fekszik. 

2. szakasz. A «harcos» óvatosságot ajánl, mert a Bursahan-
dába vezető út igen nehéz és a sereg már az ostrom megkez-
dése előtt ki fog merülni az út fáradalmaitól. 

3. szakasz. Sarrukin a kereskedők egy küldöttségéhez for-
dul, kik segítségét kérik Burushanda királya, Nur-Dagan ellen, 
hogy lerombolt városaikat újból felépítse. A kereskedők türel-
metlenségükben behatoltak magába az akkadi király palotájába, 
minek láttára Sarrukin katonái is elhatározzák magukat a nehéz 
háborúra. A kereskedők megígérik, hogy az akkad sereg vezetői 
lesznek és a király kérdésére kijelentik, hogy az út Burushandáig 
7 kettős órát tesz ki,1 és nyolc területen vezet keresztül, melyek 
közül az elsőben sok a drágakő, dakkassu2 és uknű,3 valamint a 
gyümölcsfa (almafa, fügefa) és puszpáng. Az út második része 
rózsák közt vezet. Az út további leírása (4. és 5. szakasz) oly 
töredékes, hogy nem lehet megérteni. 

6. szakasz. Nur-Dagan, Sarrukin ellensége, palotájában 
tanácskozik «harcosával». Bízik a járhatatlan hegyekben, melyek 
országát az akkad király hadserege ellen meg fogják védelmezni 
és gazdag zsákmányt remél. De eközben Sarrukin már Burus-
handa kapui elé érkezett, és rövidesen hatalmába keríti a várost. 
Sarrukin egy korsó borral felüdíti magát, majd a város kapuja 
elé helyezik trónját, és a győzelmes király Nur-Dagant, Enlil 
isten kedvencét maga elé hozatja. 

7. szakasz. Sarrukin királyi díszben várja legyőzött ellen-
ségét, és midőn meglátja, gúnyjával halmozza el. Nur-Dagan 
elismeri Sarrukin győzelmét, és nem győzi eléggé magasztalni 
bátorságát és hatalmát. 

8. szakasz. Sarrukin megkegyelmez az ellenséges városnak 

1 Körülbelül 75 kilométer. 1 Ismeretlen drágakő. 3 Lapis lazuli. 
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és gazdag zsákmánnyal tér vissza Akkádba, uralkodásának har-
madik esztendejében. Az utolsó sor azt mondja, hogy «a harc 
királyának első táblája véget ért». 

Ez a váratlan lelet igen érdekesen mutatja, hogy Sargon 
Lugalzaggisi erechi király legyőzése és Akkád országának egye-
sítése után nyugatra az Amanus vidékére, Kappadócia felé vitte 
győzelmes fegyvereit. Mint Dhorme igen helyesen megjegyzi, 
époszunk is egyik történeti emléke annak a nagyfontosságú tör-
ténelmi ténynek, hogy a kisázsiai népeknek, műveltségüknek 
és kereskedelmüknek egymásra való kölcsönös hatása már a tör-
ténelmi idők kezdetére nyúlik vissza. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Díszülés 1933. november 28. 

Aquinói Szent Tamás szenttéavattatásának hatszázados év-
fordulóján a róla elnevezett társaság nagysikerű díszülést tartott 
a központi papnevelő aulájában. 

A társaság védője Prohászka Ottokár székesfehérvári püs-
pök mély gondolatokkal dolgozó beszédében beállította Aquinói 
Szent Tamást abba a kulturális környezetbe, amelyben a nagy 
szent tudós dolgozott. Az arabs bölcselet a XIII. században 
veszedelmes ellenfél gyanánt lépett fel a kereszténységgel szem-
ben, amellyel a küzdelmet ez a szent lángeszű tudós döntően 
vette fel. A szentség genialitását ünnepeljük tehát ma. A nagy-
szerű beszédet feszült figyelemmel kisérte a nagyszámú közön-
ség és szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. 

Ezután Paluscsák Pál gráci egyetemi tanár, dömés atya 
tartott részletes adatokon felépített felolvasást Szent Tamás 
tanításáról az emberi lélekben meglelhető istenképről. Dolgoza-
tát a «Religio» jelen füzete kezdi közölni. 

Dr. Székely István elnök rámutatott arra, hogy Szent Tamás 
filozófiája nem más, mint Krisztus magasztos bölcselete s ma és 
mindenkor időszerű. 

Felolvasó ülés 1923. december 19. 

A gyűlés tárgya dr. Mester János, főiskolai tanár felolva-
sása volt: «Megismerésünk a mai lélektan megvilágításában» 

4 
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címmel. Rendkívül érdekes három pontra osztotta felolvasását: 
1. hogyan ismer meg az egyszerű, tanulatlan ember; 2. a tanult 
s 3. a bölcselő ember. Szakismerettel tette szóvá a kérdéssel 
kapcsolatos bölcseleti kérdéseket, mint pl. az asszociáció, a kon-
stelláció, a determináló tendenciák stb. kérdéseit. Végső meg-
állapítása az, hogy a valóság oly kör, melyre az egyszerű ember 
négyzetet rajzol, a szakember sokszöget, de teljesen kitölteni a 
kört a bölcselő elme sem képes. 

Felolvasó ülés 1924. január 29. 

A gyűlés egyetlen tárgya volt dr. Preszly Lóránd rendes 
tag székfoglaló felolvasása «A nemzeti öntudat és társadalom» 
címmel. Bevezetésében rámutat az egyén tudata s a közösség 
öntudata között fellelhető hasonlóságra. A nemzeti öntudat 
születésének megvilágítása céljából mély párhuzamot vont az 
egyéni és társadalmi élet megnyilvánulásai között. A nemzeti 
öntudat alapköve a nemzeti létnek, melynek szerepe az a népek-
nél, mint a csira a növénynél, vagy a lélekjelenlét a hajósnál. 
Az öntudatos nemzet bizton nézhet a jövő elébe, mert a törté-
nelmi mult összekovácsolja s az öntudat egybeforrasztja a nemzet 
tagjait. Különösen nagy elismeréssel adózott felolvasó a ker. 
vallásnak, mint a nemzeti öntudat elsőrendű fejlesztőjének. 
Befejezésében a nemzetnevelés fontosságát emelte ki. A nagy 
tetszéssel fogadott felolvasást Székely István dr. elnök köszönte 
meg. Hozzászóltak: dr. Nemes Imre, ifj. Gonda Béla és dr. Kiss 
János, ki előadásában megemlékezett az Aquinói Szent Tamás-
Társulat 30 éves alapítási évfordulójáról s a benne 30 év alatt 
tartott 300 bölcselettudományi tárgyú előadásról. 

Rendes évi közgyűlés 1924. március 6-án. 

A közgyűlést a társaság elnöke, Ptohászka Ottokár püspök 
úr nyitotta meg. Beszédében rámutatott Szent Tamás nagy mun-
kájára a keresztény világnézet kialakításában. Minden ember 
készít magának világnézetet ; de nincs világnézet, mely értékben 
megközelítené a keresztény világnézetet. A keresztény világnézet 
nem volt mindig úgy részletesen kidolgozva, mint ma. A közép-
korban az arabs filozófia az elfordított, pantheisztikusan fejlett 
régi görög bölcselettel támadt a kereszténység ellen és Aquinói 
Szent Tamás érdeme, hogy ezt a fegyvert kicsavarta kezükből. 
Szent Tamásnak és a keresztény filozófiának négy érdeme: 
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1. leszögezte a filozófia tárgyát, 2. az objektiv ismeret valóságát han-
goztatta, 3, tisztázta és harmóniába hozta, s 4. fönséges etikát adott. 

A rendkívüli figyelemmel hallgatott megnyitó után az al-
elnöki, titkári és pénztári jelentések, majd a számvizsgáló-bizott-
ság jelentése következett. A közgyűlés köszönetet mondott a tiszt-
viselőknek. Az elnök és az alelnök előterjesztésére a közgyűlés 
rendes tagokul , megválasztotta a következőket : dr. Kecskés Pál a 
budai Szent Imre-intézeti prefektusa, dr. Erdey Ferenc theologiai 
tanár Kalocsán és Olasz Péter Jézus-társasági atya. 

Ezután dr. Kecskés Pál, a Szent Imre-kollégium prefektusa 
tartotta meg székfoglalóját: «Az erény erkölcsbölcseleti fogalma 
Aquinói Szent Tamás szerint». 

A felolvasott dolgozatot a «Religio» közölni fogja. 
A három ismertetett ülés mindegyikén igen nagy érdeklődő 

közönség jelent meg, mert a társaságnak szép közönsége ala-
kult ki, melyet a mult tapasztalatai alapján tartalmas, korszerű 
és világos előadások reménye ösztönöz a megjelenésre. 

* -K * 
Aquinói Szent Tamás szenttéavatásának hatszázados év-

fordulóját világszerte, hazánkban is katholikus akadémiák, egyete-
mek és egyesületek tartalmas hit- és bölcselettudományi elő-
adásokkal megülték. Hogy csak néhány hazai gyülekezést említsek, 
a Szent István Akadémia díszüléséről a «Religio» előző, az 
Aquinói Szent Tamás Társaság ünnepségéről mostani füzete ad hírt, a 
budapesti növendékpapság-Magyar Egyházirodalmi Iskolája sike-
rült tanulmányokkal lépett a közönség felé, a váci papnövendékek 
Pázmány Egyletében Szent Tamás bölcselettörténeti jelentőségé-
géről maga megyéspüspök, dr. Hanauer Á. István értekezett, a 
debreceni katholikus egyetemi és fiúiskolái hallgatók Szent 
László-Köre szintén tartalmas előadásokat tartottak. Ezek az ese-
mények azt mutatják, hogy a Szent Tamás által kiépített hit- és 
bölcselettudományi rendszer ismerete és becsülése örvendetesen 
terjed. 

A d o m á n y o k és f i ze t é sek n y u g t a t á s a : 

5 métermázsa búzát = 692.500 K-t adományozott a nagyváradi 1. sz. 
székeskáptalan. 300.000 K-t: dr. Boromissza Tibor szatmári püspök. 
208.000 K-t: gróf Zichy Oyula kalocsai apostoli kormányzó és pécsi 
püspök. 200.000 K-t: Székes-főkáptalan Kalocsa. 100.000 K-t: dr. Pro-
hászka Ottokár székesfehérvári püspök, Székeskáptalan Pécs. 2 és fél hol-
landi forintot = 70.000 K-t: dr. Hetényi Gyula Eger. 50.000 K-t: Székeskáp-



FIZETÉSEK NYUGTATÁSA 

talan Győr. 44.000 K-t: Papnevelőintézet Budapest. 38.000 K-t: Mladoniczky 
Ignác. 30.000K-t: Plébániai könyvtár Martonvásár. 25.000 K-t : Bittermann Janka, 
dr. Krämer Tamás, dr. Martin Aurél, dr. Nékám Lajos, Székeskáptalan Székes-
fehérvár, Székeskáptalan Szombathely. 24.000 K-t: Gallér Kristóf, Vucskics 
Imre. 19.000 K-t: Kath. főgimnázium tanári könyvtára Kőszeg. 20.060 K-t: 
R. kath. plébániahivatal Magyarszombathely. 20.000 K-t: Braun István, Brém 
Lőrinc, dr. Breyer István, Székeskáptalan Veszprém, Hajós József, Hittudo-
mányi kar Budapest, Ifi Lajos, Kopp József, özv. őrgróf Pallavicini Edéné, 
Papnevelőintézet Pécs, dr. Ráday Sebestyén, dr. Rejőd Tibor, gróf Széchényi 
Aladár. 18.000 K-t: dr. Ákos Ferenc, R. kath. plébánia Magyarszombathely. 
16.000 K-t: Zágor Pál. 15.000 K-t: dr. Boroviczény Nándor, A ciszt. rend 
hittudományi és tanárképző-intézete Budapest, dr. Hanuy Ferenc, Heringh 
Lajos, Fetser Antal püspök, Kiss Gyula, Kocsis Lajos, dr. Lippay Lajos, Sár-
mány Ferenc, Szekeres Fábián, Szekfű Ignác, Zitzmann Ferenc. 14.000 K-t'-
dr. Lepold Antal, Norbertinum Budapest, dr. Tauber Sándor, Zimányi Mihály. 
13.000 K-t: Geosits Lajos, dr. Michel Károly, dr. Radnai Farkas érsek. 
12.000 K-t: dr. Kele István, Némethy Ernő, Meszlény Zoltán, dr. Szánthó 
Géza, dr. Takáts György, dr. Török Zoltán, dr. Végh József. 11.000 K-t: 
B. Boér Géza, dr. Csepregi Imre, Budapest-belvárosi ferencrendi zárdafőnök-
ség, Ferencrendi kolostor főnöksége Szécsény, Karmeliták Győr, Magdics 
István, gróf Mailáth György, dr. Mester János, A növendékpapság egyházirod. 
társulata Eger, Pázmány-egylet Vác, Pécsi kath. kör, Pintér Imre, Prause József, 
Pulai István, Radnich Imre, dr. Radványi Viktor, Ragány Bertalan, ifj. 
dr. Schützenberger Endre, dr. Szely Lajos, dr. Szentes Anzelm, Sz.-Imre-Kör 
Budapest, Timár Kálmán. 10.900 K-t adományozott: Pfeifer Ferdinánd cég. 
10.000 K-t: dr. Babura László, Balanyi Gvörgy, Bezdán János, Bilkei Ferenc, 
dr. Csepela Lajos, dr. Csernoch János bíbornok, hercegprímás, dr. Csiszárik 
János, Dicenty Gyula, dr. Dőry László, dr. Drahos János, dr. Hamvas Endre, 
dr. Hanauer István váci püspök, dr. Hász István, Hukk György, Jézustársasági 
Pius-kollégium Pécs, dr. Huszár Elemér, Kármelita rendház Budapest, Káuzli 
Dezső, dr. Kecskés Pál, dr. Klaucz György, Kollányi Ferenc, Köller Rezső, 
Kriston Endre, Kulcsár Kálmán, Lezsánszky József, dr. Lukcsics József, 
dr. Lutter János, dr. Madarász István, dr. Mihályfi Ákos, Miklósy István, 
dr. Molnár Ignác, Molnár Lajos, Molnár Zsigmond, Ohmacht Nándor, dr. Pa-
taky Arnold, Pálosok rendháza Pécs, dr. Sárközy Lajos, Schiffer Ferenc, Streit 
Ferenc, Szalézi intézet Szentkereszt, Számord Ignác, Szent szív zárda Budapest, 
dr. Tihanyi Béla, dr. Tóth József, Veér Vilmos, Venczel Ede, dr. Walter 
Gyula, dr. Werdenich Endre, Zábrátzky Lajos, Zimányi Gyula. 9000 K-t: 
az Angolkisasszonyok polgári isk. tanárképző-int. Budapest, dr. Kis György, 
Marton Sándor, Tower Vilmos, Zirci konvent. 8000 K-t: dr. Ambrus István, 
Apátsági székház Bakonybél, dr. Bárdos István. Bécsy Márton, dr. Boda János, 
Blazsejovszky Ferenc, Szentbenedekrendi főg. tanári könyvtára Pápa, Szent-
benedekrendi főg. tanári könyvtára Győr, Szentbenedekrendi apátság Tihany, 
Ciszterci főg. tanári könyvtára Pécs, dr. Dőry Ferenc, Éder László, dr. Fehér 
Gyula, Szentferencrendi zárda Szombathely, Főkáptalan Esztergom, dr. Frey 
János, dr. Gere Gábor, dr. Hanuy Ferenc, Herger Nándor, Huber Lipót, Jab-
lonkay Gábor S. J., A kegyesrend főnöksége Budapest, Kegyesrendiek főgim-
náziuma Budapest, dr. Király János, dr. Kíss Lajos, Központi kath. kör Buda-
pest, dr. Kokas János, Komócsy István, dr. Kováts Kálmán, dr. Krammer 
György, Lévay Mihály, dr. Machovich Gyula, Magyar János, dr. Mattyasovszky 
Kasszián, dr Markovits Pál, dr. Mátrai Gyula, Masson Lipót, Mayer Károly, 
dr. Nagy Sándor, Papnevelő int. Szombathely. R. kath. plébániahivatal Elő-
szállás, R. kath. plébániahivatal Szentetornya, R. kath. plébániahivatal Vértes-
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Ulviczky Ferenc, Végh Ferenc, dr. Zubriczky Aladár, dr. Zoltvány Irén, 
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K Ö S Z Ö N E T É S K É R E L E M . 
A fent közöit értesítésben név szerint elsoroltam mindazo-

kat, kik a legutóbbi füzet megjelenése óta folyóiratom javára 
nagyméretű adományokat küldtek vagy megrendelői díjukat be-
küldötték. Mindezért s kivált a nagylelkű adományozók, főpász-
torok, káptalanok s más egyházi és világi személyek kegyessé-
géért, bőkezűségéért nagy köszönetet mondok s nem szűnő 
hálára érzem magamat kötelezve. 

Mivel pedig csak valamennyire tűrhető terjedelmű évfolyam 
több millióba kerül, további kegyes adományokat, a még nem 
teljesített fizetések teljesítését s a még fennálló hátralékok bekül-
dését nyomatékosan és bizalommal kérem. Előző füzetem borí-
tékán igen nagy árakról írtam ; ma az arányok még sokkal ijesz-
tőbbek. Előző 4V2 íves füzetem nyomdai számlája 1 millió 
106.334 koronáról szólt, a jelen füzet számlája még nincs nálam, 
de tudom, hogy ahhoz képest törpe az előbbi, mert a réginek 
számlázása óta 10-szer emelték a nyomdai árakat s a szállítás 
tételei, is magasabb rétegekbe emelkedtek. 

Én mégis kitartok s ugyanezt kérem és remélem folyóira-
tom nagylelkű pártolóitól. Akik a jelen évre ezután fizetnek, 
szíveskedjenek 15 ezer koronát küldeni; ezt azokra, akik már 
fizettek, nem vonatkoztatom. Minden más kiadó aránylag többet 
kér. A hátralékosok ne várjanak külön felszólító levélre, mert ez 
nagyon költséges. 

Akinek címében változás állott be, szíveskedjék engem 
azonnal értesíteni. Innen minden megrendelőnek kivétel nélkül 
azonnal és pontosan küldjük a megjelenő füzetet; ha valaki nem 
kapta meg valamelyiket, jelentse azt be haladéktalanul. Ha pedig 
valaki, ami távol legyen, nem kívánná a közlönyt vagy nem akarná 
azt fizetni, az inkább ezt is nagyobb késedelem nélkül jelentse 
be, semhogy engem bizonytalanságban hagyjon s éveken át hát-
ralékban maradván, fölös példányok nyomtatására kényszerítsem 

Budapest, 1924. március 31. Dr. Kiss János, 
a «Religio» szerkesztője és kiadója. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

A H I T E L Ő Z M É N Y E I N E K , T Á R G Y Á N A K É S 
K Ö V E T K E Z M É N Y E I N E K M E G I S M E R Ő 

T É N Y E Z Ő I . 

AHIT annyira személyes élménye mindenkinek, hogy elem-
zésénél az egységesítő kísérletek hiábavalóknak bizonyultak 

és egy többé-kevésbbé sikerült sématizálás határait túl nem lép-
hették. Ez a személyi színezet magyarázza azt is, hogy még e 
sématikus összegezés mellett sem sikerült e mindennapi és mind-
nyájunk életébe belenyúló tényt ellenmondást nem tűrő typus-
ban szemléltetni. A kérdés irodalma oly kiterjedt, hogy el 
nem titkolható félelemmel szaporítjuk azt, másrészt azonban a 
tárgy fontossága miatt örömmel kell megragadnunk minden alkal-
mat, amely a fölmerült kétségek tisztázására kínálkozik. Legutóbb 
Gálffy László S. J. vetett föl ily kétséget i s így talán nem esik 
súlyos beszámítás alá, ha néhány sorral gyarapítóm e kérdés 
irodalmát. Rám nézve annál is kedvesebb ez az alkalom, mivel 
konkrét esetben mutathatom meg, miként szűrődtek le «Aquinói 
szent Tamás világnézete» című munkám egyes állításai s így 
igazolhatom azt a bizalmat, amelyet bírálóim kivétel nélkül elő-
legeztek, bár a műben a szokásos tudományos apparátust mel-
lőznöm kellett. 

Mi a hit előzményeinek ismereti eszköze ? Ha nem csaló-
dom, ez a jelen kétség lényege. Annyira különböző ez az egyes 
hívő konkrét szükségletei szerint, hogy egységes és föltétlenül 
megbízható kiindulópontot csak ott találhatunk, ahol minden 
ember kivétel nélkül egyformán áll szemben a természetfölötti 
tartalommal, t. i. a dispositiones proximae-ban, vagyis ama leg-
közelebbi előzményekben, amelyekből a hit természetes folyo-
mány gyanánt származik, ill. kiváltódik. Ezeknek az elemzése 
megmutatja, hogy hol kell keresnünk ama távolabbi előzmények 
(dispositiones remotae) pótló tényezőit olyan esetekben és olyan 

i Religio. 1924. ápr. 64. old. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 7 
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egyéneknél, akikre nézve személyes körülményeik miatt a sémá-
ban megállapított lépcsőzetes előrehaladás nem lehetséges. A pius 
credulitatis affectus neve alatt összefoglalt értelmi és akarati 
tények képviselik e legközelebbi előzményeket, amelyeket a 
skolasztika terminológiája a végleges parancsszó (ultimum iudicium 
practicum) néven honosított meg a theológiában.i Vizsgálatun-
kat tehát ennél a ténynél kell kezdenünk, amely természeténél 
fogva sohasem, még a leghirtelenebb és legcsodálatosabb meg-
térésnél sem hiányozhatik s ha nem is kifejezetten, legalább is 
burkoltan bennfoglaltatik a hit minden megnyilvánulásában, akár 
a megtérés elején, akár pedig a tökéletesség magas fokán álljon 
is a hívő. E parancsszó tartalmára és minőségére nézve véglege-
sen és nemcsak a visszavonhatlanság, hanem az ellenállhatlan 
erély (efficaciter) szavával mondja ki : higyj, vesd alá magadat 
a kinyilatkoztatás tekintélyének. Mint minden parancs, ez is az 
értelemben gyökerezik, de tulajdonképeni ható, mozgató erejét az 
akarattól kölcsönzi. Az értelem részéről föltételezi a legteljesebb 
tisztánlátásnak ama fokát, amely az emberi, az erkölcsi cseleke-
dethez szükséges, az akaratéról pedig energiájának egyoldali 
lekötését, tehát a végleges d ö n t ő vá l a sz t á s t . 2 Életbevágó és az 
egész erkölcsi és világfelfogás sorsát eldöntő cselekedet előtt 
áll a lélek, amelyben épen ezért az actus humánus minden köve-
telményét sokkal nagyobb mértékben kell megtalálnunk, mint 
egyéb kisebbjelentőségű és a hitbelit már föltételező döntéseink-
ben. Eszerint a hit parancsszavát is a többi emberi és erkölcsi 
lélektani jelenségek hasonlatára kell elemeznünk. 

Mi szükséges az erkölcsileg számbavehető cselekedethez? 
Szent Tamás aprólékos pontossággal sorolja föl az egyes ele-
meket, a célkitűzéstől egész a cselekedet megvalósulásáig3 Hogy 
azonban e kifejezetten lépcsőzetes előrehaladás cselekedeteink 
emberi és erkölcsi mivoltához nem föltétlenül szükséges, maga 
szent Tamás hangsúlyozza s teljesen elegendőnek ismeri el azt 
a tényt, amelyben a séma egyes elemeinek hatóereje felhalmo-
zódik. Az aprólékos célkitűzés, tanácskozás, válogatás stb. a tett 
halálát jelentik, úgy hogy pl. a jó, az indokolt harag jelentősé-

1 A legmélyebben járó értekezést e pontról Joannes a S. Thoma és a 
salamancai kármeliták Cursusaiban olvastam a II—II. Qu. 4-hez írt magyará-
zataiknál. 

2 V. ö. I—II. Qu. 17. 
3 I—II. Qu. 11. et sequ. 
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gét szent Tamás épen abban látja, hogy a cselekedet e fékeit 
meglazítja. 1 Emellett tudjuk, hogy a lélek készültségei, akár a 
természettel adottak, akár megszerzettek vagy belénk öntöttek 
legyenek azok, az emberi cselekedet előzményeit oly módon 
ölelik föl, hogy az egyes tény emberi és erkölcsi mivoltához 
csak a beleegyezés (consensus),2 sőt adott esetben ez is csak 
mint már korábbi tényekben bennfoglalt adat szükéges. Amit a 
természet és a gyakorlat az erkölcsi érték kisebbítése nélkül 
létrehozhatnak, azt az akarat Ura is megvalósíthatja, akár mint 
a természet, akár mint a kegyelem forrása lépjen is közbe. Mind-
emez esetekben oly villámszerűén felpattanó világosság ömlik el 
a lelken, amely ha tartamát tekintve (extensive) nem hasonlít-
ható is össze a sématikus lefolyásúéval, erőfokában (intensive) 
azonban messze fölülmúlja azt s annál tökéletesebb, minél haté-
konyabb a mozgató erő, ill. minél teljesebb ennek uralma nem 
egyszerűen az akarat, hanem a szabadakarat fölött.3 

Ahhoz tehát, hogy a hit emberi és erkölcsileg számba-
vehető lélektani tény legyen, a tisztánlátás föltétlenül szükséges,4 

és pedig ama pontokat illetőleg, amelyeket ma már általánosan 
elismer minden hittudós (Isten léte, igazmondása stb). A parancsszó 
pedig, amely e tény sématikus előföltételeinek energiáját össze-

1 II—II. Qu. 158. a. 1. ad 2. 
2 Ez a consensus nem teljesen azonos azzal, amely a sémában foglaltatik 

(I—II. Qu. 15.), hanem egy végső parancsban foglalt összes emberi energiák-
nak (ha nem is egyenkénti, de burkoltan az egészet felölelő) tisztánlátását, el-
fogadását és értékesítését jelenti. 

3 Ebből a szempontból tehát leggyöngébb az általános vagy az egyedi 
természettel adott erők lefolyása, mert ezek csak az akarat és nem a szabad 
akarat mozgatói. Nagyobb a megszerzett készültségeké, mivel bennök a meg-
előző cselekedetek, megfontolások és szabad elhatározások energiái halmozód-
nak föl. A legtökéletesebb azonban az akarat Uráé, aki szent Tamás szerint a 
legtökéletesebb emberi cselekedetet, az ú. n. gratia operansban (I—II. A 111. 
a. 2.) közli velünk, amely a hosszú emberi fontolgatások mellőzésével az Iste-
néhez leghasonlóbb cselekvésre képesít bennünket. Általa mintegy teljesen ki-
lépünk emberi mivoltunkból s intuitiv szemlélet alapján valósítjuk meg azt 
(«egyezünk bele»), amit a kegyelem Ura akar, olyanformán, mint maga 
a fontolgatást nem ismerő actus purus, Isten is. Ezért az Isten életében való 
részesedés a malaszt s ezért annál tökéletesebb bennünk a kegyelem élete, 
minél jobban háttérbe szorul az emberi cselekvési mód, a transitus de potentia 
in actum. V. ö. I—II. Qu. 112. a 2. ad 2. is. 

4 Minden megszorítás nélkül hangsúlyozza ezt szent Tamás II—II. Qu. 
I. a. 4. ad 2. «Non enim crederet, nisi videret ea esse credenda, vei propter 
evidentiam signorum vei propter aliquid huiusmodi.» 

7* 
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gezi, legalább is szent Tamás elvei szerinti minden körülmény 
szerint természetfölötti jellegű, vagyis a kegyelem műve még 
akkor is, ha különben hosszú természetes eszmélkedés és küz-
delem energiáit ölelné is föl. Végső és hathatós parancsszó ez 
(pius credulitalis affectus formaliter), amelyből a hit teljesen ter-
mészetfölötti ténye elkerülhetlen szükségszerűséggel folyik. Már 
pedig az oksági elv felborítása nélkül nem is gondolható, hogy 
magasabbrendű okozat (hit) alacsonyabb (tehát itt természetes) 
oksorozatból fejlődjék ki. Szent Tamásnál továbbá, aki minden 
történésnek okát nemcsak a cselekvő ok, hanem az anyag vagy 
a szenvedő alany részéről is meg szokta jelölni, nem is tételez-
hetjük föl, hogy a hit megvalósítását ilyen előföltételek nélkül 
képzeli el.2 Az üdvösségszomj alsóbbrangú fokai (amelyeket az 
ú. n. motiva materialia credendi hoznak létre), csak azt a hatás-
nélküli parancsszót eszközölhetik, amelyet tapasztalatból mindenki 
eléggé ismer s amely a többé-kevésbbé szomjas, de a tettek 
mezejére nem lépő kívánságok határát nem hagyja el. A leg-
teljesebb bölcseleti és theológiai tisztánlátás mellett is tunya 
marad e parancs, ha a kegyelem nem ad neki hathatós lökést. 
Ezért a hit ténylegességéhez csakis a végső parancsban foglalt 
tisztánlátás szükséges elengedhetetlenül, amely tisztánlátás teljes 
ereje végül a fönnebbiek szerint a consensusban összegeződik. 

Tartalmát tekintve e parancsszó az emberi lélek összes erői-
nek harmóniáját, tehát az értelmi és érzelmi élet «megegyezését», 
kiegyenlítődését képviseli s abban a megingathatlan elhatáro-
zásban domborodik ki, amely a léleknek a kinyilatkoztató tekin-
tély előtti legteljesebb meghódolását, engedelmességét hozza létre. 
Mint ilyenben az érzelmi, akarati szempontok a döntők, amit a 
régi theológia a pius credulitalis affectus, szent Tamás pedig az 
engedelmesség, a meghajlás (obedientia generalis) fogalmával 
jelez.3 A parancs értelmi alkotó részei nem föltétlenül tételeznek 

1 Scotus és Molina ellenkező tanát más összefüggésben szándékozom 
tárgyalni. 

2 I—II. Qu. 112. a. 2. ad 3. A hitre vonatkozólag v. ö. II—II. Qu. 4. a. 
7. ad 5. ahol csak a készültségszerü természetfölötti valóságokat zárja ki, de 
nem a tényleges segítség gyanánt adott kegyelmeket, amelyből az I—II. Qu. 
112. szerint a készültségszerű malaszt váltódik ki. 

3 II—II. Qu. 4. a. 7. ad 3. Végeredményben mindkét fogalom ugyanazt 
jelzi : a) az üdvösségszomjból származó b) készséget a meghajtásra. Szent 
Ágostonnak inkább a meghajlás forrását kellett hangsúlyoznia (affectus), míg 
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föl következtető ismeretet, sőt még az indokló ismert sem lénye-
ges követelményük. A legtöbb esetben nem hiányoznak ugyan 
ezek, a parancsszó tökéletessége és a bennefoglalt tisztánlátás 
azonban sértetlenül maradnak, ha oly szemléletszerűen folyik is 
le, hogy csak magunknak tudunk róla számot adni. A tisztán-
látás feladata lévén, hogy a hit akadályait eltávolítsa, elég ha a 
hívő szükségleteinek megfelelően történik ez s nem föltétlenül 
szükséges, hogy azonnal apologétává is alakítsa azt.1 Egyelőre 
elég, ha önmagával és saját nehézségeivel szemben törhetetlenül 
áll. E feladatnak pedig a lélekre elömlő mindenfajta fény meg-
felelhet, amely láttatja s mintegy érzékelteti vele, hogy a meg-
hódoláson kívül észszerűen mást nem cselekedhet. Egyelőre talán 
nemcsak más, hanem önmaga előtt sem tudná okoskodással iga-
zolni eljárását és csak későbbi eszmélkedés révén látja be ily 
diskurziv alakban is, amit már intuitive a cselekvés pillanatában 
is tudott, hogy t. i. mily jól és észszerűen járt el. 

A hit parancsszavára szükséges belátást három forrásra 
vezethetjük vissza. Az első kizárólag okoskodó jellegű s bölcse-
leti és theológiai fontolgatásokon alapul (ami természetesen nem 
zárja ki, hogy a kegyelem befolyása és irányítása alatt jöjjenek 
létre). Ennek eredményei képviselik a hit távolabbi előzményeit 
(motiva materialia credibilitalis) s a végső parancsszóban, főkép 
pedig a tényleges hitben, a fönnebbiek szerint a természetfölötti 
világosság fényének (motivum formale credendi) adják át helyü-
ket,2 ill. az általuk előkészített lelket a kegyelem vonzóerejének. — 
A második tisztán intuitív jellegű s gratia operans alakjában ott 
van minden ember hitének kialakulásánál legalább is a megiga-
zulás alkalmával, azoknál pedig, akiknél az okoskodáson alapuló 
tisztánlátás nem lehetséges, kipótolja ennek hiányát és hatóere-
jét. — A harmadik e kettő természetét megosztja s részben okos-
kodó, részben pedig szemlélő ismeretet képvisel, t. i. a képzet-
len elme természetes ismerete Istenről. Ez annyiban okoskodó, 

szent Tamást a második rész érdekelte, mint olyan, ami az első meghatározó 
sajátságát is képviseli. 

1 Ebből következik, hogy sem tárgyilag nem szükséges az előföltételek-
nek bölcseletileg tiszta (distinctum) megismerése, sem pedig a bizonyosság 
fokát illetőleg nem szükséges a metafizikai. Az erkölcsi bizonyosság legalsóbb 
foka és az istenismeret nagyon is kezdetleges (confusum) formája époly jó 
szolgálatot tehet, mint a metafizikai összegezés tiszta ismerete és bizonyossága. 

2 II—II. Qu. 2. a. 10. 
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mivel bizonyos tapasztalati adatokat föltételez, annyiban pedig 
intuitiv, amennyiben az értelem természetszerűen végzi el ez 
adatok összegezését egy végső első okban.1 Épen ezért tulaj-
donképeni indoklást nem tartalmaz, hacsak későbbi eszmélkedés 
eredményekép nem jelentkezik ez. Ez az utóbbi tisztánlátás, mint 
távolabbi előzmény nem hiányozhatik értelmét használó ember-
nél, ha messze mögötte marad is, akár tisztaság, akár indoklás 
tekintetében az elsőnek.2 A belátás, helyesebben bizonyos intuitiv 
érzéklés, mindazáltal itt sem hiányzik s végül is csak ezt köve-
teljük a hit elemzésénél, nem pedig ennek módozatait.3 A végső 
parancsszónál ez is épúgy kiegészítést kíván a kegyelem adatai-

1 V. ö. a szerző idézett müvének Isten megismerése c. fejezetét. 
5 I. Qu. 2. a. 1. ad 1. Ebből következik, hogy ez a kezdetleges, gyak-

ran csak bennfoglalt, tárgyilag pedig elmosódott istenismeret sohasem lehet a 
hit tárgya, hanem mindig csak praeambulum, előzmény, amelyre a malaszt 
épít. Mint a boldogságvágyban bennfoglalt tartalom természetes üdvösségszomj-
ként nyilvánul meg s így a pius credulitatis affectus sperma-jának, magvának 
tekinthető, amely a lelket természeténélfogva kereszténnyé s a kinyilatkoztatás 
elfogadására készségessé teszi. Ha tehát szent Tamás egyes esetekben (az elme 
képzetlensége miatt) a hit előzményei gyanánt szolgáló ismereteket a hit tár-
gyának mondja (mint I. Qu. 2. a. ad), ama tiszta ismeretre gondol, amelyre az 
ember csak sok eszmélkedés és tanulás árán juthat el (I. Qu. 1. a. 1.). Erre 
nem képes mindenki, míg az előbbi értelmes természetével szükségszerűen meg 
van adva. Ezért még a legképzetlenebb elménél sem hiányzik a hit értelmi és 
érzelmi előföltételeinek az actus humánushoz szükséges érzéklésszerű előzménye-
Mint előzmény a belátás (ha nem is indokolás) műve ez ismeret, tárgyilag pedig 
ama homályos istenfogalmat öleli föl, amelyről szóltunk. Mint a hit tárgya a 
tisztult istenfogalomban domborodik ki és Isten tekintélyével indokolt ismere-
tet képvisel : megvan benne a hit jellegzetes sajátsága : cum assensu cogitare. 
E megkülönböztetés azért fontos, mert bizonyos tekintetben, ha más összefüg-
gésben is, mindenkire alkalmazandó. így II—II. Qu. 1. a. 4. ad 1 ; Ib. Qu. 8. 
a. 6. ad. 2. 

3 A II—II. Qu. 1. a. 4. ad 2. et 3. említett videre Caietan felfogása 
szerint sem azonos a tudományosan indokló belátással. (Egyik-másik nézetét 
nem osztom ugyan, mivel főkép a Qu. 4. ellenmondásnélküli magyarázatát lehe-
tetlenné teszik.) «Videre in proposito — mondja — sumitur pro tota latitu-
dine visionis, ita quod non restringatur ad videre sic vei sic, sed quocumque 
modo salvetur videre, sufficit. Dicimur enim videre non solum sensibile per 
se, sed commune et per accidens.» Ezért az okoskodásból levezetett belátás 
époly hatékony lehet, mint az intuitív és a tapasztalati ismeretből származó. 
Az arculütés következményeit époly biztossággal tudom, ha tapasztalnom kell 
ezt, mintha az összes oksorozatot összeállítva vezetem le azokat. így a jelen 
esetben is a tapasztalati istenismeret (akár a természet, akár a kegyelem sugal-
latára, inspirációjára legyen is visszavezetendő), époly hatásosan eltávolíthatja 
a hit akadályait, mint a tudományos metafizika levezetései. 
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ból, akárcsak az első s ha valamikép előfordulna a rendkívüli 
eset, hogy ez hiányzanék, épúgy pótolható lenne a kegyelem 
révén, mint a szigorúan vett metafizikai összegezés. Eszerint 
végeredményben csak arra a kérdésre kell feleletet adnunk: 
honnét van a parancsszóban foglalt tisztánlátás ? A hitből árad-e 
el a lélekre, vagy más tényezőt kell föltételeznünk? Szent Tamás 
álláspontja minden kétséget kizár : e belátást nem a hitből, hanem 
ennek segítő társaiból, a Szentlélek ajándékaiból, kell eredez-
tetnünk. 

Hogy ezt megérthessük, előre kell bocsátanunk a hit 
kétféle jelentését, a) A hit mint minden egyéb ismeretmódtól 
különböző értelmi ténykedés (vagy mint készültség : erény) Isten 
tekintélyével indokolt, vele indokló és habozást nem tűrő, biztos 
ismeretet jelent (fides formaliter). Ez és csak ez alkotja lényegét, ez 
teszi a hitet lényeges egységgé (totum essentiale). b) Mint 
kiegészítő részekből álló egészet is tekinthetjük a hitet (totum 
integrale). A középpontban a fönnebb említett erény vagy tudat-
tartalom van, amelynek szolgálatára, támogatására és erősítésére 
számos más készültségszerü vagy tényleges energia, helyesebben 
a lélek minden képessége áll. 

Ez a megkülönböztetés nem szokatlan szent Tamásnál. 
Az okosság sajátos megnyilvánulása a parancs. Hogy azonban 
az erény elsőrendű hajlandósága megfelelően nyilvánulhasson 
meg, szükségesek a másodrangú ténykedések — az Ítélkezés és 
tanácskozás.1 Ez a három elem alkotja az okosság lényeges részeit 
s mind egyazon készültség hajlandóságában gyökereznek, ennek 
megnyilvánulásai. Ez a lényeges egység viszont csak akkor mű-
ködhetik zavartalanul, ha a legkülönbözőbb ténykedések, amelyek 
nem is mind az értelemre vezetendők vissza, veszik körül 
azokat,2 nem is szólva arról, hogy az okosság végső szavának 
érdekében az egész ember összes képességeinek és erőinek össz-
hangban kell állaniok és működniök.3 Az erkölcsi élet minden 
megnyilvánulásánál tehát egy a tudat középpontjában álló tényezőé 
a vezetőszerep, ez adja meg a cselekedet legjellegzetesebb saját-
ságait. Egyes tudattartalmak oly közel állanak ehhez, hogy mint-
egy kiegészítő részeinek tekintendők s épen ezért a vezértarta-

1 II—II. Qu. 48. a. 8. 
2 Ezek az okosság kiegészítő részei (partes integrales) II—II. Qu. 49. 
3 V. ö. a szerző cikkét : Szent Tamás írói egyénisége. Katholikus Szemle, 

1923. nov. 
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lom elnevezése is megilleti őket. így okosságnak nevezzük a 
II—II. idézett helyén felsorolt kiegészítő részeket akkor és any-
nyiban, mikor az okosság szolgálatában állanak, bár ebbeli szere-
püktől eltekintve saját elnevezésük illeti meg őket. A többiek, 
a távolabb állók, megtartják önnállóságukat és jellegüket, mind-
azáltal a vezető indítóokból rájok áradó tartalmi vonás ennek 
elnevezését és sajátságát nyomja rájok, ha kifejezetten ennek 
szolgálatában állanak.1 

A hitnek szorosan vett kiegészítő részei nincsenek, de akár 
lélektanilag, akár tisztán theológiai szempontból nézzük is, hely-
zete az ember erkölcsi életében oly középponti, hogy sokkal 
több energiaforrásnak kell rendelkezésére állania, mint akár-
mely más erénynek. Theológiailag a hit a természetfölötti élet-
nek nemcsak alapja,2 hanem kizárólagos világító tornya, kormá-
nyosa és irányítója s így valóban minden erény között a leg-
első, ezek kezdete és forrása.3 Biztosságát tekintve, messze fölül-
múl minden más ismeretet s mint ilyen, a lélek legnagyobb 
kincsét képviseli, amelynek megőrzéséért minden áldozatot meg 
kell hoznia.4 Lélektanilag a hit ilyen nagy kincs gyanánt szere-
pel már az üdvösségszomjban, még inkább azzá lesz azonban, 
ha a hívő tapasztalatból ismeri meg áldásos hatásait és a vele 
járó megnyugvást. Nem egy tisztán értelmi meggyőződés vagy 
világnézet érdeke tehát a hívő öntudatában a hite megőrzése, 
hanem az egész cselekvő személyé, egy egész életé, sőt örök-
kévalóságé. Mivel pedig ennek a tudatnak a közlése a hittel 
elválaszthatlanul össze van kötve s annak legalacsonyabb foká-
val, sőt mint láttuk, közvetlen előföltételével, az üdvösségszomj-
jal is szükségszerűen összefügg, arra kell következtetnünk, hogy 
a megőrzésére és kifejlesztésére való törekvés ontológiailag is 
nem más alaki tényezőre (forma), hanem magára a hitre veze-
tendő vissza. A hit önfenntartási ösztönének nevezhetnők ezt s 
tartalmilag nem más, mint a természetszerűleg vele járó hajlan-
dóság (inclinatio), amely nemcsak a maga, hanem a többi kör-

1 A hitét bátran megvalló ember inkább hívő, mint bátor, valamint 
szent Tamás gyakori példája szerint, az aki lop, hogy házasságtörést követhes-
sen el, inkább házasságtörő, mint tolvaj. Ezen a megfontoláson alapszik szent 
Tamás tana az erkölcsi élet napjának, a szeretetnek, minden cselekedetünket 
megvilágító, éltető és átalakító hatásáról (Caritas est forma virtutum). II—II. 
Qu. 23. a. 8. 

2 II—II. Qu. 4. a. 1. 3 Ib. a. 7. * Ib. a. 8. 
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nyékező tényezők energiáját is mozgósítja, hogy létét, fönnmara-
dását és fejlődését biztosítsa.1 Az utóbbiak működése tehát adott 
esetben nem öncélú, hanem annak a tényezőnek hajlandóságá-
ból és tényleges befolyásából indul ki, amely központi helyze-
ténél fogva akár ontológiailag, akár psychológiailag a gyújtó-
pontban áll. E segédtényezők sajátos megnyilvánulása tehát 
mint mozgató erőre (effective vei in ratione motus) a közép-
ponti elem hajlandóságára vezetendő vissza, ámde nem belőle 
származik formaliter, elicitive, azaz mint alaki tényezőből. Az utóbbi 
szerepet a környékező energiák játsszák. Ezzel megtaláltuk a kul-
csot szent Tamás megértéséhez. 

1. A hit természeténél fogva tekintéllyel indokoló ismeret 
lévén,2 mint alakilag működő tényező (formaliter) csakis erre 
irányuló hajlandóságot hordoz magában.3 Ahol tehát hiányzik 
az isteni tekintéllyel való indokolás, az az ismeret nem a ter-
mészetfölötti hitből származik. Épígy nem vezethető vissza a hitre 
mint alaki tényezőre a meggyőződés egyetlen formája sem, ahol 
belátás (akár okoskodáson, akár az indokolást nem föltétlenül 
megkívánó intuition alapuljon) kiséri az ismeretet.4 Az ilyen 
ismeretek alaki tényezőjét szent Tamás egyéb energiatartalmak-
ban keresi.5 A bölcselet csak lát s ha kérdezed miért, elvezet 
egész az észelvekig. Az intuitió szintén csak látást kölcsönöz s 

1 Ezt a megállapítást bármely természeti törekvésnél ellenőrizhetjük s 
azt hisszük, nagyon alkalmas a II—II. megértéséhez, mivel megmagyarázza, 
hogy miért véteti körül szent Tamás az egyes erényeket kisebb bolygókkal 
(partes integrales et potentiales) s megvilágítja azt, amit a szerző fönnebb idé-
zett cikkében az egész emberről mond. 

2 II—II. Qu. 1. a. 1 ; ib. Qu. 2. a. 1. 
3 «Fides importât solum assensum ad ea, quae proponuntur.» II—II. Q u . 

8. a. 5. ad 2. Az egészet felöleli a Qu. 2. a. 1-ban adott meghatározás: cum 
assensu cogitare. Ez annál fontosabb, mivel a hitnek, mint actus humanusnak 
a jellegét kidomborítja, mert cogitare est motus animi deliberantis nondum 
perfecti per plenam visionem veritatis. Megvan tehát benne a fontolgatás, meg-
van az indokolás, és pedig olyan tekintéllyel való indoklás, amely megnyugvás-
ban, assensusban végződik (a kétséggel és a vélekedéssel szemben) anélkül, 
hogy belátássá válnék (a tudománnyal vagy intuícióval szemben. Az utóbbi 
már a cogitatio-t is kizárja). 

4 Ez a megállapítás alapvető jelentőségű s szent Tamás a Szentlélek 
ajándékainak tárgyalásánál, amit az előbbi jegyzet is mutatja, erélyesen hang-
súlyozza ezt. Ha ezt nem tartjuk szemmel, lehetetlen ellenmondás nélkül magya-
rázni a II—II. idevágó kérdéseit, főleg a Qu. 4-et. 

5 II—II. Qu. 2. a. 1. 
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ha tárgyi érvekkel nem is tud minden esetben indokolni, a meg-
ismerő elme egész lényét elöntő s főleg az érzelem világából 
rááradó tapasztalati biztosságra (cognito experimentális)1 hivat-
kozik. A theológia is csak Iát, L i. egy-egy következtetésnek a 
kinyilatkoztatás forrásaiban és értékeiben való bennfoglaltságát 
látja.2 Egyedül a hit «A/sz», azaz elfogad s ha kérdezed miért, 
Isten tekintélyével felel.3 Hogy mily féltékenyen őrködött szent 
Tamás a hit e megkülönböztető sajátságán, jól tudjuk. Meglehe-
tős egyedül volt nézetével már akkor s most is majdnem egye-
dül áll iskolája ennek állításában. 

2. A hit, mjnt középponti erény, uralkodó hajlandósággal 
bír. Mint ilyen tökéletességénél, ill. tökéletes, tehát uralkodó hely-
zeténél fogva kiterjed mindazokra a tényekre, amelyek létrejöt-
téhez mint előzmények szükségesek s zavartalan gyakorlatához 
és fönnmaradásához mint következmények megköveteltetnek. 
A hit önfenntartási ösztöne oly erős, hogy általa a lélek összes 
megfelelő erői mozgásba jönnek s támogatva szolgálatára állanak. 

Ha a hitet már mint lelkünkbe öntött erényt szemléljük, ez 
uralkodó hajlandóságánál fogva parancsolja a hívőnek, hogy a 
hit természetes alapjait (előzmények) minél mélyebb tanulmá-
nyokkal lerakja, a tudás egyéb adataival való összhangját (követ-
kezmények) belássa. Ez a hit természetével adott hajlandóság, 
mivel, mint szent Tamás megjegyzi, az alany részéről bizonyos 
ingadozás és megingathatóság veszedelme környékezi a többi, 
belátást biztosító készültségekkel szemben.4 Mindezek a hívő 
értelmi színvonalához mért kutatások, okoskodások és eszmél-
kedések s a belőlük származó belátás tehát a hit önfenntartási 
hajlandóságából indulnak ki, mint ösztönzések, parancsok stb. 
(effective), de létrehozó tényezőjük tőle különböző alaki készült-
ségekben (bölcselet, theológia stb.) keresendő. Ahol pedig ilyen 
saját kutatás lehetetlen, ott, de minden esetben a mélyebb s 
mindenkire nézve egyformán szükséges, természetfölötti belátás 
közvetítésénél szent Tamás a Szentlélek ajándékaihoz fordul. 
Ezek bár ontológiailag és lélektanilag egyaránt tökéletesebb 
valóságot és életmegnyilvánulást képviselnek, mint a többi eré-
nyek, mindazáltal e földi életben a hit szolgálatában állanak s 
az a rendeltetésük, hogy a hitélet létét, fönnmaradását és elmélye-

1 I I - I I . Qu. 172. a. 3. ad 1. 3 II—II. Qu. 1. a. 4. et 5. 
2 I. Qu. 1. a. 2. et sequ. 4 II—II. Qu. 4. a. 8. 
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dését biztosítsák. 1 Ebből a szempontból ezek is a hit önfenn-
tartási ösztönének szolgái mindaddig, amíg a homály megszűn-
tével teljes fényüket önthetik a lélekre.2 

Innen van, hogy amíg energikusan hangoztatja szent Tamás 
a videre, a belátás szükségességét, a hit előföltételeit illetőleg,3 

époly határozottan jelöli meg e belátás alaki tényezőjét a Szent-
lélek ajándékaiban.4 Ez főkép az élő hitre (fides formata) és a 
hit legközelebbi előföltételeire vonatkozik. A távolabbiakat az 
ajándékok hasonló nevű természetes viszonypárjai képviselik 
megfelelő készültségek vagy tényleges eszmélkedések alakjában. 
Sőt még ennél is tovább megy szent Tamás, mikor a hit meg-
nyilvánulási ösztönében gyökerező ismeret alaki tényezőjét is a 
tudomány ajándékára vezeti vissza. «Lumen fidei facit videre ea, 
quae creduntur», mondja Summájának egyik igen jelentős fele-
letében.5 Ez a hajlandóság a hit sajátos tárgyainak fölismerésére 
irányul és a hitnek általános készültségszerű jellegében gyöke-
rezik. Minden készültség érzékelteti, észrevéteti (facit videre) 
saját tárgyát még akkor is, ha nem értelmi, hanem akarati vagy 
épen az érzéki törekvésben gyökerző valóságot képvisel. Az igaz 
ember «érzi», hogy jogtalanság történt, akkor is, ha a to rpus 
iurist sohasem látta. A tiszta lélek «érzi», hogy szabad-e valamit 
tennie akkor is, ha a moralisták hosszúranyúlt értekezéseit sohasem 
olvasta. Pedig az igazság az akaratban, a tisztaság az érzéki 
vágyó képességben székel, tehát egyik sem lát, hanem láttat, 

• II—II. Qu. 9. a. 1. ad 3. 
2 I—II. Qu. 68. a. 6 ; II—II. Qu. 8. a. 7. 
3 II—II. Qu. 1. a. 4. ad 2 ; ib. Qu. 8. a. 8. ad 2. «Fides non potest 

universaliter praecedere intellectum.» 
4 Ebben a világításban kell olvasnunk és összehasonlítanunk a II—II. 

Qu. 1. és Qu. 8. et 9. Itt csak egy próbát nyújtunk. «Non enim crederet, nisi 
videret ea esse credenda, quae proponuntur», mondja Qu. 1. a. 4. ad 3., majd 
Qu. 8. a. 4. ad 2. így folytatja : «etsi non omnes habentes fidem plene intelli-
gant ea, quae proponuntur credenda (bár valamennyien teljes megnyugvással 
és meggyőződéssel vallják a hit mint alaki tényező révén, amit szent Tamás 
Qu. 8. a. 6. ad 2. hangsúlyoz), intelligunt tamen ea esse credenda et quod ab 
eis nullo modo est deviandum (aminek alaki tényezője az értelem ajándéka, 
hisz' ezt védelmezi és magyarázza az idézett helyen, mint minden más készült-
ségtől különböző energiát). Az egész Qu. 8-ban folyton és a legkülönfélébb 
formában hangsúlyozza, hogy a hit csak a hitigazságok elfogadásának (assen-
sus) alaki tényezője, minden más életmegnyilvánulás a különböző ajándékokra 
vezetendő vissza. V. ö. főleg a. 6. 

5 II—II. Qu. 1. a. 4. ad 3. 
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érzékeltet, facit videre. Szent Tamás a törekvő készültségeket 
nem akarja megismerőkké változtatni, hanem csak azt állítja, 
hogy szerintük idomul a cselekvő személy ismerete: homo (t. i. 
mint princípium quod) «videt illud quod est sibi conveniens 
secundum habitum illum». A princípium quo formale et eliciti-
vum kérdését nyiltan hagyja, mivel az egyes esetekben és szemé-
lyek szerint igen különböző lehet. Csak annyit akar megállapí-
tani, hogy az egyes készségek megnyilvánulási ösztönének 
nyomása alatt (amelyek tehát effective befolyásolják a kérdéses 
érzéklést) a cselekvő személy (princípium quod) mozgósítja külön-
féle lelki erőit (princípium quo), hogy abban az értelemben 
vagy világításban lássanak vagy általában működjenek, amelybe 
a fölmerült szükségletek szerint a gyújtópontba lépő készültség 
vagy tény vonzza őket.1 Mozgósítás ez, ha a készültségek meg-
nyilvánulásának távolabbi előföltételeire vonatkozik (olyanformán, 
mint az imént állítottuk a hit és a tudományos eszmélkedések 
viszonyáról), de automatikus mozgósulás olyan esetekben, mikor 
akár hirtelen szükségletek, akár más okok annyira a gyújtópontba 
helyeznek valamely készültséget és annak megnyilvánulását, hogy 
a léleknek az eszmélkedésre sem alkalma, sem képessége nincs, 
hanem csak látnia, érzékelnie lehet, ha eszes mivoltának meg-
felelő cselekedetben akar életjelt adni magáról. S végül is a 
habitusok sajátos feladata és jelentősége ebben domborodik ki.2 

Ezért a hit is tökéletlen készültség lenne, ha csak a theológiai 
tudomány állana rendelkezésére annak megállapítására, hogy mi 
hittétel, azaz mily tárgyakra vonatkozólag kell gyakorolnia sajá-
tos energiáját, a beleegyezést, az assensust. Igen hasznos szol-
gálatokat tehet a theológia a hitnek ebben az irányban s viszont 
a theológia igen becses útmutatást és vezetést nyer a hittől, sőt 
épen (a tisztán materialis vagy rationalis theológiával szemben) 
tőle kölcsönzi differentia specifica-ját, de mindez csak távolabbi 
előföltétele a hit tárgyai érzékeltetésének. Egy másik, tökélete-
sebb, minden ember és körülmény igényeinek megfelelőbb alaki 
tényező nélkül a hit elhervadna. Ezért tételezi fel szent Tamás 
a hit e megnyilvánulási ösztönének támogatására a tudomány 

1 Az első tökéletes kommentárt a II—II-hez az a metafizikus fogja meg-
írni, aki a lélektani kutatás minden eszközével közeledik hozzá. Csak ez fogja 
fölfedni ama mély lélektani megfigyelések értelmét és jelentőségét, amelyekkel 
a Summa e része tele van. 

2 V. ö. a szerző idézett müvének az értelem készültségei c. fejezetét. 
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ajándékát, amelynek segítségével ítélkezünk a hit tárgyairól, ill. 
megkülönböztetjük azt, amit hinnünk kell attól, ami vele ellenkezik 
vagy nem a végleges meggyőződésnek, hanem a vélekedésnek 
a tárgya. «Lumen fidei facit videre ea, quae creduntur» — érzé-
kelteti a hit tárgyait — vagyis központi helyzeténél fogva még 
inkább rendelkezésére állanak a lélek erői, főleg pedig termé-
szetfölötti készültségei, valahányszor önfenntartási vagy meg-
nyilvánulási ösztöne mozgósítja azokat s épen ez a tökéletes 
helyzete kívánja meg, hogy legyen a lelki erők között egy olyan 
is, amely automatikusan mozgósul, mikor a lélek e legnagyobb 
kincsének, a hitnek megőrzéséről vagy csalhatatlanul biztos meg-
nyilvánulásáról van szó.1 Ily hűségesen és logikusan tart ki szent 
Tamás ama nézete mellett, hogy a hit (mint alaki tényező) be-
látást kizáró készültség. Megnyilvánulásához szükséges ugyan a 
belátás, akár mint előzmény, akár mint következmény, amiért is 
önfenntartási és megnyilvánulási ösztöne mint mozgosító tényező 
ezekre is kiterjed. Mint tekintéllyel indokló ismeret kizárja a 
belátást s erre mint princípium formale et elicitivum semmi-
féle hajlandóságot vagy ösztönt nem mutat föl. Mint középponti 
és a természetet a természetfölöttivel összekötő és kiegyenlítő 
erény azonban föltétlenül megköveteli a belátást; ezért tartozik 
hozzá önfenntartási és megnyilvánulási ösztönéhez, hogy a meg-
felelő lelki erőket mozgósíthassa s ezért kellett a kegyelem Urá-
nak oly tökéletes ismereti erőket rendelkezésére bocsátania, mint 
aminők a Szentlélek ajándékai.2 Az önfenntartási ösztön termé-

1 Ismét egy rövid próba : «Lumen fidei facit videre ea, quae creduntur. 
Sicut enim per alios habitus virtutum homo videt illud, quod est sibi con-
veniens secundum habitum ilium, ita etiam per habitum fidei inclinatur mens 
hominis ad assentiendum his, quae conveniunt rectae fidei». II—II. Qu. 1. a. 
4. ad 3. De annak meglátására, hogy mi felel meg az igaz hitnek, a hit meg-
nyilvánulási ösztönétől tüzelt hívőben más lelki erő (mint princípium quo 
elicitivum) mozgósul. «Ad hoc, quod intellectus humánus perfecte assentiat 
veritati fidei, duo requiruntur. Quorum unum est, quod sane capiat ea quae 
proponuntur ; quod pertinet ad donum intellectus. Aliud autem est, ut habeat 
certum et rectum indicium de eis, discernendo scilicet credenda a non cre-
dendis; et ad hoc necessarium est donum scientiae.» II—II. Qu. 9. a. 1. 

2 így a szeretet is (mint princípium quo) nem megismerő, hanem csak 
törekvő, átölelő erő. Megnyilvánulásához azonban szükséges az ismeret. Épen 
ezért a szeretet tüzeli a lelket a szeretett tárgy minél mélyebb ismeretére és 
áthatására, úgy hogy ennek az ismeretnek a mozgosító tényezője a szeretet, 
alaki megvalósítója pedig az értelem és különféle készültségei. Ex fervore cari-
tatis abundantia cognitionis. 
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szetes és az érvényesülési vágy különböző minősítésű «sugal-
latait» és megnyilvánulásait naponta megcsodáljuk. Miért lenne 
ez másként a természetfölötti rendben? 

Ha végül a hit lelkünkbe öntésének folyamatát szemléljük, 
ugyanerre az eredményre jutunk. Ennek megértésére szent Tamás 
természetbölcseleti elveire kell gondolnunk, amelyek szerint a 
kialakuló valóság (forma) és az előkészítő tényezők viszonyát 
elképzeli. A távolabbi előzmények (dispositiones remotae seu 
materiales) minden megkülönböztetés nélkül, a közelebbiek (disp. 
proximae seu formales) a fejlődés rendjében (ordo generationis) 
időbelileg előzik meg az új formát, míg a célirányosságot tekintve 
(ordo perfectionis) ez előzi meg a közelebbi előkészítő tényező-
ket. A két valóság, ill. állapot egyedüllétét jelzi ez, amely az 
ágens szempontjából nézve az új formának mint elérendő cél-
nak elsőbbségét tünteti föl azokkal az elemekkel szemben, ame-
lyekből kiváltódik s amelyekben magszerűen (virtualiter) annyira 
bennfoglaltatik, hogy léte már ténylegesnek tekintendő. Ezért a 
forma kialakulására irányuló törekvésben gyökereznek, erre veze-
tendők vissza az említett előzmények, mint olyan átmeneti 
(intentionalis) valóságok és állapotok, amelyeknek létjoga és célja 
egyedül a forma kiváltódását hátráltató akadályok eltávolításá-
ban határozható meg.1 A patiens, az anyag részéről viszont, 
mivel a forma léte még mindig csak más valóságban foglaltan 
tényleges (virtuális), e közelebbi előzményeké az elsőbbség, mivel 
ezek adnak létet a formának. A valóság adatairól azonban a 
tökéletességi tartalom és nem a potenciális elemek szerint kell 
ítélkeznünk. Ezért joggal mondhatjuk, hogy a közelebbi előz-
mények a kialakuló forma hajlandóságában, mintegy a lét után 
vágyódásában (létösztönében) gyökereznek s hogy így a forma 
(nem tudván a természet törvényei szerint ezek nélkül kialakulni) 
hatóereje, létretörő ösztöne ezekre is kiterjed. Amint látjuk, itt 

1 Ez nem skolasztikus szőrszálhasogatás, hanem nagyon is szabatos ki-
fejezése annak, amit ma az eszmének (forma) az anyag fölötti fokozatos győ-
zelmével szoktunk jelölni. Hogy továbbá nem csűrés-csavarás akar ez lenni, 
talán az a fontolgatás bizonyíthatja legjobban, hogy ugyanaz az életerő, amely 
a fa legszebb virágait és gyümölcseit hozza létre, működik a magban is s ez 
kölcsönöz a különféle előkészítő állapotoknak és anyagoknak életadó erőt, míg 
másrészt épen ezek ébresztik föl a mag életerejét. Hiába vannak az élet leg-
tökéletesebb előföltételei, ha hiányzik az életerő, bár csak magszerűen van meg. 
íme a különféle prioritások megkülönböztetésének észszerű alapja! 
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sem azonosságot, hanem csak okozati összefüggést jelzünk a két 
állapot, ill. tényező között, mint fönnebb, mikor a kialakult hitet 
elemeztük. Minél közelebbiek tehát az előkészítő elemek s így 
minél inkább ez létünk célja, hogy kiváltódjék belőlük az új 
valóság, annál inkább gyökereznek az utóbbi hajlandóságában, 
annál inkább erre vezetendők vissza. 

Alkalmazzuk ez elveket a hit lelkünkbe öntési folyamatára.1 

A mi szempontunkból nézve a közelebbi és távolabbi előzmé-
nyek egyaránt igazi időleges előzményei a hitnek. Ezért nem-
csak effective, hanem formaliter is olyan energiák megnyilvánu-
lásai, amelyek a szent Tamástól megkövetelt belátást (videre) 
lehetővé teszik (természetes értelem, bölcselet, theológiai vagy 
a tényleges kegyelem kipattanó szikrái). Az egész folyamatot 
céltudatosan irányító ágens — Isten — részéről azonban ezek, 
főkép — és egész biztosan s minden körülmények között -— a 
közelebbi előzmények, tehát a hit parancsszava már mind a hit 
létre való törekvésének, ösztönének kifejezői s így bizonyos tekin-
tetben következményei. Az üdvösségszomj távolabbi lélektani 
alapjai2 már mind arra törekszenek, hogy az embert eljuttassák 
a megváltó ismerethez, nem mintha ennek tényezője (a hit) mag-
szerűen bennük lenne (hiszen ezek természetesek, amaz pedig 
természetfölötti), hanem mivel egy, az általuk előkészített elme 
sokkal fogékonyabb annak befogadására, mint az, amely még 
ezekkel a nehézségekkel is kénytelen küzködni. így már ezekben 
a távolabbi előföltételekben is a hit létretörési ösztöne nyilvánul 
meg s ezek jelenléte és az általuk elhárított akadályok a hit és 
a természetfölötti világ első győzelmi jeleinek tekintendők a ter-
mészet és a szűklátókörű okoskodás fölött. A lélektani és logikai 
fejlődés további fokain mind teljesebbé válik e győzelem s a 
hit annál inkább magszerűen (és nemcsak a lehetőség szerint, 
mint a távolabbi, materialis előföltételekben) foglaltatik benn az 
előzményekben, minél bőségesebb a természetfölötti segítség és 
energia. Ezt megint csak a hit érdekében adja a kegyelem Ura, 

1 Hogy szent Tamás a szellemi formák kialakulását is ennek e hason-
latára magyarázza, általános elveiből (hogy t. i. minden ismeret az érzékiből 
elvont valóság elemeire vezetendő vissza), még akkor is következnék, ha nem 
hivatkoznék erre kifejezetten. De épen a megigazulás kérdésének tárgyalásánál 
külön is figyelmeztet erre bennünket. I—II. Qu. 113. a. 7 ; a különböző prio-
ritások pedig alapvető szerepet játszanak e kérdés megértésénél. Pl. a. 8. 

2 V. ö. a szerző idézett művének idevágó részét. 
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úgy, hogy minden felvilágosítás, minden buzdítás vagy az aka-
ratra gyakorolt befolyás megint csak a hit létre való törekvésé-
ben bírja egyetlen célját. E természetfölötti segítségek nem 
készültség, hanem tényleges kegyelem alakjában osztályrészei a 
léleknek s szükségleteihez mérten különböző erények megnyil-
vánulásai. Az egyiknek lelki erősségre, a másiknak mérsékletre 
vagy okosságra van szüksége,1 mindenkire nézve azonban szük-
séges amaz értelmi fény és erő, amely a távolabbi előföltételek-
től még homályban hagyott kérdések és kétségek fulánkját kiöli 
s a lelket a helyes belátás megdönthetlen meggyőződésének 
tudatával tölti el, t. i. a Szentlélek ajándékainak szikraszerű vilá-
gossága és világítása.2 Ebből a szempontból is tehát arra a követ-
keztetésre kell jutnunk, hogy a hit közelebbi és távolabbi előz-
ményei egyaránt a hit létretörő hajlandóságában gyökereznek, 
tehát hogy hatóereje ezekre is kiterjed, de nem mint alaki tényező 
hozza azokat létre, hanem vagy mint működő, vagy mint célok. 

Összefoglalóan tehát a következőket állapíthatjuk meg: 
1. Hogy a természetfölötti tartalomhoz közeledhessünk, föl-

tétlenül szükségünk van bizonyos előzmények belátáson alapuló 
ismeretére, 

2. E belátás akár okoskodás, akár intuíció eredménye lehet. 
3. Fokát és minőségét tekintve különböző az egyes szemé-

lyek szerint. Célja lévén a hit akadályainak eltávolítása, teljesen 
az egyedi szükségletekhez idomul. Az erkölcsi bizonyosság leg-
alacsonyabb foka elég lehet az egyszerű lélek hitének kialaku-
lásához, míg a képzett elme nagyobbat kíván. 

4. Tárgyi tartalmát nézve a természetes elme gyakran nagyon 
is fogyatékos metafizikai összegezése époly alkalmas előföltétele 
lehet a hitnek, mint a legtisztultabb bölcseleti vagy theológiai 
összegezés. 

5. Tényezőjét szemlélve a hit önfenntartási és megnyilvá-
nulási (a hívőnél), vagy létre való törekvési ösztönében gyökere-
zik, mint mozgósító energiában, de más készültségekre vagy 
erőforrásokra vezetendő vissza az alaki létesítő tényező tekinte-
tében. 

1 II—II. Qu. 4. a. 7. 
2 Csak ez láttatja be vele hathatósan, hogy el kell fogadni a hit adatait 

s nem szabad tőle eltávolodnia azok miatt, amik a természetes fontolgatások 
részéről (quae exterius apparent) kételkedést stb. tanácsolnak. II—II. Qu. 8. a. 
4. ad 2. 
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6. A távolabbi előzmények belátását a képzetlen elme esz-
mélkedései épúgy közvetíthetik, mint a tudományos fontolgatá-
sok és kutatások. 

7. A közelebbi előzmények alaki tényezője csakis természet-
fölötti erőforrás lehet, amelyet szent Tamás a Szentlélek aján-
dékaiban jelöl meg. Ahol saját kutatás a hit távolabbi, természe-
tes alapjait nem rakhatja le, ott bőségesen kipótolnak mindent 
ez ajándékok, amelyeknek fényében és erejében látja, érzékeli a 
hívő, hogy semmi áron sem szabad elveszteni a léleknek már 
megszerzett legnagyobb kincsét, a hitet, vagy pedig el kell 
fogadni annak adatait, ha az igehirdetőtől vagy más tényezőtől 
értesül róluk. Aki tehát tudományos és tisztult istenismerettel 
nem bír, az hiszi Isten létét és mibenlétét a kinyilatkoztatás 
alapján (indokoló ismeret), belátja azonban és érzékeli a Szent-
lélek ajándéka révén (élményszerűen és indokolás nélkül), mint 
oly előzményt, amelynek ismerete, ha nem kifejezetten az értelmi 
színvonal miatt, amelyhez a kegyelem rendszerint alkalmazkodni 
szokott, de legalább is burkoltan bennfoglaltatik ebben az élmény-
szerű parancsban : higyj, fogadd el, ne vesd el az igét. A Szent-
lélek ajándékainak ez a legalacsonyabbfokú megnyilvánulása, 
mint közelebbi előzmény, tehát olyan szerepet játszik, mint a 
képzetlen elmének fönnebb említett természetes istenismerete 
távolabbi előzményként. 

8. Mindenkinél olyan lelkiállapot ez, amelyet kérdéses mun-
kánk «A theológiai következtetések» című fejezetében leírtunk. 
A hit fénye ragyog és elismerteti a hittételt. A gondolkodó elme 
természetes fényében kutat (cogitatio), amíg meg nem látja vala-
mely tétel vagy következtetés bennfoglaltságát az említett hit-
tételben. A gondolkodással járó motus és deliberációnak vagy 
az egyik vagy a másik fény, vagy pedig a kettőnek harmonikus 
együttműködése, kölcsönös letompulása vet véget. Ha tisztán a 
hit dönti el a gondolkodás sorsát (bár magában a folyamatban 
az értelem fénye és nemsokára említendő materialis átkövetkez-
tetése ragyog is), akkor a következtetés a hitnek mint alaki ténye-
zőnek a tárgya, míg az értelem mint effective láttató (facit videre) 
energia támogatja azt. — Ha tisztán az értelemre bízzuk a döntő 
szót, akkor vagy kizárólagos emberi vélekedésről van szó, ami-
hez a hitnek semmi köze nincs (mint a tisztán materialis-ratio-
nalis theologiában), vagy pedig olyan gyönge erejű minősíté-
seket adunk csak, amelyekkel a dogmatikai kézikönyvek tele van-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 8 
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nak. Ebben az utóbbi esetben a hit fénye némileg ragyog ugyan, 
de ezt az effektív világítását is teljesen letompítja az értelemnek, 
mint túlnyomóan (tehát nemcsak materialiter, hanem formaliter) 
átkövetkeztető és előtérbe lépő tényezőnek működése. — Ha 
végül a két fény kölcsönös kiegyenlítődése vet véget fontolga-
tásunknak, akkor annak a theológiának területére léptünk, amely 
a Summa Theologica-ban vált valósággá. Következtetéseink igazi 
conclusio theologica jellegével bírnak. Ezek elismerése úgy jön 
létre, hogy a hit fénye teljes energiával elfogadtatván az érte-
lemmel az elv, a hittétel igazságát, effective láttat így, vezeti 
kutatását, míg ez mint alaki tényező keresi, kutatja, látja és végül 
elfogadja a materialis átkövetkeztetéssel levezetett tételt s így 
eljut a természet és a természetfölötti összhangját elébetáró isme-
rethez. Mivel pedig a tudomány sajátos lényegét elveinek ter-
mészete határozza meg, azért az ilyen theológia természetfölötti 
ismeretmódot jelez még akkor is, ha az értelem fényének a 
kutatásnál oly önálló szerepe van, mint a Summában s az új 
tétel elfogadása végeredményben az értelemé, mint alaki tényezőé 
legyen is. A hit kizárólagos fényében elfogadott hittétel, mint a 
következtetés kiindulópontja és effectív irányítása és megláttatása 
a következtetés lefolyásánál oly természetfölötti jelleget kölcsö-
nöznek az új ismeretnek, annyira letompítják és tisztán materialis 
jellegűvé teszik az értelem átkövetkeztető szerepét, hogy műkö-
désének sajátos, természetfölötti jellegét az említett természetes 
ténykedések semmiben sem veszélyeztetik. Még inkább áll mindez, 
ha az értelem természetes fontolgatásainak a helyét a Szentlélek 
ajándékainak sugalmai, ösztönei és intuiciói foglalják el, mint a 
misztikában. A teljesen természetfölötti jelleg itt annyira bizto-
sítva van, hogy az értelem cselekvő erői még a tisztán materiális 
átkövetkeztetést és elfogadást illetőleg is háttérbe lépnek s ezt 
is — a hit fényének ragyogása és effektív láttatása mellett — 
természetfölötti tényező, a Szentlélek ajándéka végezi el. Mind-
egyik esetben (akár a természetes értelem, akár pedig az értelem 
mint ajándék) a hit nyomása és parancsszava alatt jő létre a 
gondolkodást lezáró megnyugvás, az új tétel elfogadása : az érte-
lem csak alárendelt szerepet játszik, míg a vezető, a döntő szó 
a hité. Ezért természetfölötti a végeredmény minden esetben. — 
Ugyanezeket a gondolatokat kell átvinnünk a hit előzményeinek 
megismerésére is, akár a hit önfenntartási vagy megnyilvánulásig 
akár pedig létrejövési ösztönének befolyása alatt jöjjön ez létre. 
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A természetes fontolgatások oly kizárólagosan döntő erejűek 
lehetnek, hogy a hitnek majdnem semmi köze sincs hozzájuk, 
így a távolabbi előzmények a belőlük származó határnélküli 
parancs, vagy a tisztán materiális-racionális apológia fontolgatá-
sainál. Ha a hit megláttató befolyására vezetendők vissza, akkor 
az értelem (mint képesség vagy mint don um) az alaki tényező-
jük, a hit pedig az ösztönző, a mozgató, mint a közelebbi előz-
ményeknél vagy pedig a természetfölötti fényben dolgozó for-
mális apológia fontolgatásainál. Ha végül egyes különös esetek-
ben a hit lenne ezeknek az előzményeknek az alakilag megismerő 
tényezője is, akkor az értelem lép háttérbe és oly intuitív (kife-
jezett vagy bennfoglalt) szemlélettel terjeszkedik ki azokra, amint 
azt fönnebb leírtuk. 

9. A hit sémájának összeállításánál az általánost, a rendes 
körülmények között történőt vesszük tekintetbe s úgy állítjuk 
össze, hogy a különös körülményekre is valamikép alkalmazható 
legyen. Az universale a thomismus szerint a valóságban csak 
alapjaiban van meg, de sohasem úgy, amint mi elgondoljuk azt 
(formaliter). Ez alól a szabály alól a hit sémája sem képez kivé-
telt s így nem várhatjuk el, hogy az értelem, az elképzelés irá-
nyításán kívül más érvénye legyen. Ebben a világításban kell 
olvasnunk minden értekezést, amely e tárgyról szól. 

10. Szent Tamás nézetei a hitről nem egy tekintetben fej-
lődést mutatnak föl, ha műveit időrendben tanulmányozzuk vagy 
hasonlítjuk össze. A jelen kérdésnél azonban nem találtam lénye-
ges haladást. Különböző szövegei a kifejtett elvek szerint ellen-
mondás nélküli egységet alkotnak. 

* * M 
A thomizmust három szempontból szemlélhetjük és hatá-

rozhatjuk meg. 1. Mint bölcseleti, 2. mint theológiai rendszert 
és végül 3. mint az egész ember értelmi, természetes és ter-
mészetfölötti igényeit kielégítő élményszerű, tapasztalati isme-
retet és világnézetet — mint misztikát. A hármat csak mint ratio 
materialis, tehát mint összes fogalmainkat és ismeretünket kísérő 
anyag köti össze az érzéki világból elvont részleges valóság. 
Ez ad nekik bizonyos tartalmi egyneműséget (homogeneitás), 
amelynek alapján az egyiket a másikkal megértethetjük, egyik-
ből a másikba átkövetkeztethetünk,1 kölcsönős áthatásukat lehe-

1 Az ilyen materiális átkövetkeztetés néhány példája. Az accidens-t más-
8* 
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tővétehetjük, anyagukat, eredményeiketkölcsönösen felhasználhatjuk 
s így összhangjukat beláthatjuk. De ez mind csak anyagi egység 
és megegyezés, eredményeiknek kölcsönös felhasználása, azono-
sító tényező (ratio formális) gyanánt ki van zárva. Ebből a szem-
pontból mindegyik egy-egy külön világot képvisel, ahol átkövet-
keztetés, kölcsönhatás nincs.1 Mindegyiknek megvan a maga, csak 

tói hordozott valóságnak ismerjük meg a bölcseletben, ilyen gyanánt alkal-
mazzuk a theológiában is. A viszonylatok egymással szembe állítanak (oppositio), 
mondja a filozófia s ezt használja a hittudomány is. A teljes ember (homo 
integer) fogalmához tartozik a test, a lélek, értelem, akarat és a velük kap-
csolatos számos más sajátság (amihez az orvosi tudomány hozzá tenné, hogy 
a nevezett képességek tényleges és normális használata is összefügg a teljes 
ember fogalmával). így használja ezt a theológia is Krisztus emberi természe-
tének meghatározásánál. 

1 Ilyen formális átkövetkeztetés lenne : az accidens az esse participatum 
fényében nézve valóságához tényleges hordozást követel az állag mint alany 
részéről. Tehát a theológia is csak így használhatja e fogalmat. Paralogismus 
ez, mivel az ilyen valóság az esse subsistens fényében nézve és ennek ható 
erejét számbavéve csak hordozást kíván s elvonatkoztat attól, hogy az alanyi 
vagy a cselekvő okságra vezetendő-e ez vissza. A theológia, helyesebben a ki-
nyilatkoztatás adatai tehát fogalmaink újabb összegezését követelik meg s így 
ennek elhanyagolásával paralogismus nélkül nem használhatók. Viszont hiba 
lenne, ha a bölcselet, mint ilyen, a theológiai összegezés eredményét hasz-
nálná. Ezt bizonyítani nem tudja s így jellegzetes sajátságának feladása nélkül 
nem hagyhatja el az összegezés ama fokát, amelyet az esse participatum fénye 
tesz lehetővé. Mind a két tudomány okulhat azonban kölcsönös eredményeiken 
s a fönnebb említett materiális átkövetkeztetéssel, vagy elismeri az ellentudo-
mány összegezésének lehetőségét, vagy legalább is nyitva hagyja a hozzá vezető 
utat. így jár el az igazi skolasztika, amely szolgált ugyan a theológiának, nyitva 
hagyva, elismerve a magasabb összegezés lehetőségét, de el nem végezve azt, 
míg a modern bölcselet elzárja az összegezéshez vezető utat s ezzel époly 
jogtalanságot követ el, mint ama skolasztika, amely a bölcselet terén is a 
theológia sajátos összegezésével és értékeivel dolgozik. — Ilyen elhibázott for-
mális átkövetkeztetés lenne továbbá ez : a viszonylatok az esse participatum 
keretében a szembeállítást csakis az állagtól különböző járulék alakjában gya-
korolhatják. Tehát az esse subsistensben is így van ez s így benne annyi állagi 
valóságot kell megkülönböztetnünk, ahány reális oppositio relativa kimutatható. 
— Ugyanígy : a homo integer meghatározott sajátságokkal és azoknak tény-
leges használatával jelentkezik az esse participatum keretében. Tehát Krisztus-
ban is. A következtetés túlmessze megy, mert logikusan csak ezek lehetőségét 
és nem ténylegességét lehet vele igazolni. A tényleges kérdését más fontolga-
tások döntik el t. i. a persona assumens méltósága és a megtestesülés céljai. 
S ha hitünk forrásai határozottan nyilatkoznak arról, hogy mit kíván e két 
tényező, akkor az anyagi átkövetkeztetéssel adott eredmények egyúttal formá-
lisakká is válnak s hitünk tárgyát képezik (így pl. a valóságos test, vagy az 
emberi értelem és akarat föltételezése Krisztusban), ha magukban véve csak 
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a saját területén és vonzókörében érvényes indokoló tényezője: 
a bölcseleté a ratio esse participati per naturale lumen mani-
festatum, a theológiáé a ratio esse per se subsistentis prout in 
doctrina Ecclesiae manifestatur, a misztikáé a ratio esse per se 
subsistentis per inspirationem donorum S. Spiritus manifestatum. 
Ennek megfelelően különböző sajátos tárgyuk is (obiectum for-
male quod) : a bölcseleté a verum (per rationem) demonstrabile, 
a theológiáé a verum revelabile, a misztikáé a verum ad salu-
tem inspirabile seu salutare — az üdvösségre szolgáló igazság, i 
A három tárgykör között époly lényeges a különbség, mint 

theológiai következtetések is. Ha azonban a kinyilatkoztatás forrásai erről vilá-
gosan és határozottan nem szólnak, hanem csak mi következtetünk arra, hogy 
csak ilyen vagy olyan értelemben magyarázhatók egyes kitételei, röviden, ha 
csak mi összegezünk egy-egy tudásalanyt, akkor eljárásunk vagy tisztán para-
logistikus jellegű (átvive pl. a természetben talált teljes ember minden voná-
sát, még az összes képességek tényleges és normális gyakorlatát is a természet-
fölötti rend emberére, .Krisztusra), vagy pedig egy meghatározott theológiai 
rendszer következtetéseit vagy vélekedéseit tükrözi vissza. így pl. a Tertia pars 
tudás-alanyából (integer Deus et integer homo ad redimendum hominem) 
vaslogikával következik minden cikkely s így ebből mint elvből levont követ-
keztetésnek tekintendő. E következtetések nem paralogismusok, mivel tudás-
alanyukat szent Tamás a kinyilatkoztatás adataiból összegezte s így nem a 
bölcselet ratio formálisával érvel. S ha ki lehetne mutatni, hogy ez alany-
fogalom tartalma minden más rendszer kísérletével szemben egyedül adja vissza 
a kinyilatkoztatás értelmét, a Tertia pars minden cikkelye a hit tárgya lenne. 
De mivel ez egyelőre nem mutatható ki, hanem csak bizonyos előnyt és fölényt 
élvez a többi rendszernek összegező kísérletével szemben, azért e cikkelyek csak 
a thomizmus következtetései, amelyekért nem a theológia mint ilyen, de még 
kevésbbé a hit felelős, hanem az az elme, amely a mondott összegezést elvé-
gezte t. i. aquinói szent Tamás. Ha tévedett, az ő hibája, ha igazat mond, az 
ő érdeme. Fölötte áll az Ecclesia docens és a sensus communis fidelium, amely 
ha nem tévedünk, a theológiát mint ilyent, a theológia perennist, képviseli. 
Az Ecclesia docens pedig eddig csak a legnagyobb elismeréssel szólt szent 
Tamás következtetéseiről, Doctor communisnak, a hívő közmeggyőződés hűsé-
ges kifejezőjének nevezvén a nagy tudóst. 

1 A verum demonstrabile tárgykörét az esse participatum képviseli 
önmagában és összes viszonylataiban. A revelabile körét a kinyilatkoztatott 
valóság vonja meg önmagában (a hittételek ismertetése és megvédése) és szük-
ségszerű viszonylataiban (a theológiai következtetés). Az inspirabilét az üdvös-
ség szükségletei írják körül. Mivel pedig az üdvösség törvényei a revelatum-
ban vannak lerakva, akadályai pedig a demonstrabile és a revelabile részéről 
jelentkeznek, azért a tárgykör a két elsőnek határai között mozog, ezeknek 
egységét érzékelteti a hívővel. Innen van, hogy a misztikus hajlandóságú szent 
Ágoston a bölcselet szokásos meghatározásához is hozzátette : in quantum in 
salutem animae ordinatur. 
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indokoló tényezőik (ratio formális) között, de csak fokozati az 
egyes tárgykörön belül való megnyilvánulások között. A kezdő 
filozófus belátásos ismerete, amely csak egyes tételre vonatkozik, 
csak fokilag és nem lényegesen különbözik a nagy bölcselő mély 
ismeretétől, amely ugyanezt a tételt összes viszonylataiban föl-
tárja előtte. Mindkettőé azonban lényegesen különbözik annak 
az ismeretétől, aki a Szentlélek ajándékainak világosságában 
szemléli az illető tételt. Épen úgy lényegesen különbözik az az 
ismeret, amellyel a hit előföltételeit a Szentlélek ajándékainak 
fényében szemléljük attól, amelyet akár a bölcselet, akár a theo-
lógia nyújthat, de csak fokilag marad mögötte még a legala-
csonyabb fokon is attól, amelyet a legmagasabb misztikái szem-
lélődés elénkbe tárhat: mindkettőnek ugyanaz az indokoló és 
azonosító tényezője: a Szentlélek sugallata, amelyet semmiképen 
sem vezethetünk vissza sem a bölcselet, sem a theológia indokló 
tényezőjére. A Szentlélek ajándékai pedig szükségszerűen ott 
vannak már a természetfölötti élet napfölkelténél, a hit kialaku-
lásánál és elkísérnek bennünket föl a legmagasabb szemlélődésig. 
Ezért azonos ratio formális tekintetében a hitélet minden meg-
nyilvánulása ennek legszebb virágával a szenvedőleges szemlé-
lődéssel, ha anyagában és megnyilvánulási fokában különbözik 
is tőle olyanformán, mint az egyes naprendszerek bolygói fényes-
ségben. Differentia autem materialis minima est, — míg a for-
mális maxima. Innen van, hogy a legalacsonyabb misztikái isme-
ret is, amely pl. a hit előzményeit láttatja meg, lényegesen töké-
letesebb és biztosabb, mint a legtisztább bölcseleti vagy theológiai 
ismeret ugyanezen tárgyról. A szent Tamás utáni idők erről 
felejtkeztek meg, mikor a Szentlélek ajándékainak megnyilvánu-
lását nem közönséges, hanem rendkívüli tényeknek tekintették 
s ezzel zárták el a hívők elől (már amennyiben embernek mód-
jában áll a Szentlélek működését megzavarni) a mélyebb, sze-
mélyesebb élmények felé vezető utat, anélkül, hogy hiányát 
pótolni tudták volna. így jutottunk el a lelki élet terén amaz 
anyagelvüségig, amelyet a mélyen látó és érző elmék mindig 
sirattak.1 Ennek az útnak a megnyitásában és egyengetésében 
látom a jövő hitbuzgalmi irodalom feladatát. De ha szent Tamás 
összegezésében csak túlzást vagy épen rögeszmét lát, nem kell-e 

1 V. ö. egy ismeretlennek maradni kényszerült karthausi művét, a Tissót-
tól kiadott : La vie intérieure simplifiée et ramenée a ses fondements bevezetését. 
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félve kérdeznünk: megtalálja-e és meg tudja-e majd mutatni ezt 
az utat? 

A thomizmus hármas tárgykörét úgy sajátíthatjuk el, ha 
sok eszmélkedés árán egész értelmi és érzelmi világunk áthaso-
nul azoknak ratio formálisaihoz. Élménnyé azonban és világ-
nézetté csak akkor lesz ez bennünk, ha a Szentlélek ajándékaival 
közeledünk hozzá. Szent Tamás minden műve a Summa Theolo-
gicán kívül a cselekvő tisztulás eredménye. Meglátszik rajtok a 
fejlődés, a tanulás, röviden a nagy tudós küzdelme az igazság-
gal. Ezek szent Tamás skolasztikus művei. A Summa Theologica 
a szenvedőleges szemlélődés eredménye s mint ilyen a Szent-
lélek ajándékainak fényében íródott meg — tehát lényegesen 
misztika.1 Akinek megadatik, hogy ugyanabban a fényben tanul-
mányozza ezt, mint amelyben Íródott, az a visio beata előízét 
élvezi. Akinek ez nem adatott meg, vagy aki más eszközökkel 
közeledik a Summához, az sok mindent meg fog ugyan érteni, 
sőt annak egész theológiai rendszerét is teljesen elsajátíthatja 
annyira, hogy tökéletes meghatározásban tudja azt visszaadni. 
Igaz azonban csak akkor lesz ez a meghatározás, ha a Szentlélek 
ajándékai is benne foglaltatnak, mint szent Tamástól szemmel 
tartott ismereti eszközök, és pedig oly középponti jelentőséggel, 
mint ahogyan a nagy tudós elgondolta azt. Ezért arra szeretném 
kérni azt a pszichológus metafizikust, akiről fönnebb egyik jegy-
zetben szóltam, hogy hitélete még mélyebb legyen, mint a tudo-
mánya, a Szentlélekhez való viszonya pedig sokkal bensősége-
sebb, mint műszereihez és könyvtárához való szeretete és a 
beléjök helyezett bizalom. 

Varazze (Genova). Dr. Horváth Sándor O. P 
• 9 

1 Azt mondhatnók : materialiter, külső megjelenésében és érvelési for-
májában, skolasztikus termék a Summa is, formaliter azonban, vagyis mint 
minden sorában a természet és természetfölötti érintkezését és kiegyenlítődését 
képviselő és érzékeltető mű annak a tudománynak a kereteibe tartozik, amely-
nek ez az érzékeltetés a sajátos feladata — t. i. a misztikáéba. 
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I S T E N K É P M Á S A AZ E M B E R B E N S Z E N T 
T A M Á S N Á L . (II., befejező közlemény.) 

III. A természetfölötti kép. 

ISTEN természetes képmása az emberben, mint láttuk, a lélek 
sajátos életének, cselekvésének valamelyes hasonlósága a leg-

első, legtökéletesebb szellemi lénynek, Istennek életéhez, cselek-
véséhez, ami a lélek természetének Isten lényegéhez való hason-
lóságán alapszik. Ugyancsak ezen hasonlósága által alkalmas 
arra, hogy természetes szellemi életének keretén túl, Isten sajátos 
életének, tökéletességének lehessen valamiképen részesévé. A lélek 
szellemi természete teszi lehetővé azt, hogy más, természetes 
erejét felülmúló lelki életre, szellemi cselekvésre Isten felemelje, 
képesítse. Ezen élet nem a természetes erőkön épül fel, hanem 
természetfölötti tényezőkön, amelyek által a lélek Isten tulajdon-
ságaiban új módon részesül és hozzá áthasonul. így az ezen új 
hozzáhasonulásból származó élet, cselekvés, más a lélek természetes 
erőin alapuló életnél.1 A kettőnek; a léleknek meg a természet-
fölötti tényezőnek, a viszonyát pedig szent Tamás így fejezi ki : 
A lélek Isten képe, mert utánozza Istent, a kegyelem pedig Isten 
képe, mert általa utánozza a lélek az Istent.2 

A lélek ezen természetfölötti hasonlóságát és tökéletességét 
a hittudomány az «adoptio» a «fogadott gyermek» fogalmával 
fejezi ki. Az «istenfiúság» megvalósulása lelkünkben a kialakí-
tása a természetfölötti Isten-képnek. Mi bennünk az istenfiúság? 
Szent Tamás szerint az ember természetes képének áthasonulása, 
hozzáhasonulása az Isten természetes fiához. Ezen hasonlóság 
kétféle; tökéletlen itten a földön, a kegyelem által; a tökéletes 
az örök életben.3 

1 In II. Sent. d. XXIX. q. I. a. II. ad 5. V. ö. : «conformitas imaginis 
attenditur secundum potentias naturales , . . . secunda conformitas quae est si-
militudinis est per gratiam et habitus et actus virtutum. de ver. q. XXII. a. 
VI. ad 2. 

s In II. Sent. d. XXVI. q. I. a. II. ad 5. 
3 III. q. XLV. a. IV. : Efficimur autem Filii Dei adoptivi per assimila-

tionem ad Filium Dei naturalem. C. gentes, IV. 24. — Nos autem praedesti-
namur ad filiationem adoptionis, quae est quaedam participata similitudo filia-
t ions naturalis. III. q. XXIV. a. III. — Praedestinatio Christi est ad unionem 
in persona: praedestinatio autem nostra ad unionem per operationem aut per 
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Hogyan hasonulhat át a lélek Isten természetes Fiához? 
Miféle hasonlóság tulajdonképen az istenfiúság? Szent Tamás 
háromféle hasonlóságot különböztet meg a teremtményben az 
Igéhez. Gondolatmenete ez: Istenben annyiban van természetes 
fiúság, amennyiben a második isteni személy, a Fiú, az Atyától 
mint észbeli Ige származik és az Atyával egy. Az így származott 
Igéhez háromféleképen hasonlíthat a teremtmény. Elsőben az 
Igéhez, mint minden teremtettnek az előképéhez. így minden 
teremtett lény, mert az Igében levő előképnek a megvalósítása, 
hasonló Hozzá. Másodszor a teremtmény hasonló lehet az Igéhez 
az említetten kívül még annyiban is, hogy természete hasonlít 
az Ige természetéhez. És így már csak az eszes lény hasonló az 
Igéhez. A harmadik hasonlósága a teremtménynek az örök isteni 
Igéhez a Fiúhoz ; a hasonlóság ahhoz az egységhez, amely a Fiú 
és az Atya között van. Ebben a hasonlóságban van az istenfiúság 
valóban, mert ez a jogcím a túlvilági örökségre.1 Az «örökség» 
fogalma még jobban megvilágítja az istenfiúságot. Az istenfiúság 
fogadott gyermekség, amely Isten sajátos birtokában részesedés. 
Istennek saját gazdagsága, birtoka, saját boldogsága, saját tökéle-
tessége. Tehát a teremtmény részesedése Isten sajátos boldog-
ságában, tökéletességében, életében, az örökség, amelyre az isten-
fiúság jogot ad.2 Az Igének ez a boldogság, tökéletesség ter-
mészetes, mert az Atyával egylényegű; vele egy a természetben, 
a boldogságban, az isteni életben. Az ember ezen egységhez 
úgy lesz hasonló, hogy a kegyelem által valamiképen részesedik 
Isten sajátos természetében, Isten színről-színre látása által pedig 
Isten sajátos életében, tökéletességében, boldogságában. 

A fiúság tehát nem természetes követelménye a teremt-
ménynek, hanem annak felemelése Isten sajátos életének, boldog-
ságának valamelyes részesedésére. Nem a természetben gyöke-
redzik, hanem a kegyelmen alapul, a Szentlélek műve és a ter-
mészetes, a teremtésből eredő viszonynak a tökéletesítése.3 

habitum assimilantem. In III. Sent. d. X. q. III. qla. II. — Sicut per actum 
creationis communicatur bonitas divina omnibus creaturis secundum quandam 
similitudinem, ita per actum adoptionis communicatur similitudo naturalis 
filiationis hominibus. III. q. XXIII. a. I. ad 2. 

1 III. q. XXIII. a. III. V. ö. : III. q. III. a. VIII. - C. Gentes, IV. 42, 
ahol a Verbum «affinitas»-áról szól. 

2 III. q. XXIII. a. I. 
3 III. q. XXIII. a. III. ad 3. — Haereditas autem ipsius Dei est ipsa sua 

beatitudo, cujus non est capax nisi rationalis creatura, nec ipsi acquiritur ex 
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Az embernek ezen áthasonulása az Igéhez, Isten természet-
fölötti ajándokai által történek. Ha tehát azokat a benső áthason-
lító tényezőket tekintjük, amelyek bennünk az Igéhez való hason-
lóságot, a mi istenfiúságunkat megvalósítjuk, akkor az istenfiú-
ságot a Szentléleknek kell tulajdonítanunk. Ő az, aki az Igéhez 
való hasonlóságot lelkünkbe önti, nyomja, i 

A Szentléleknek ezen működését a lélekben, szent Tamás a 
C. Gentesben összegezi. A Szentlélek által Istenhez hasonlóvá 
válunk, mert a természetfölötti cselekedetekre képesít és az örök 
célra irányít.2 

Szent Tamás ezen tana megadja további fejtegetésünk 
irányát. Azon természetfölötti tulajdonságokról, erőkről kell szó-
lanuk, amelyekkel a Szentlélek bensőnket az Igéhez áthasonítja, 
természetfölötti cselekvésekre, életre, tökéletességre képesíti és 
így lelkünkben a természetfölötti képet megvalósítja. 

Ezen tulajdonságok, erők az emberi természetet felülmúlják, 
mert olyan cselekvésnek, olyan életnek a tényezői, amely a ter-
mészetes erők cselekvésének körén, határán kívül van.3 Isten 
azonban természetünknek megfelelően ruház fel azokkal. Isten 
mindenről sajátos természete szerint gondoskodik. Az embernek 
az a tulajdonsága, hogy cselekvéseinek tökéletességéhez, a ter-
mészetadta képességeken kívül még bizonyos, azokhoz járuló 
tökéletességek és hajlandóságok kellenek, amelyek :mintegy ter-
mészetszerűvé, könnyűvé teszik a cselekvést. Ezért a természet-
fölötti erőknek, tényezőknek is, amelyeket Isten nekünk ad, ilyen 
benső, maradandó tökéletességeknek, erőknek, hajlandóságoknak 
kell lenniök. így lesz a természetfölötti cselekvés és élet módja 
az ember természetéhez mérve, szabva.4 

Az első természetfölötti ajándok, ami által a természetfölötti 
kép a természetfölötti hasonlóság a lélekben megvalósul, a meg-
szentelő malaszt; az isteni természetben való részesedés. Ahogy 
a természetes kép lényege abban van, hogy a lélek természeté-

ipsa creatione, sed ex dono Spiritus Sancti. In III. Sent. d. X. q. I. a II. qla 
I. — Filiatio per adoptionem addit supra filiationem per creationem sicut per-
fectum supra diminutum, et sicut gratia supra naturam : unde per creationem 
homo non efficitur filius naturalis, neque adoptivus, sed tantum dicitur filius 
creatione. Ibw ad, 1.™ _ C. Gentes, IV. 17. — III. q. XXXII. a III. 

1 III. q. XXIII. a. II. V. ö. : III. q. III. a. V. ad 2. — III. q. XXXII. a. 
III. ad 2. 2 C. Oentes, IV. 21. 3

 L n . q. LI. a. IV. 
4 C. Gentes, III. 151. V. ö . : I. II. q. CX. a. II. 
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nél fogva, mert szellemi lény, hasonlít Istenhez a legfőbb szel-
lemi lényhez, úgy a természetfölötti képnek is a természetfölötti 
hasonlóság Isten sajátos természetéhez az alapja.1 

A megszentelő malaszt által alakul ki bennünk a természet-
fölötti kép, mert általa hasonulunk át természetfölötti módon az 
Igéhez és mert általa van meg az egység az Istennel. Az Ige 
egy az Atyával, mert egy és ugyanaz a természetük. Ehhez az 
egységhez hasonulunk át a kegyelem által: mert ez részesedés 
az isteni természetben. így a lélek és az Ige között megvan a 
természetfölötti hasonlóság és bizonyos tekintetben az egység is. 
A megszentelő malaszt tehát természetfölötti létet ad nekünk, és 
egyesít Istennel, minket mintegy istenít.2 A lelket Istenhez ha-
sonlóvá teszi, ezáltal vele egyesíti,3 mert az isteni természetben 
való bizonyos részesedés.4 Általa vagyunk fogadott gyermekek 
és az örök élet örökösei. «Per quam homo consors factus divinae 
naturae adoptatur in filium Dei oui debetur haereditas ex ipso 
jure adoptionis.»5 A malaszt által leszünk új teremtmények, újjá-
születtek.6 «Creare recreare effective Dei est; unde sicut creando 
formám substantialem rei confert, per quam in esse naturali 
subsistit, ita etiam recreando formám gratiae confert, per quam 
in esse gratiae permanet.»7 

A megszentelő malaszt adta új, természetfölötti létezéssel, 
az isteni természethez való bizonyos áthasonulással még nem 
alakult ki teljesen a lélekben a természetfölötti kép. Ez, mint 
láttuk, természetfölötti cselekvés ; Isten szeretése és megismerése. 
Kell, hogy ezen cselekvésre a lélek képességei is erőt, irányítást 
nyerjenek. A megszentelő malaszt, amely a lélek lényegében van, 
és annak természetfölötti létet kölcsönöz, nem közvetlen cselekvő 
tényező, annak csak feltétele és gyökere. Ahogy a lélek a ter-
mészetes rendben képességeivel cselekszik, úgy a természetfölötti 
életben is. A cselekvő erőknek pedig arányosságban kell lenniök 

1 III. q. III. a. IV. ad 3. 
s In II. Sent. d. XXVI. q. I. a. IV. ad 3. V. ö. Ibid. q. II. a. IV. ad 3. — 

I. II. q. CXII. a. I. 
3 Gratia conjungit nos Deo per modum assimilationis de charit. a. II. ad 7. 
4 Unio nostra ad Deum est per gratiam habitualem creatam sicut per 

causam, et sicut per id in quo est unio : quia in ipsa similitudine gratiae anima 
Deo conformatur et unitur. In III. Sent. d. XIII. q. III. a. I. ad 2. — Gratia 
Secundum sui rationem conjungit hominem summo bono quod est Deus. I. 
II. q. CXII. a. IV. 5 I. II. q. CXIV. a. III. i. n . q . CXI. a. IV. 

7 In II. Sent. d. XXV. q. I. a. I. ad 4. 
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cselekvésükkel, azért a természetfölötti cselekvésekhez, természet-
fölötti tökéletességgel kell bírniok. A természetfölötti kép meg-
valósítása tehát megköveteli, hogy az ész és az akarat is új cse-
lekvési erőkkel legyen felruházva. így alakul ki az észben a 
hit által, az akaratban pedig a remény és a szeretet által a ter-
mészetfölötti kép.i 

Vizsgáljuk meg tehát rövidesen, hogyan hasonul át a lélek 
ezen erények által, Istenhez. 

A hitben több dolgot különböztethetünk meg. A hit mint 
erény természetfölötti világosság az elmében, így természeténél 
fogva részesedés az örök Bölcseségben. Tárgya szerint részesedés 
Isten sajátos tudásában ; mert tulajdonképeni tárgya az olyan 
igazság, amelyet az elme csak isteni kinyilatkoztatás útján ismerhet 
meg. A bizonyossága az ismeretnek nem a természetes alapigaz-
ságokon, a «prima principia»-kon alapszik, hanem magán a «prima 
veritas»-on, Isten csalhatatlan tudásán. A hit megismerés módja 
is Isten ismeretmódjához hasonlít át, mert általa elsőben Istent 
ismerjük meg, és az ő kinyilatkoztatásának a világánál a többi 
teremtményt.2 

A másik isteni erény, amely az akaratnak a természetfölötti 
célra való törekvést adja meg, a remény. A lehetetlen után 
nincsen az akaratban igaz hajlandóság, nekilendülés. Az örök élet a 
természetes erőket teljesen felülmúlja, azért ahhoz természetfölötti 
hajlandóság, odairányítás kell. Ez az akaratban a remény erénye.3 

A remény, mert törekvés a természetfölötti után, a Szentléleknek 
lesz tulajdonítva, így általa a lélek a Szentlélekhez hasonul át. 
A törekvésnek a forrása nem az emberi erő, hanem maga az 
isteni mindenhatóság és jóság, mert az akarat nem magára épít, 
hanem az isteni erőre. 

A Szentlélek harmadik legnagyobb ajándoka, amellyel a 
lelket Istenhez áthasonlítja, a természetfölötti szeretet. 

A szeretet Isten jóságának legnagyobb jele. «Manifestum 
1 de virt. in com. a. X. — Illis quos movet ad consequendum bonum 

supernaturale aeternum, in fundit aliquas formas, seu qualitates supernaturales 
secundum quas suaviter et promte ab ipso moveantur ad bonum aeternum 
consequendum. I. II. q. CX. a. II. 

2 C. Gentes, II. 2. In doctrina fidei, quae creaturas non nisi in ordine ad 
Deum considérât, pr imo est consideratio Dei et postmodum creaturarum : et 
sic est perfectior utpote Dei cognitioni similior, qui seipsum cognoscens, 
alia intuetur. C. Gentes, II. 4. 

3 In III. Sent. d. XXVI. q. II. a. II. 
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est quod Deus maxime amat illos quos sui amatores per Spiritum 
Sanctum constituit, non enim tantum bonum nisi amando con-
ferret»1 Ezen szeretet által ugyanis azon szeretethez hasonulunk 
át, amellyel Isten önmagát szereti, a mi szeretetünk hasonlósága 
az Isten önmagához való sajátos szeretetének. «Quum igitur 
Spiritus Sanctus procedat per modum amoris, quo Deus seipsum 
amat, ut ostensum est, ex hoc, quod huic amori assimilamur 
Deum amantes, Spiritus Sanctus a Deo nobis dari dicitur, és 
amor quo Deum diligimus est proprium representativum Spi-
ritus Sancti.2 Ebből következik, hogy a szeretet nem természetes 
erőkből fakad, hanem belénk lesz öntve.3 Másutt meg a szeretet-
ről azt mondja, hogy a természetfölötti élet közlése, «Charitas est 
ipsa communicatio spirituális vitae, per quam ad beatitudinem 
pervenitur.»4 

A szeretetnek abból a tulajdonságából, hogy Istennel az 
élet végcéljával közvetlenül egybekapcsol és az akaratot reá 
irányítja, következik, hogy a szeretet az ember minden cselek-
vésére kiterjed, ha nem is mint minden cselekvés közvetlen meg-
valósítója, de legalább is mint minden cselekvés irányítója és 
forrása. Quia Charitas habet pro objecto ultimum finem humanae 
vitae sc. beatitudinem aeternam, ideo extendit se ad actus totius 
humanae vitae per modum imperii, non quasi immediate eliciens 
omnes actus virtutum.5 így a szeretet úrrá, parancsolóvá, irányítóvá 
válik a lélekben és annak minden képességét a szeretet indítá-
sának és céljának veti alá.6 A szeretetnek ezen befolyását az 
ember minden erkölcsi benső és külső cselekedetére szent Tamás 
a szülő fogalmával hasonlítja össze. Az szeretet az Isten iránt 
való szeretetből szüli a cselekvéseket. «Et quia mater est quae 
in se concipit ex alio, ex hac ratione dicitur mater aliarum vir-

» C. Gentes, IV. 21. 
a C. Gentes, IV. 21. 
3 II. II. q. XXIV. a. II. V. ö. II. II. q. XXIII. a. III. ad 3. 
4 II. II. q. XXV. a. II. ad 2. — A szeretet természetéből folyik, hogy a 

lelket Istennel közvetlenül összeköti : Charitas est, quae diligendo (tehát a tény-
leges szeretés által) animam immediate Deo conjungit spirituális vinculo unionis. 
II. II. q. XXVII. a. IV. ad 3. 

5 II. II. q. XXIII. a. IV. 2. 
6 Charitas est sicut in subjecto in una tantum potentia se in voluntate 

quae per impérium movet alias potentias, et secundum hoc jubemur Deum ex 
tota mente et anima diligere, ut omnes vires animae nostrae ad vocentur in ob-
sequium divini amoris. de charat. a. III. 



118 PALUSCSÁK PÁL O. P. 

tutum, qui ex appetitu finis Ultimi concipit actus aliarum vir-
tutum, imperando ipsos.1 

Ezáltal lesz a mi életünk hasonló Isten életéhez. Isten 
minden cselekvésének végtelen önszeretete az indítóoka, és önön-
maga a célja. A lélek is, amikor a szeretettel cselekszik; cselek-
véseinek forrása, indítóoka Isten szeretete, és a cél, amire cse-
lekedeteit irányítja, szintén maga az Isten. 

Hogy a szeretet így működhessék, szüksége van elsőben 
Isten tényleges befolyására, segítségére. A szeretet erénye csak 
képesség a szeretésre, a tettre, ezért hogy ténylegesen szerethes-
sen, szeretetből cselekedjék a segítő kegyelemre van szüksége.2 

De mivel a szeretet maga nem pótolja a többi erényt, nem tö-
kéletesíti közvetlenül a lélek képességeit minden jóra, azért a 
szeretet csak akkor képes mindig a jót tökéletesen megvalósítani, 
ha a különböző erények is megvannak a lélekben.3 A három 
isteni erény által ugyanis a lélek képesítve lesz olyan cselek-
vésekre, amelyeknek tárgya közvetlenül az Isten. De mivel az 
egész életnek, így minden cselekvésnek Istenre kell irányítva 
lennie ; és a természetfölöttinek a lélek minden képességét, minden 
irányban kell tökéletesítenie, azért szent Tamás szerint a három 
isteni erényen kívül, a többi más, erkölcsi erények is a lélekbe 
lesznek öntve.4 

A szeretet ezen természetéből, rendeltetéséből meghatároz-
hatjuk a tárgyát is. A dolgot szent Tamás rövidesen e szavak-
ban foglalja össze: «A szeretet Istent önmagáért szereti, és érette 
másokat, amennyire Istenre irányíthatók».5 Felebarátunk szeretete 
nem más, mint istenszeretetének kiterjesztése, mert bennük Istent 
szeretjük, és mert nincsen a lélekben külön természetfölötti fele-
baráti szeretet erénye. Az isteni szeretet erényének a cselekvése 
az Isten meg a felebarát szeretése is. Idem specie actus est quo 
diligitur Deus et quo diligitur proximus. Et propter hoc habitus 
charitatis non solum se extendit ad dilectionem Dei, sed etiam 
ad dilectionem proximi.6 így a kifejezés Istenért szeretni «propter 

1 II, II. q. XXIII. a. VIII. ad 3. — de charit. a. III. 
2 de charit. a. I. I. II. q. CXIV. a. III. 
3 de charit. a. III. ad 9. 
4 I. II. q. LX1II. a. III. ad 2. 
5 Charitas diligit Deum ratione sui ipsius : et ratione ejus diligit omnes 

alios in quantum ordinantur ad Deum. de charit. a. IV. 
« II. II. q. XXV. a. I. 
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Deum» kettős értelmű. Ha felebarátunkról van szó, akkor a ki-
fejezés, hogy az «Istenért» magát a szeretésnek az okát fejezi ki, 
nem pedig csak azt, hogy a szeretet Istenre, mint végcélra van 
irányítva. A felebaráti szeretetnél tehát a szeretet forrását, gyö-
kerét, okát jelöli, más dolgoknál, más cselekvéseknél pedig csak 
a végcélt, de nem magának a cselekvésnek benső tökéletességét, 
erényes voltának benső megvalósítóját. «Charitas in diligendo 
proximum habet Deum ut rationem formalem objecti et non 
solum in finem ultimum: sed aliae virtutes habent Deum non 
ut rationem formalem objecti sed ut ultimum finem. i És «ex 
charitate, désignât causam efficientem inquantum Charitas est 
habitus inclinans ad diligendum.2 

«Istenért», oly értelemben, hogy a szeretet Őreá lesz irá-
nyítva mint végcélra, mindent ami nem rossz, szerethetünk. így 
szerethetünk Istenért minden jót, amennyiben azoknak a javai, 
akik örök életre hivatottak. Omnia diligere possumus meritorie 
ordinando ea in illa quae sunt capacia beatitudinis, non antem 
volendo eis beatitudinem.3 Általában az egész természetet, az 
egész mindenséget szerethetjük Istenért, amennyiben kívánjuk, 
hogy az felebarátunk javára és Isten dicsőségére fennmaradjon.4 

A természetfölötti szeretet által tehát lelkünk a Szentlélek-
hez, a szeretethez hasonul át, mert a teremtett szeretet, valamelyes 
részesedés a Szentlélekben. Ezen belénk öntött szeretet által, 

» " 

Istent és minden mást úgy szeretünk, ahogy O szeret ; Isten önmagát 
végtelen szeretettel szereti, mindent önmaga szeretetéből tesz, min-
dent önmagára, mint végcélra irányít. Hasonlóan az ember is Istent 
önmagáért szereti, minden mást Istenért szeret, és minden érdem-
szerző, természetfölötti cselekvése az Isten iránt való szeretetből 
íakad és vagy közvetlen vagy közvetve Istenre, mint végcélra van 
irányítva. A szeretet hajlandósága által hasonlóvá leszünk a Szent-
lélekhez, a szeretet cselekvése pedig, a szeretés hasonló Isten 
szeretésének a módjához. 

A szeretet ezen cselekvésmódjának természetfölöttiségéből 
szent Tamás azt következteti, hogy annak irányítója nem az emberi 
elme, hanem az isteni bölcseség. Tarnen ratio non est regula 
charitatis, sicut humanarum virtutum, sed regulatur a Dei sa-
pientia, et excedit regulám rationis humanae.5 

1 de Charit, a. V. ad 2. 4 II. II. q. XXV. a. III. 
2 Ibid. a. VII. ad 17. * II. II. q. XXIV. a. I. 
3 Ibid. ad 4. 
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Szent Tamás szerint ugyanis az ember cselekvő képességei-
nek tökéletesítése az isteni és a többi belénk öntött erények által 
még nincsen befejezve. A természetfölötti élet tökéletessége, és 
a cselekvésnek gyökerében, minden ízében való természetfölötti-
sége, és a fogadott gyermek méltóságának való megfelelőssége 
megkívánják, hogy a cselekvés tulajdonképeni forrása a Szent-
lélek működése legyen, i 

Hogy a lélek a Szentléleknek ezt az irányítását könnyen 
befogadja, mintegy természetszerűen kövesse, különös hajlandó-
ságra, hason természetűségre van szüksége. Ezen hajlandóságok a 
Szentlélek ajándokai.2—3 így minden cselekvőképességben, amely 
észszerű cselekvésnek a tényezője, megvan a Szentlélek hét ajándoka. 
A három isteni erényből fakadnak, e három erény cselekvésének 
tökéletességét -adják és a szeretet által egybekapcsolódnak, mert 
a Szentlélek a szeretet által lakozik mibennünk.4 

Ezen ajándokok között különösen a bölcseség ajándokával 
kell foglalkoznunk, amely a természetfölötti kép kialakulásának a 
főtényezője, mert a hasonlóság az Igéhez, az örök Bölcseséghez, 
a bölcseség ajándokának a gyümölcse.5 

Az Istenhez való áthasonulás a fiúság által a bölcseség 
ajándokának a gyümölcse.6 A teremtmény megszentelése, töké-
letesítése a szeretet meg a bölcseség ajándokával történik.? 

A bölcseség ajándoka nemcsak Isten megismerésére képesít, 
hanem az isteni ismeret szerint irányítja a cselekvést is. Ad 
sapientiam secundum quod est donum, pertinet non solum 
contemplari divina sed etiam reguläre humános actus.8 Szent 
Tamás szerint ugyanis az bölcs, aki a dolgok legfőbb, legelső 
okát megismeri és ezen legelső ok szerint ítél mindenről és 
rendez mindent. Isten a legelső ok, tehát Isten gondolata szerint 
ítélni, irányítani mindent, a tökéletes bölcseség.9 A hit csak 
elfogadja az isteni igazságokat; az ítélet ezen igazságok szerint 

1 Ad Qalat. c. V. lectio. VII. 
2 I. II. q. LXVI1I. a. III. — Secundum ea homo disponitur ut efficiatur 

prompte mobilis ab inspiratione divina. I. II. q. LXVIII. I. 
3 I. II. q. LXVIII. a. V. 
4 I. II. q. LXVIII. a. VIII. 
s II. II. q. XLV. a. VI. 
6 Videre enim Deum respondit dono intellectus, et conformari Deo 

quad am filiatione adoptiva pertinet ad donum sapientiae. I. II. q. LXIX. a. 
III. ad 1. 1 II. II. q. I. a. VIII. ad 5. s jj. II. 9. XLV. a. VI. ad 3. 

» II. II. q. XLV. a. I. — C. Gentes, I. 1. 
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a bölcseségé.1 Az ítélet, irányítás, az isteni igazságok szerint 
azonban csak akkor fakad a bölcseség ajándokából, ha az a 
léleknek az istenihez való bizonyos benső áthasonulásából, oda-
simulásából, az istenivel való rokonságából ered. Ezen lelki 
rokonságot az istenivel a szeretet adja meg, így a bölcseség 
oka, forrása a szeretet, jóllehet maga a bölcseség az elmének 
a tökéletesítése.2 A bölcseség gyümölcse nemcsak istenmegismerés 
tehát, hanem megismerés szerint való élet.3 

Istenben ugyanis az Ige, a Bölcseség az előképe, törvénye 
mindennek. Isten mindent az Ige által hoz létre, aki minden 
teremtettnek örök törvénye, irányítója. így a bölcseség ajándoká-
val, a lélek tehát nem emberi belátások, meglátások, okoskodá-
sok szerint ítél, irányít, hanem az örök bölcseség, az Ige vilá-
gosságánál. Isten mindent az Ige által; a lélek a bölcseség 
ajándokával, mindent az Ige szerint cselekszik. Ezért tanítja 
szent Tamás, hogy a bölcseséggel való foglalkozás Istenhez tesz 
hasonlóvá. Sublimius antem, qui per ipsum homo ad divinam 
similitudinem praecipae accedit, qui omnia in sapientia fecit.4 

A léleknek ezen természetfölötti felruházása az isteni eré-
nyekkel meg ajándékokkal — mint láttuk — áthasonlítja azt 
Istenhez, hogy képessé legyen olyan istenmegismerésre és 
szeretésre, amely hasonló Isten sajátos ismeréséhez és szeretésé-
hez. A tulajdonképeni istenkép nem tulajdonság, hanem cselekvés, 
még pedig olyan cselekvés, amely legtökéletesebben hasonlít 
Isten benső cselekvéséhez; az Ige mondásához meg a Szeretet 
kileheléséhez. Ilyen cselekvésre képesíti a lelket szent Tamás 
szerint az isteni személyek küldetése a bölcseség ajándoka meg 
a szeretet által, mert az első közvetlen tényezője az Igéből fakadó 
ismerésnek a másik a Szentlélekből származó szeretésnek. «Ipsa 
missio personarum divinarum perducit nos in beatitudinem.5 

Isten mindenben jelen van, de van különös mód, amellyel 
az eszes teremtményben van jelen: mint a megismert a meg-
ismerőben, a szeretett a szeretőben. E kettős cselekvéssel bírja 
a lélek Istent és Isten lakozik benne.6 

1 II. II. q. XLV. a. I. ad 2. 
2 Rectum judicium habere de eis secundum quamdam connaturalitatem 

ad ipsam, pertinet ad sapientiam secundam quod est donum Spiritus Sancti. 
II. II. q. XLV. a. II. - I. q. I. a. VI. ad 3. 

3 II. II. q. XLV. a. III. ad 3. s n . n . q . i. a . VIII. ad 5. 
4 C. Qentis, I. 2. — I. 94. <> i. q . XLIII. a. III. 

Religio, hit tud. és bölcs, folyóirat. 1924. 9 
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De ezen megismerést és szeretést szent Tamás az Igére 
meg a Szentlélekre illetőleg a bölcseség ajándokára és a 
szeretetre vezeti vissza. Szerinte az isteni személyek küldetésé-
hez, így bírásához, tehát a megismeréshez és szeretéshez szük-
séges, hogy a lélekben a küldött isteni személyek, tehát az 
Igének meg a Szentléleknek, bizonyos hasonlósága legyen, amely 
az illető isteni személynek sajátos Istenben való eredetét vissza-
tükrözi és abból származik és ahhoz hasonló. Vagyis olyan 
kegyelmek által, amelyek eredetük és természetüknél fogva az 
Igéhez meg a Szentlélekhez hasonlítanak.1 

Ezen küldetésnek a gyümölcse a lélekben Isten természet-
fölötti megismerése a bölcseség ajándoka által és a tényleges 
szeretés a szeretet erénye által. A két küldetés egymástól el-
választhatatlan, mint maga a két isteni személy; de hatásuk a 
lélekben különböző.2 

Ezen küldetésnek gyümölcse az Isten sajátos megismerésé-
ből tehát az Igéből fakadó szeretés. Így képe egyrészt azon 
Igének, amelytől a Szeretet ered, másrészt az olyan Szeretetnek, 
amely az Igétől származik.3 A küldetésnél ugyanis szükséges, 
hogy a működés a lélekben és az abból fakadó cselekvés, hason-
lítson a küldött személy sajátos természetéhez és cselekvéséhez. 
A Fiú Ige, amely szeretetet lehel ki, tehát hatása a lélekben 
csakis szeretetet lehelő, szeretetben ki-kitörő istenismerés lehet.4 

Tehát az olyan istenmegismerés, amelyből szeretés nem fakad, 
nem hasonlósága magának az Igének, hanem csak valamelyes 
részesedés az Igében. Minden ismerés ugyanis az Igének lesz 
tulajdonítva.5 

Tehát a bölcseség ajándokából származó istenmegismerés 
és a szeretet erényéből eredő istenszeretés azon cselekvés, amely 

1 In I. Sent. d. XV. q. IV. a. I. — Conjungimur fruibili (sc. Deo) in-
quantum ipsae personae divinae quadam sui sigillatione in animabus nostris 
relinquunt quaedam dona quibus formaliter fruimur sc. amore et sapientia, 
propter quod Spiritus Sanctus dicitur esse pignus haereditatis nostrae. In. I. 
Sent. d. XIV. q. II. a. II. ad 2. 

2 I. q. XLIII. a. V. ad 3. — Utraque missio ordinatur ad finem unum 
altissimum sc. conjungere Deo, sed effectus utriusque missionis differt secundum 
duo, quae inveniuntur in rationali creatura, quibus Deo conjungitur sc. intel-
lectus et affectus, et ita neutra superfluit. In T. Sent. d. XV. q. IV. a. II. ad 5. 

3 C. Oentes, IV. 23. 
• I. q. XLIII. a. V. 
s In T. Sent. d. XV. q. IV. a. T. ad 3. 
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az emberben az Isten képét megvalósítja. Ezen megismerés és 
szeretés által hasonlít a lélek cselekvése Isten belső életéhez, 
bennmaradt végtelen örök cselekvéséhez, az Ige mondásához és 
a Szeretet kileheléséhez. 

IV. A tökéletes kép. 

A tökéletes istenkép a lélekben: Isten színe látása és az 
abból fakadó szeretés, mert a lélek élete, cselekvése, ezáltal 
hasonul el legtökéletesebben Isten sajátos életéhez, tökéletességé-
hez, boldogságához és ezáltal lesz ismerésének tartalma hasonló 
Isten ismeretének tartalmához és szeretésének tárgya, Isten szereteté-
nek a tárgyához. A színről-színrelátással Isten sajátos boldogságá-
ban részesedünk. Secundum antem hanc visionem maxime Deo 
assimilamur et ejus beatitudinis participes sumus. Nam ipse 
Deus per suam essentiam suam substantiam intellegit et haec 
est ejus félicitas. Cum autem apparuerit, similes ei erimus, et 
videbimus eum sicuti est.1 

A színről-színrelátást, ezt a «tam nobilis visio»-t, amely 
Istennek sajátos, természetes cselekvése, élete, az emberi elme 
csak akkor érheti el, ha valamelyes természetfölötti ajándokkal 
arra képesítve lesz. A színről-színrelátás megköveteli, hogy az 
elme Istent közvetlenül megismerje, hogy az isteni természet 
legyen az, amit lát, amiben lát. Ez pedig Istennek a tulajdona, 
aki önmagát önmagában megismeri. Tehát az ilyen istenmeg-
ismerésben való résztvevés csakis úgy lehetséges, ha az elme 
ezen megismerésre természetfölötti módon képesítve lesz. Hasonló-
ság kell az elmében, magához az isteni elméhez, hogy így az 
arányosság a tárgyhoz meglegyen. Dicendum ergo, quod ad 
videndum Dei essentiam requiritur aliqua similitudo ex parte 
visivae potentiae sc. lumen gloriae confortans intellectum ad 
videndum Deum.2 

Az akaratban Isten tökéletes szeretéséhez nem szükséges 
semmi különös új tökéletesítés, mert a lélekbe öntött szeretet 
erre az égben is elegendő, mivel a tárgya ugyanaz.3 

A dicsőség fényével tökéletesített ész és ajszeretet erényével 
felruházott akarat képes tehát Isten szinről színre látására és szereté-

1 C. Gentes, III. 51. 
2 I. q. XII. a. II. — C. Gentes, III. 53. 
3 I. II. q. LXVII. a. VI. 

*9 
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sére. Ezen színről-színrelátás és szeretés egy folytonos örök cselekvés, 
amellyel Istent bírjuk és élvezzük. Una et continua et sempiterna 
operatione in illo beatitudinis statu mens hominis Deo conjun-
gitur.i 

Hogy folytonos cselekvés, azt megköveteli magának a 
tökéletes boldogságnak a természete. A boldogság, mint láttuk, 
tökéletesség, élet, tehát a szellemi lény legtökéletesebb cselekvése. 
És csakis így lesz hasonló Isten tökéletességéhez, életéhez, aki 
folytonos önmegismerés és végtelen szeretés. Isten benső élete 
ez a kettős cselekvés, úgy a lélek természetfölötti módon ki-
fejlődött élete tehát szintén cselekvés; Isten folytonos ismerése 
és szeretése.2 

A lélek ezen cselekvése nemcsak tárgya miatt hasonló 
Isten ismeréséhez, hanem még ismeretmódja következtében is. 
Isten ismerése egyetlen örök tökéletes cselekvés, amellyel ön-
magát megismeri, saját végtelen lényegét teljesen átérti, mondjuk 
végtelen tökéletes meglátás, átértés, és egyetlen örök Igében ki-
fejezés. A színről-színrelátásban a lélek nem egyes képekben, 
külön-külön lát, hanem Isten lényegében, így ismerése nem 
egymásutáni, nem folytatólagos, hanem egyszerre mindent meg-
látó ismerés: Videntes Deum per essentiam, ea quae in essentia 
Dei vident, non vident per aliquas species, sed per ipsam essentiam 
divinam intellectui eorum u n i t a m . 3 Non successive sed simul 
videntur, quia quae videntur in Deo non videntur singula per 
suas similitudines sed omnia per unam essentiam Dei.4 Mert a 
lélek Isten lényegében közvetlenül lát mindent, tehát ugyan-
abban, amiben Isten megismer mindent, azért lesz ismerésének 
a módja hasonló Isten ismeréséhez. 

Ezen ismerési módból szent Tamás azt következteti, hogy 
a színről-színrelátás által a lélek az örök élet részesévé lesz. 
Az élet cselekvés. Isten élete az ő sajátos cselekvése. De Isten-
ben ez a cselekvés nem fejlődő, kialakuló valami, nem mozgás, 
hanem maga Istejmek a lényege, természete. A cselekvés maga 
a cselekvő. Ahogy létezése, lényege örök, úgy cselekvése is.5 

A színről-színrelátásban nincsen egymásután, mert amit abban 
lát a lélek, azt egyszerre, egyetlen meglátással látja. így cselek-
vése nincsen az időnek, az egymásutánnak alávetve. De ezen 

1 I. II. q. III. a. II. ad 4. 4 I. q. XII. a. X. — C. Gentes, III. 60. 
2 C Gentes, III. 25. 5 C. Gentes, I. 99. 
3 I. q. XII. a. IX. 
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cselekvése a léleknek legbensőbb tette, életmegnyilvánulása, így 
élete, folytonos cselekvése. Az ismerőképesség mindig cselekszik 
és cselekvése tárgyánál és megismerésmódjánál fogva idővel 
nem mérhető. így a lélek folytonosan, a legtökéletesebb cselek-
vésben van minden változás nélkül. így lesz élete részesedés 
Isten örök életében.1 

A színről-színrelátást a tökéletes folytonos szeretés követi. 
Visio enim est quaedam causa amoris Deus autem quanto per-
fectius cognoscitur, tanto perfectius amatur.2 Ezen szeretésnek a 
forrása Isten közvetlen megismerése ; az Igének a látása, tehát 
valamiképen ugyanaz, ami az isteni Szeretet, a Szeretet a Szent-
lélek kilehelésének a tényezője. Ebből következik, hogy a lélek-
ben folytonos a szeretés, hogy ezen szeretés az akaratot teljesen 
áthatja, az ember minden tehetségét Istenre irányítja és bűnte-
lenné teszi.3 A szeretet az égben a főparancs tökéletes beteljesí-
tése, mert lelkünk ottan eggyé lesz az Úrral a szeretet folyto-
nossága által. «Tune vero mens nostra erit unum cum Deo, 
quando semper actualiter fertur in ipsum.4 Ottan a lélek min-
den ereje szeretetté válik, minden képessége ténylegesen, folyto-
nosan Istenre van irányítva, mert Istent mindig látja, mindent 
benne Iát, mindent szerinte ítél.5 

Ez a tökéletes istenkép a lélekben, mert tökéletes hasonló-
ság Isten benső életéhez. A legfőbb szellemi lény, Isten élete, 
folytonos önmegismerés saját lényege által, ebből származó 
végtelen szeretet. A lélek a színről-színrelátásban Istent lényege 
által közvetlenül folytonosan megismeri, így ismeretének a 
tárgya is azonos Isten ismeretének a tárgyával; részesedik Isten 
sajátos ismeretében. Szeretésének a tárgya, maga a színről-színre 
látott Isten, tehát ugyanaz, amit Isten szeret. Isten végtelen boldog-
sága, élete; önismárése és szeretése; úgy a lélek boldogsága 
és a részesedés Isten látásában és szeretetében, tehát ugyanaz, 
ami Isten boldogsága. 

Ezen színről-színrelátás által meglesz a lélekben a hasonló-
ság a Szentháromsághoz is. Ahogy az Atya a Fiút, az Igét ' 
mindig mondja és az Igéből a Szentlélek a személyes szeretet 

1 C. Gentes, III. 61. 
2 I. II. q. LXVII. a. VI. ad 3. 
3 de Charit, a. XII. — I. II. q. IV. a. IV. 
4 de Charit a. X. ad 3. 
5 de perfectione vitae spirit, c. IV. 
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mindig ki lesz lehelve, úgy a lélekben és az Isten ismerése 
folytonos és ezen ismeréstől a szeretet az egész örökkévalóságon 
át mindig ténylegesen kiárad. Ez a szakadatlan, tökéletes isten-
megismerés, szeretés egész élettevékenysége, tökéletessége,boldog-
sága, hasonlósága a boldogságos Szentháromsághoz. 

Isten színről-színrelátása és folytonos tökéletes szeretése, a 
lélek legtökéletesebb hasonlósága Isten életéhez. Szent Tamás 
ezt tartja szemelőtt, amikor az emberben itt a földön a legtöké-
letesebb, Istenhez leginkább áthasonlító életmódot keresi. Az a 
kérdés: a tevékeny és a szemlélődő élet közül melyik tökéle-
tesebb, melyik hasonlít jobban Isten sajátos életéhez, melyekkel 
valósul meg jobban bennünk Isten képe ? Szent Tamás a szemlé-
lődő életnek adja az elsőbbséget, az örök élethez való hasonló-
sága miatt. Hujus autem ultimae et perfectae felicitatis in hac 
vita nihil est adeo simile sicut vita contemplantium veritatem, 
secundum quod est possibile in hac vita.1 Mi a szemlélődő élet?2 

Szerinte «Studium sapientiae».3 Ö az emberi életet, foglalkozást 
általában kettőre osztja; tevékeny életre, mely alatt megszorítás 
nélkül mindazon tevékenységet érti, amely a földi élet ezer 
szükségletének észszerű kielégítésére szolgál, a szemlélődő életre; 
amely szintén általában az igazság megismerését, kutatását öleli 
fel. Humana vero studia quae ordinantur ad considerationem 
veritatis pertinent ad vitám contemplativam.4 Az igazság kere-
séséhez, megismeréséhez tartozik legkiválóbban «contemplatio 
primae veritatis» : Isten megismerése, ezen ismeret fejlesztése, 
tökéletesítése. Mivel Isten nem valami elvont fogalom, hanem a 
legtökéletesebb Valóság, minden jónak a forrása, mindennek 
törvénye, azért a szemlélődés nemcsak az észnek tökéletesítése, 
hanem az akaratnak, az egész életnek. A szemlélődésnek a 
gyümölcse, a tökéletessége nemcsak megisíherés, hanem szeretés 
és az igazság szerint való életirányítás is.5 

De milyen ez a tökéletes szeretés? Olyan, amely meg-
közelíti az istenlátó lélek szeretését, azaz lehetőleg folytonos 
tényleges istenszeretés. A boldogságban tökéletes szeretés, mert 

» C. Gentes, III. 63. — II. II. q. CLXXX. a. IV. 
2 I. II. q. III. a. II. ad 4. 
3 In quantum homo sapientiae studio dat se, in tantum verae beatudinis 

jam aliquam partem habet. C. Gentes I. 2. 
* II. II. q. CLXXIX. a. II. ad 3. 
s II. II. q. CLXXX. a. VII. ad 1. 
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a lélek teljes bensőséggel folytonosan Istent szereti, mondhatjuk 
a lélek folytonos szeretés. Ezt a földön így nem valósíthatjuk 
meg; az emberi gyöngeség és gondok miatt. De olyan tökéle-
tességre juthatunk, ahol a lélek sok mindentől megszabadulva, 
lehetőleg lelkét Istennel foglalkoztatja, így lelke csaknem foly-
tonos istenmegismerés és szeretés,1 így a főparancsot a lehető 
legtökéletesebben meg tudja tartani.2 A szeretet ezen tökéletes-
ségére törekednünk kell, nem parancs ugyan, de a szeretet 
természete maga ösztökél, indít arra. Aemulari tamen debemus 
ut in similitudinem perfectionis illius quantum possibile est nos 
trahamus.3 Tehát a benső/élet mélyítése, tökéletesítése, a benső 
lelki cselekvések, szeretet felindítása, az Istennel való tényleges 
foglalkozás egyesülés az élet végútjával a tökéletesség : 
Quanto plus fieri potest quod etiam actu mens feratur in Deum, 
tanto vita hominis perfectior erit utpote fini intimior4 és summa 
perfectio humana vitae in hoc consistit quod mens hominis 
Deo vacet.5 így Isten országa bennünk legelsősorban is a mi 
benső lelki életünk, Isten iránt való szeretetünk.6 

Az ember cselekvései között azok a legjobbak, legfönsé-
gesebbek, amelyek Istennel egybefűznek, egyesítenek. Inter 
humános actus illi sunt optimi quibus homo adhaeret Deo, ut 
pote fini propinquiores.7 Az Istentől adott törvényeknek ez a 
célja, minden törvény erre van irányítva.8 Ezért a szemlélődő 
élet, mert közvetlen Isten szeretetének gyakorlása a célja, fönsé-
gesebb és tökéletesebb, mint a tevékeny élet, amely a felebaráti 
szeretet gyakorlása.9 így magunk és mások lelkének a benső 
életre való vezetése tökéletesebb valami, mint a külső tevékeny-
ségre való irányítás.1" A szemlélődő élet neveli az embert 
bensőleg, tehát valóban tökéletessé, mert az isteni szeretettel 
válunk mi igazán tökéletessé. Az ember jó, mert akarata jó, 
mert ezen jóakaratával használja fel minden javát a jóra. Az akarat 
akkor a legjobb, amikor a legfőbb jót akarja. Tehát minél 
jobban szereti Istent, annál jobb az akarat, tehát annál tökéle-
tesebb az ember. így a szemlélődő élet által válik az ember 

1 II. II. q. XXIV. a. VIII. — II. II. q. XLIV. a. IV. ad 3. 
2 II. II. q. XLIV. a. VI. — de charit. a. XI. 
3 De perfectione vitae spirit, c. VI. 7 C. Gentes, III. 115. 
4 C. Gentes, III. 130. » C. Gentes, III. 121, 130. 
5 C. Gentes, III. 131. « II. II. q. CLXXXII. a. II. 
6 I. II. q. CVIII. a. I. ad 1. "> ibid. ad 3. 
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önmagában, lelkének mélyében tökéletessé.1 A szemlélődő élet 
által az istenszeretetben tökéletesedett lélek, a tevékeny életet 
nem hanyagolja el, sőt épen ezen tökéletessége ösztönzi reá. 
Isten szeretetében való igaz növekedéssel természetszerűen ki-
fejlődik, erősbödik a lélekben a felebaráti természetfölötti szeretet 
is, mert mint láttuk a kettő egy. így a tevékeny élet szent Tamás 
szerint a szemlélődőből fakad, abból táplálkozik, abból él, az 
irányítja, vezeti, mert a felebaráti szeretet Isten szeretetének a 
gyakorlása. In hoc ipso quod proximis serviunt propter Deum, 
dilectioni divinae obsequuntur.2 A két élet között való össze-
függést rövidesen így fejezi ki: Ad dilectionem autem Dei 
directe pertinet vita contemplativa, quae soli Deo vacare desi-
derat, ad dilectionem antem proximi directe pertinet vita activa, 
quae deservit necessitatibus proximorum; et sicut ex charitate 
diligitur proximus propter Deum, ita etiam obsequium delatum 
in proximos redundat in Deum secundum illud: quod uni ex 
minimis fecistis mihi fecistis.3 

Mind a két élet tehát Istentől fakad. A szemlélődő élet 
a lélek sajátos legbensőbb tökéletessége, boldogsága. A szemlé-
lődő élet bensőnket tökéletesíti; a lélek két legnagyobb, leg-
fönségesebb tettét, Isten megismerését és szeretését fejleszti 
bennünk. Általa alakul ki a lélekben a természetfölötti istenkép, 
mert mint mondottuk, a szemlélődés istenmegismerés és belőle 
eredő istenszeretés, amely a bölcseség ajándokából és szeretetből 
fakad. Azért nevezi azt szent Tamás vita divinának,4 mert át-
hasonlítja a lélek belső életét Isten életéhez. 

A tevékeny élet ezen benső tökéletes életnek a megnyilat-
kozása; gyümölcse nem önmagunk tökéletesítése, hanem mások 
tökéletlenségének, gyöngeségének, nyomorúságának az orvoslása, 
mások tökéletesítése, boldogítása. Istenhez hasonlít az a cselek-
vésmódban, mert Isten szeretete forrása a tevékeny életnek. 
A szemlélődő " elet Isten képére alakítja át a lelket, a tevékeny 
élet Istenhez hasonlóan cselekszik. Per charitatem assimilamur 
Deo, tanquam ei per affectum uniti; et ideo potior est quam 
misericordia, per quam assimilamur Deo secundum similitudinem 
operationis.5 Isten benső élete, tökéletes önismerése és szeretése; 

» C. Gentes, III. 116. 2 II. II. q. CLXXXVII. a. II. 
3 II. II. q. CLXXXVIII. a. II. 
4 II. II. q. CLXXXII. a. I. — I. II. q. IV. a. VII. — C. Gentes, III. 37. 
s II. II. q. XXXI. a. IV. ad 3. 
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szeretése a forrása, indítója minden kifelé való működésének; 
az emberben is a szemlélődő élettel szerzett benső tökéletesség, 
Isten megismerése és szeretése a törvénye, forrása, indítója 
a tevékeny életnek és így lesz ez hasonlóvá Isten kifelé való 
működéséhez. Az így élő cselekvő lélek az igaz, tökéletes 
keresztény lélek, mert benne van Isten természetfölötti hasonló-
sága. Ilyen képet rajzol róla szent Tamás műveiben, ilyen életet 
valósított meg önmagában; amely életnek egységét, szépségét, 
mindent átölelő tökéletességét az egyház, szentünk ünnepi 
zsolozsmájának egyik responzóriumában e szavakban foglalja 
össze : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto : Verbo, vita, 
doctrina, litteris. 

Grác. * Paluscsák Pál O. P. 

ISTEN LÉTÉNEK MEGISMERÉSE ÉS A MODERN 

BÖLCSELET. 

ISTEN léte megismerésének módjában a régiek sem egyeztek 
meg teljesen. Az egyedül lehetségeseknek és helyeseknek 

mondott a posteriori istenérvek mellé állította szent Anzelm híres 
a priori érvét; Descartesnek a mondata: «Isten létezik» meg 
épen közvetlen analitikus elv. Az ontologusok azt tanították, 
hogy értelmünkkel közvetlenül szemléljük az Istent, a traditiona-
listák szerint pedig csakis a hitből tudjuk, hogy létezik. 

Jött a Kant-féle kriticismus, a positivismus és a többi többé-
kevésbbé hasonló elmélet és egymásután megtámadták és tagadták 
a skolasztikus istenérvek előfeltételeit és kijelentették, hogy csak 
a tüneményeket ismerjük meg és nem magukat a dolgokat; a 
megismerésnél nem alkalmazkodunk a dolgokhoz, hanem a dol-
gok olyanok, amilyeneknek magunkban megalkottuk; eszünkkel 
csak azt ismerhetjük meg, ami a tapasztalás körébe esik, tehát 
a nem érzékelhető dolgokat semmiképen ; a prima principiáknak, 
az emberi gondolkodás és a tárgyi rend legfőbb törvényeinek 
nincs objektív értékük és általános érvényességük, következőleg 
az oksági elvnek sem, amely legfeljebb csak a tüneményekre 
alkalmazható. 

Ám ha így áll a dolog, akkor a reális világban nem álla-
píthatjuk meg pl. az esetlegességet, az oksági elv segítségével 
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nem következtethetünk a transcendentális Isten létére ; ami az 
érzéki tapasztalás körén kívül van, nem bír értékkel, hiábavaló 
minden erőlködésünk, ha többet akarunk, mint a tüneményeket 
megállapítani, összegyűjteni és rendszerbe szedni. 

Tehát az Isten léte kérdésének, ahogy azt a skolasztikus 
filozófia felvetette, nincs többé értelme, vagy pedig természeté-
nél fogva megoldhatatlan. 

De hiába, az emberi szellemben csak megmaradtak szük-
ségletek, melyek ösztönszerűleg késztetik, hogy a tünemények 
rendjének határait átlépje. Az emberi értelem minden tagadás 
dacára megőrizte metafizikai természetét és továbbra sem szűnik 
meg kutatni a dolgok belső természetét és eredetét. A szív meg 
még kevésbbé elégszik meg a modern filozófia feleleteivel. 

Azért veti fel Isten létének problémáját már Kant is és 
törekszik azt megoldani a maga módja szerint, azért tárgyalja 
e kérdést a legmodernebb filozófia is. Természetes, hogy előbb 
említett sajátos elveinek megfelelően sajátos módszerrel. Mert 
ha megismerésünknek tárgyát csak a tünemények képezik, vagyis 
a dolgok, ahogy nekünk látszanak, a dolgok által bennünk léte-
sített módozatok t. i., Isten létének megállapításánál a kiinduló-
pont nem lesz többé az általunk elérhetetlen külvilág, hanem a 
mi belső világunk, alanyi activitásunk. 

A következőkben nem azokról lesz szó, akik főképen psycho-
logiai szempontból nézik a kérdést és azért rendesen többet 
beszélnek vallásról és vallási tényről, mint Istenről; sőt elő-
fordul, hogy a vallási ténynek oly magyarázatát is adják, mely 
eltekint Istentől vagy egyenesen kizárja Őt; ezek hívebbek a 
positivismus nagy követelményéhez és megelégszenek azzal, hogy 
a vallási tüneményt, mellyel az Isten eszméje össze van kap-
kapcsolva, positive értelmezzék, vagy csupán csak értéke szerint 
becsüljék meg. Tehát nem beszélünk pl. Dürkheim társadalmi 
valláselméletéről, aki inkább szociális oldalát nézi a vallási tény-
nek, sem a vallási psychologiáról, amely viszont individuális 
szempontból tekinti azt, amennyiben keletkezését lelkünkben 
kutatja, sem James-Schiller vallási pragmatismusáról, akik pusztán 
gyakorlati értékét mérlegelik. Hanem szó lesz Kant gyakorlati 
istenérvéről és az immanentisztikus bölcselet, meg immanen-
tisztikus módszernek különböző formáiról, vagyis Bergson és 
Le Roy, a liberális protestánsok: Sabatier, Réville, a modernis-
mus, Blondel és követőinek, végre Balfour és Brunetière filozó-
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fiájáról, de csak amennyiben Isten létének megismeréséről és 
ennek módjáról tárgyalnak. 

1. Kant. 

Kant kezdetben «Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels» (1755) című művében a világi rendből és cél-
szerűségből vett érvet teljesen elfogadta. «Der einzig mögliche 
Beweisgrund zu einer Demonstration für des Dasein Gottes» 
(1763) című munkájában még dicséri ugyan, de valódi bizonyító 
erejét már tagadja. A világi dolgok esetlegességéből vett érvet 
már előbbi művében sem becsüli sokra. A «Kritik der jeinen 
Vernunft»-jában végre az összes teoretikus istenérveket elveti, 
részint azon elvéből kifolyólag, hogy a teoretikus ésszel, vagyis 
az igazságot megismerő és kijelentő tehetségünkkel csakis a 
tüneményeket ismerhetjük meg, ellenben Istennek sem létét be-
bizonyítani, sem nem létét kimutatni nem tudjuk, részint speciális 
okokból. Ámde amit nem tehet meg a teoretikus ész, arra képes 
egy másik tehetségünk, a praktikus ész, mert ez, mely nem is 
annyira ész, mint inkább előíró, elhatározó, parancsoló akarat, 
egyenesen követeli az Isten létét. Még pedig a következőképen : 

Öntudatunk tanúságtétele szerint — mondja Kant — mind-
nyájunknak föltétlen és apodicticus parancsunk van kötelessé-
günket teljesíteni (kategorieus imperativus). Ez a kategoricus 
imperativus az akarattól származik. Nem származhatik ugyanis a 
külső dolgoktól, mert ezek különbözők és esetlegesek, a köte-
lesség ellenben általános és szükséges, sem egy magasabbrendű 
lénytől, mert a szabadakaratú lény méltóságával ellenkezik, hogy 
másvalaki kötelezze. Akaratunk tehát autonom, törvényhozó. 
A törvény megtartásának motivuma pedig egyedül a törvény 
iránti tisztelet, mert csak ez az indítóok teszi cselekedetünket 
erkölcsössé és akaratunkat jóvá. 

Már pedig — és ez az altétel — ezen kötelességből és 
törvényből szükségképen következik Isten léte, mint a törvény 
előföltétele, vagyis mint praktikus postulatum, követelmény. 
«A lélek halhatatlansága a tiszta gyakorlati ész követelménye, 
amin egy elméleti, de mint ilyent nem bizonyítható tételt értek, 
amennyiben egy, a priori föltétlenül érvényben lévő gyakorlati 
törvénnyel elválaszthatatlanul össze van kötve.» így a «Kritik 
der praktischen Vernunft» (1796) 261-ik oldalán. Tehát a gyakor-
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lati ész követelménye jelen esetünkben oly elméleti föltevés, 
melynek alapján egyedül lehetséges az erkölcsi törvény, amiért 
is mint igazat kell föltételezni, ha a kategoricus imperativus 
tényét meg akarjuk magyarázni, elméletileg azonban nem bizo-
nyítható be. És ez az Isten. Mert kötelességünk, hogy a legfőbb 
jót mindjobban megközelítsük. Tehát a legfőbb jó ezen fokoza-
tos megközelítésének lehetségesnek kell lennie. A legfőbb jót 
azonban kettő alkotja: az erény és az erénynek megfelelő bol-
dogság. Az erény és boldogság közti tökéletes összhangot pedig 
csak a világtól különböző értelmes és akarattal rendelkező oka 
a világnak létesítheti, mert csak ilyen lény képes az ember eré-
nyét megbecsülni és megfelelő boldogsággal jutalmazni. 

Létezik tehát a világnak legfőbb, értelemmel és akarattal 
biró oka, vagyis Isten.1 

Minthogy — folytatja azután Kant — Isten létének ismere-
tére nem elméleti bizonyítás útján jutunk, Isten létéről nincs 
tudásunk, hanem csak hisszük, hogy van Isten; ezen hiten azon-
ban valaminek nem más tekintélye, hanem praktikus okokból, a 
mi esetünkben az erkölcsi kötelesség ténye miatt való elfogadá-
sát kel értenünk... «Egy legfőbb értelmiség föltevését — mondja 
a 269-ik oldalon — a teoretikus ész számára mint magyarázó 
okot tekintve hipotézisnek, egy az erkölcsi törvény által célul 
kitűzött dolognak (a legfőbb jónak) következőleg egy praktikus 
szükségletnek érthetősége szempontjából hitnek, és pedig tiszta 
észhitnek mondhatjuk, mert pusztán tiszta ész (úgy teoretikus, 
mint praktikus használatában) a forrás, melyből ered.» De azért 
ez a hit erős és biztos, mert minden kételyt kizár. Mivel azon-
ban ez a bizonyosság nem alapul tárgyi spekulatív okokon, 
helyesebben mondjuk : én vagyok biztos, mint : a dolog biztos. 
Azután szabad és erőssége függ az erkölcsi kötelességről való 
meggyőződés erősségéből.2 

Végre megjegyzi, hogy a praktikus istenérv nem tökélete-
síti elméleti tudásunkat Istenről; annyit tudunk immár, hogy 
van Isten, de többet, pl. hogy mi, milyen stb., nem. «Ezek a 
követelmények nem elméleti dogmák, hanem szükséges prak-
tikus szempontból való föltételezések, a spekulatív megismerést 
tehát nem bővítik.» Kritik der praktischen Vernunft, 282-ik 
oldal. A 285-ik oldalon pedig ezeket mondja: «Sem lelkünk 

1 U. o. 266. stb. oldal. s U. o. 302. stb. oldal. 
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természetét; sem a megismerhető világot, sem a legfőbb 
lényt, hogy milyenek önmagukban, nem ismerhetjük meg általa 
(a tiszta praktikus ész által), hanem csak fogalmaikat bírjuk a 
legfőbb jónak praktikus fogalmában egyesülve, amely tárgya 
akaratunknak és teljesen a priori, tiszta ész által, de csak az 
erkölcsi törvény közvetítésével, úgyszintén pusztán reája való 
vonatkozásban a tárgy tekintetében, melyet parancsol. Azonban 
nem érthető meg ezáltal, hogy a szabadság hogyan lehetséges 
és hogy miként kell az okságnak ezt a nemét elméletileg és 
positive elgondolni, hanem csak annyi, hogy mint az erkölcsi 
törvény követelménye létezik. Ugyanúgy áll a dolog a többi 
ideával, amelyeknek lehetőségét emberi értelem sohasem állapít-
hatja meg, viszont azonban semmiféle szofizma sem fogja meg-
ingatni, még a legegyszerűbb embert sem, abbeli meggyőződé-
sében, hogy valódi fogalmak.» A teoretikus észnek csak az a 
haszna a praktikus istenérvből, hogy istenfogalma tárgyi értéket 
nyert általa, de azért a spekulációban nem használhatja ezt a 
fogalmat, mert tárgyáról nincs intuiciója és azért elfogadott való-
sága által semmiféle szintetikus ítélet nem alkotható. «A tiszta 
észnek teoretikus megismerése mindenesetre gyarapodást nyer, 
ami azonban pusztán abban áll, hogy azok számára különben 
problematikus (pusztán gondolható) fogalmak, most kimondottan 
olyanoknak jelentetnek ki, amelyeknek csakugyan van tárgyuk, 
mert a praktikus észnek föltétlenül szüksége van létezésükre, 
hogy lehetséges legyen praktikus szempontból egyszerűen szük-
séges tárgya, a legfőbb jó és a teoretikus ész azáltal fel lesz 
jogosítva, hogy azokat föltételezze. A teoretikus észnek ez a kibő-
vítése azonban nem kibővítése a spekulációnak, vagyis, hogy 
teoretikus célból immár positiv haszna vétessék. Mert, mivel a 
praktikus ész ebben semmi egyebet nem végzett, minthogy azok 
a fogalmak reálisak és valóban vannak (lehetséges) tárgyaik, 
amellett azonban szemléletükből nem adatik nekünk semmi (amit 
nem is lehet követelni), ezen kimutatott realitásuk által szinte-
tikus tétel nem lehetséges.» így Kant u. o. a 287-ik oldalon. 

Eltekintve Kant kritikai tévedéseitől, istenérvére az a meg-
jegyzésünk, hogy semmikép sem bizonyítja Isten létét. Mert 
mindenekelőtt helytelen az akarat autonómiájáról szóló tana, 
amennyiben szoros értelemben csak felebbvalója kötelezheti az 
akaratot, már pedig senki sem felebbvalója önmagának és azon-
kívül öntudatunk világosan mondja, hogy kívülünk álló valaki 
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kötelez bennünket, kinek felelősséggel tartozunk. Azután az erkölcsi 
törvény iránti tisztelet nem elégséges indítóoka a törvény meg-
tartásának, mert tapasztalásból tudjuk, hogy általában csak a 
jutalom reménye, illetőleg a büntetéstől való félelem képesek az 
embert erkölcsös cselekvésre sarkalni. Továbbá helytelen, midőn 
Kant Istennek mint az embert boldogító lénynek létére követ-
keztet, mert az erköcsi kötelezettség tényéből inkább egy leg-
főbb törvényhozónak és a törvényt megfelelő és elégséges szen-
tesítéssel megerősítőnek léte következik. Szabályszerűen felépítve 
u. i. így hangzik ez az erkölcsi istenérv: 

Az emberi akarat a maga részéről alkalmas, hogy szoros 
értelemben vett erkölcsi törvény kösse, vagyis hogy annak betar-
tására köteleztessék, mert öntudatunk tanúságtétele szerint szabad 
és így hatalmában áll a kötelezettségnek eleget tenni, másrészt 
ez a törvény föltétlenül szükséges, hogy úgy az egyes emberi 
egyedek, mint az egész társadalom megfelelően fennmaradhas-
sanak. Vannak u. i. cselekedetek, melyek a magában tekintett 
emberi természetnek természetüknél fogva megfelelnek vagy nem 
felelnek meg, ellenkeznek vele és ilyen értelemben jók vagy 
rosszak. Jók pl. az igazmondás, a gyermekek, szülők szeretete, 
a mértékletesség stb ; rosszak a hazugság, a gyermekek elhanya-
golása, gyilkosság, öngyilkosság stb. Már pedig tenni, illetőleg 
mellőzni ezeket, föltétlenül szükséges, hogy az emberi értelem 
és akarat, sőt a test is megfelelően kifejlődjék. Hogyan fejlőd-
hetik az emberi test és lélek, ha a szülők nem gondozzák, nem 
nevelik gyermekeiket és hogyan élhetnénk nyugodtan, bizton-
ságban, ha attól kellene tartanunk, hogy valaki megöl ? A szabad-
akarattal rendelkező ember számára azonban — tekintve nagy 
hajlandóságát a rosszra és nehézségeit a jó gyakorlásában — 
ezen cselekedetek megegyezése, illetőleg ellenkezése az emberi 
természettel egyedül általában nem elégséges indítóok gyakor-
lásukra vagy kerülésükre. 

Kell tehát, hogy szorosan véve föltétlenül kötelezve legyen 
erre. De ez törvényt tételez föl, mely ezt a kötelességet előírja 
neki, továbbá erkölcsi törvényt, mert szabadakaratú lény nem 
vethető alá fizikai szükségszerűségnek, végre törvényhozót, aki 
ezt a törvényt hozta, még pedig legfőbb törvényhozót, akitől 
az ember föltétlenül függ, mert nem legfőbb tekintély, akinek 
az ember nincs föltétlenül alávetve, nem kötelezhet föltétlenül 
vagyis úgy, hogy a kötelezettség alól nincs fölmentés. 
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De nemcsak az egyes emberi egyedeknek, hanem az egész 
emberi társadalomnak is van szüksége ilyen erkölcsi törvényre. 
Mert ha az embereket nem kötelezné egy legfőbb lény a tár-
sadalom fennállásához szükséges jó megtevésére és fennállását 
veszélyeztető rossz kerülésére, kilátásba helyezvén legalább a 
másvilágon jutalmat a jóért és fenyegetvén legalább túlvilági 
büntetéssel a rosszért, legalább akkor nem tennék a jót és kerül-
nék a rosszat, mikor földi jutalmat nem várhatnak és földi bün-
tetéstől nem kellene tartaniok. 

Tehát van erkölcsi törvény és vele egyetemben legfőbb 
törvényhozó, vagyis Isten, mert a mondottakból elegendőkép 
kitűnik, hogy az erkölcsi törvény törvényhozójának oly lénynek 
kell lennie, melynek minden ember föltétlenül alá van vetve. 

Végül még csak azt jegyezzük meg, hogy mivel az erkölcsi 
kötelezettség tényéből Istenre mint legfőbb törvényhozóra csakis 
az oksági elv alapján lehet következtetni, ha lehetséges az ok-
sági elv alkalmazása ezen esetben, miért nem akkor is, mikor a 
fizikai világból akarunk következtetni Isten létére, vagyis miért 
veti el Kant a teoretikus istenérveket főkép azon a címen, hogy 
az azokban alkalmazott oksági elv nem bír objektív és általános 
értékkel. 

2. Az immanentia bölcselete.1 

Az immanentia filozófiájának, vagy az «új filozófiának», 
«philosophie nouvelle»-nek szerzője Bergson Henrik, legneveze-
tesebb híve pedig Le Roy Ede, aki a Bergson-féle elvek alapján 
Isten létének kérdését is törekedett megoldani. 

Bergson filozófiája a positivismus melegágyában termett. 
Száműzi az intellectualismust. Az eszköz, mellyel a valóságot 
elérjük az intuíció, öntudatunk közvetetlen meglátása. Az intuíció 
kettőt állapít meg: 1. hogy a dolgok alapja a fundamentális való-
ság folytonos levés, vagyis mozgás; 2. hogy nem létezik sokaság, 

1 Bergson, Introduction à la métaphysique, a Revue de Métaphysique 
et de Morale 1903. januári számában megjelent cikk; Essai sur les données 
immédiates de la conscience; Matière et memoire,2 1900; L'évolution créatrice, 
1907. Le Roy, Comment se pose le problème Dieu, a Rev. de Mét. et de Mor. 
1907. márciusi és júliusi számában megjelent cikkek ; Un positivisme nouveau, 
u. o. az 1901. márciusi számban; az 1904. február 25-iki Bulletin de la société 
française de philosophie. C. Piat, Insuffisance des philosophies de l'intuition, 
1908. J. de Tonquédec, La notion de vérité dans la Philosophie nouvelle, 
1908. N. Balthasar, Le problème de Dieu d'après la phil. nouv. 1908. 
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az összes dolgok egyet alkotnak, az egész mindenség egy vitális 
folyam. Az intueáló és a meglátott dolgok tehát azonosak; az 
intuíció nem egyéb, mint a valóságnak öntudata önmagáról. 
Bergson rendszere ennélfogva idealisztikus monismus. 

Ezekre az elvekre épült La Roy theodiceája. «Csak egy 
utunk marad: . . . megállapítani, hogy Isten létének állítása a gon-
dolatnak immanens; elismerni..., hogy egyedül azáltal állítjuk 
Istent, hogy gondolkodunk, a gondolkodásnak actusában és 
actusa által állítjuk Öt.» Gondolaton az egész szellemi életet érti. 
«így, folytatja tovább, a bizonyítás inkább tapasztalás, actió, élet, 
mint diskursív dialektika.» A bizonyítás, tapasztalás menete pedig 
ez: «Az universális valóság haladás, vagyis gyarapodás, fölszál-
lás a több, a jobb felé, más szóval tökéletességre való törekvés.» 
Le Roy ezt erkölcsi valóságnak nevezi. «Ez az erkölcsi valóság.. . 
a létezésnek legmagasabb pontján, vagy jobban mondva forrásá-
nál található. Szükséges tehát elsőségét állítani és ebben az állí-
tásban (t. i., hogy van haladás, gyarapodás, fölszállás a több, a 
jobb felé) áll az Isten állítása. íme tehát, mily értelemben lehet 
és kell mondani, hogy Isten létezik, hogy reális.» így Le Roy a 
Revue de Mét. et de Mor. 1907. júliusi számában a 482, 83, 97. 
és 98. oldalon. 

Isten transcendens voltát illetőleg pedig ezeket mondja: 
«A két ellentétes fogalom: immanens Isten és transcendens Isten 
egyformán helytelen, ha statikus szempontból nézzük. De dina-
mikus szempontból összeegyeztethetők, összeférnek. Mi nem 
vagyunk annyira véges és zárt természetek, hogy a fejlődés csak 
eddig rejtett tökéletességeket hozhat nyilvánosságra. Ellenkező-
leg, a mi életünk szüntelen teremtés, és ugyanez a világé is. 
És azért immanens és transcendens már nem ellentétes fogalmak 
többé: megfelelnek a tartam két különböző pillanatának, az im-
manentia a meglettnek, a transcendentia a levésnek. Ha Istent 
immanensnek mondjuk, azt tekintjük, ami belőle bennünk és a 
világban lett, de a világból és belőlünk is mindenkor hátra-
marad végtelen lesz, levés is, végtelen, ami szorosan vett terem-
tés, nem egyszerű fejlődés; és ilyen szempontból Isten transcen-
densnek látszik.» Le Roy, u. o. 512. o. Le Roy rendszere tehát 
idealisztikus alapon álló dinamikus panteismus. Isten szerinte 
végeredményben nem egyéb, mint a mi fundamentális valóságunk. 

Bergson nagyra van az intuícióval. A fogalom nem fejezi 
ki a valóságot, mondja, mert mozdulatlannak ábrázolja azt, ami 
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a valóságban mozog, az intuíció ellenben hűen referál róla. 
Mindenesetre, mondjuk mi, intuícióval, akár a külső érzéki intuí-
cióról, akár az öntudat intuíciójáról van szó, jobban ismerjük 
meg a dolgok konkrét valóságát, mert több oldalát ismerteti 
meg velünk a dolgoknak és valamennyit egy egészben, míg a 
fogalom csak egyet ábrázol és ezt is a többitől elkülönítve. De 
ebből nem következik, hogy a fogalom nem fejezi ki a valósá-
got. Az elvont fogalom a dolgoknak közös karaktereit tartal-
mazza, a többitől, amelyek különbözők a különböző dolgokban, 
eltekint; nem zárja ki a dolgokból, nem tagadja róluk, csak nem 
fejezi ki azokat; egyszóval csak nem teljes, tökéletlen képét 
nyújtja a konkrét valóságnak. Ám, ami nem teljes, azért még 
nem téves, nem rossz. «Abstrahentium non est mendacium», 
mondták nagyon helyesen a régiek. Azért, midőn a fogalom 
mozdulatlannak ábrázolja azt, ami tulajdonképen mozog, nem 
tartalmaz valótlant, mert korántsem tagadja a mozgást, csak el-
tekint ettől. Az intuíció sem terjed ki a dolog minden oldalára, 
egy kockának pl. nem láthatjuk egyszerre minden oldalát. Ha 
tehát a fogalom, mivel nem teljes, tévesen ábrázolja a valóságot, 
az intuíció is csak téves megismerést eredményez. 

Különben igaz-e, hogy az intuíció szerint minden folytonos 
levés, mozgás és nincs semmi álladó valóság? Nem. Tény ugyan, 
hogy tapasztalásunk körébe eső minden tárgyban észlelünk 
mozgást, levést, de mindenütt találunk valami többé-kevésbbé 
állandót is. így öntudatunk tanúságtétele szerint, dacára a foly-
tonos levésnek és elmúlásnak, melyet bennünk tapasztalunk, és 
változásnak, melynek alávetve vagyunk és melyen keresztül-
megyünk, énünk állandóan ugyanaz marad. Ami pedig a kül-
világot illeti, a külső tapasztalásból kiindulva szabályszerű okos-
kodással ugyanazon eredményre kell jutnunk: kell lennie átlag-
nak, mert ez föltétele a levésnek ; levés fesak úgy lehetséges, ha 
van valami, ami lesz. 

Nem kevésbbé téves az immanentia filozófiájának az az 
állítása sem, hogy az intuíció megállapítása szerint a valóság 
egy-egy vitális folyam, mert semmiről sem tanúskodnak oly vilá-
gosan külső érzékeink, ha csak kissé reflektálunk, mint hogy 
más az énünk, mely érez és más a nem én, amit érzünk, vagyis 
hogy igenis van «morcelage», amit az intuicionisták oly hevesen 
tagadnak, a valóság nem alkot egyet, hanem tárgyilag külön-
böző dolgokból tevődik össze. Valamely kellemes érzést, vagy a 

Religio, hit tud. és bölcs, folyóirat. 1924. 1 0 
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fájdalomérzetet énünk módosulásának tartjuk, de nem úgy egy 
testet, melyet kezünkben tartunk, vagy a tárgyat, melyet látunk, 
hanem ezeket határozottan más dolgoknak tekintjük. 

Nincs tehát Bergson és Le Roy értelmében vett universalis 
valóság, mely haladás, fölszállás volna a több, a jobb felé, tehát 
ez a haladás, felszállás nem állítható és azért az Isten sem, 
amennyiben az előbbinek állítása az immanentia filozófiája szerint 
azonos az Istenével. Azután, ha volna is morális valóság, mégis 
állítása nem volna egyszersmind az Isten létének állítása, mert 
ha csak szavainknak nem adunk más értelmet, Istenen senkisem 
ért haladást, fölszállást a több, a jobb felé. Továbbá, aki Istent 
a dolgok fundamentális valóságának mondja, létét tagadja, mert 
panteista, mert nem tartja Istent a világtól különböző transcen-
dentális, személyes lénynek. Végre ugyancsak fogalomzavarnak 
a jele, mikor Le Roy az Isten transcendens voltáról beszélve azt 
mondja, hogy oly értelemben, illetőleg akkor mondhatjuk trans-
cendensnek, mikor azt tekintjük belőle, ami még nincs meg, 
hanem csak lesz, mert Isten «transcendens» minden szótárban 
annyit jelent, hogy a világon kívül, a világ fölött levő. 

Esztergom. Dr. Felber Oyula. 
(Vége következik.) 

AZ ERÉNY ERKÖLCSBÖLCSELETI FOGALMA 

AQUINÓI S Z E N T TAMÁS SZERINT. 

ANAGY gondolkodók eszméiket nemcsak az absztrakciók vilá-
gában érlelték, hanem iparkodtak azokat az etika, a szó szoros 

értelmében vett gyakorlati bölcselet révén a mindennapi élet 
talajába átültetni. Különösen megnyilvánul ez a törekvés Aquinói 
szent Tamás irodalmi munkásságában, kinek művei az etikai 
kérdések alapos és részletes megvilágítását nyújtják. Aristoteles 
etikájához írt magyarázataitól, s a «Quaestiones disputatae» etikai 
vonatkozású értekezéseitől eltekintve, legyen elég fő művének, a 
«Summa TheoIogica»-nak elrendezésére utalnunk, amelynek 
középpontjában áll a terjedelemre nézve is legnagyobb II. rész, 
a keresztény erkölcstan legnagyszerűbb alkotása. 

Az etika célja a józan közfelfogás szerint az emberek erényes 
életre való nevelése. Ez a célja szent Tamás etikájának is, amely-
ben következésképen legfontosabb kérdés gyanánt szerepel az 
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erény mibenlétének a megállapítása. A jelen dolgozat szűkre 
szabott keretei között el akarok tekinteni Szent Tamás theológiai 
fejtegetéseitől, s tisztán erkölcsbölcseleti szempontból óhajtom 
az angyali doktor tanítását ismertetni. A bölcseleti fogalomnak 
a theológiaitól való szétválasztására feljogosít bennünket magá-
nak szent Tamásnak a törekvése, ki tudvalevőleg iparkodott a 
lehetőséghez képest határvonalat húzni a bölcselet és a hittudo-
mány kérdései között, s ennek megfelelően munkáiban is különb-
séget tesz az erény erkölcsbölcseleti és hittudományi fogalma 
között. Azután érdekel bennünket a felvetett kérdésben szent 
Tamásnak Aristoteles tanításához való viszonya, végül a modern 
etikának szent Tamás nézetével szemben elfoglalt álláspontja. 

Erre a három kérdésre kíván a jelen dolgozat feleletet adni. 
Az ember Szent Tamás szerint nem hoz magával kész lelki 

világot, hanem fejlődésre szánt, kialakulófélben lévő lény, mint a 
világegyetem minden más egyede. Reá is vonatkozik az általános 
metafizikai elv, hogy «secunda perfectio rei est operatio»,1 a 
lények végső tökéletességüket a cselekvés által érik el. Ezen elv-
nél fogva kénytelen az ember érintkezést keresni a külsővilág-
gal, lelkének ébredező erői kényszerítik arra, hogy a cselekvés 
terére lépjen, mert csak tehetségeinek kifejlesztése által érheti el 
az emberi méltóságnak megfelelő tökéletességet. 

A cselekvés szükségességének ez a hangsúlyozása Szent 
Tamásnál nem evolucionista értelmű, a világegyetem szerinte 
nem önmagából termeli ki a fejlődésnek az értelem által előre 
meg nem határozható végső célját, hanem ő úgy tekinti a min-
denséget, mint egy a legfőbb jó, Isten felé törekvő folyamatot,2 

amelynek irányt mutatnak a Teremtő által a lények természetébe 
adott fizikai és erkölcsi törvények. A Teremtő által szándékolt 
nagy célnak az értelemnélküli lények ösztönszerű működésükkel 
tesznek eleget, az értelmes ember lelkében pedig öntudattá 
ébred és erkölcsi kötelességképen jelentkezik a Teremtő gondo-
lata, mely szerint csakis Ő benne érheti el végső tökéletességét 
s teljes boldogságát.3 Ennek megfelelően Szent Tamás az erkölcsi 

1 De veritate, q. 1. art 10. ad 3 ; Contra Gentes III. 25. 
2 De vérit. q. 22. art 2 ; Gent. III. 17—19; Summa Theologica I. q. 

44. art 4. 
3 «Sicut res intellectu carentes tendunt in Deum sicut in finem per viam 

assimilationis, ita substantiae intellectuales per viam cognitionis.» Gent. III. 
cap. 25. 

10* 
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rend lényegét Istenhez, mint végső célhoz való törekvésben ál-
lapítja meg: «motus creaturae rationalis in Deum».1 

Az embernek Istenhez, mint az erkölcsi világrend végső 
céljához való ráutaltságát Szent Tamás az erkölcsi cselekvést 
létrehozó képességek természetéből bizonyítja. Az ember szabad 
elhatározásból eredő cselekvése, mely az erkölcsi rend kizárólagos 
anyagát képezi, anyagi s alaki elem összetételéből jön létre. 
Az anyagi, a közelebbről meg nem határozott elemet a vágyó-
tehetségnek jóra irányuló törekvése képezi, mely a megismerő 
tehetség útmutatása után, egy meghatározott, konkrét jóra, ér-
tékre, irányuló kívánságban alakul ki.2 

A vágyó tehetség befogadóképessége korlátlan a világban 
elérhető javakkal, értékekkel szemben. A mindennapi élet eléggé 
bizonyítja, hogy kifogyhatatlanok vagyunk a kívánságok, igények 
fokozásában. Viszont a megismerő tehetség által a vágyó tehet-
ségnek bemutatott javak nem befolyásolják szükségképen minden 
esetben az akaratot. Ez csak akkor volna az eset, ha az értelem 
képes lenne az abszolút jónak befogadására, amelyhez a hiánynak, 
tökéletlenségnek az árnya nem tapadna, s amely következésképen 
a vágyó tehetséget tökéletesen és végleg kielégítené. Ez azonban 
a véges értékek világában, melyekre kizárólagosan terjed ki az 
értelem megismerő képessége, teljesen elérhetetlen, mert minden, 
ami véges, esetleges is ; jó és értékes lehet pillanatnyilag, de nem 
képes betölteni az akaratnak az abszolút jó befogadására rendelt 
törekvését. A vágyó tehetségnek ebben a véges javakkal szem-
ben való viszonylagos értékelésében, bár homályos vágyódás 
alakjában, de mégis megnyilvánul az emberi életnek az érzék-
feletti valóságok felé irányított rendeltetése.3 Mert ha ebből a 
vágyból nem is von le szent Tamás túlzóan ontológista követ-
keztetéseket, azt a megállapítást mégis jogosan teheti, hogy 
«naturale desiderium non potest esse inane»,4 természete nem 
csalja meg az embert. 

Hasonlóképen az Isten felé való törekvésnek nyomait mutatja 
megismerő képességünk, amennyiben mint a cselekvés alaki 
eleme irányt mutat a vágyó tehetség törekvésének. Szent Tamás 

1 S. Theol. II. prologus. 
2 S. Theol. I. II. qq. 9. art. 6 ; q. 13. art 1 ; q. 17. art 1 ; I. q. 82. art 4 ; 

De vérit. q. 22. art 11. ad 5. 
3 Gent. III. c. 2 5 - 3 7 ; S. Theol. I. II. q. 2. 
* Gent. III. c. 57. 
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u. i. az értelemnek kétféle működését különbözteti meg. Amennyi-
ben az értelem tudomást szerez a külvilág tényeiről, s a tények 
rendjéhez alkalmazkodik, receptív, befogadó, felvevő tevékeny-
séget fejt ki, s ezen tevékenysége után «ratio speculativa» elmé-
leti ész névvel jelöli. Amennyiben viszont a birtokában lévő 
tudástartalmat az akarati cselekvés irányítására használja, tehát 
nem alkalmazkodó, hanem alkotó tevékenységet fejt ki, «ratio 
practica», gyakorlati ész a neve.1 

Szent Tamás szereti a megismerő képességet a régiekkel 
együtt világossághoz hasonlítani, melyet a Teremtő gyújtott ki 
az ember lelkében, s amely homályos visszatükröződése az Ő 
tökéletességének. Valóban értelmes lelke által hasonul az ember 
legjobban teremtő Istenéhez. Különösen találó azonban a hasonlat 
a gyakorlati ész működését tekintve, mely valóban mint szövét-
nek világít, irányt szab az emberi törekvésnek. «Tested szövét-
neke szemed. Ha szemed tiszta, egész tested világos leszen, ha 
pedig álnok, tested is sötét leszen. Vigyázz tehát, hogy a vilá-
gosság, mely benned van, sötétséggé ne legyen».2 Ilyen, az evan-
gélium által hangoztatott világosságot lát Szent Tamás a synthe-
sisben, az erkölcsi alapelvben, az értelem azon adományában, 
melynek világánál mintegy ösztörszerűen különbséget képes 
tenni a jó és rossz között. 

A természet rendjét és törvényszerűségét bizonyos princí-
piumoknak, elveknek állandósága, melyek a jelenségek okai, biz-
tosítja. Az ember is a természet tagja, az ő szellemi és erkölcsi 
világát is bizonyos állandó, maradandó elvek irányítják. A gon-
dolkodás következtető tevékenységében az észelvek képezik a 
közvetlen belátáson alapuló, megdönthetetlen princípiumokat, 
melyek ítéleteink helyes vagy hamis voltáról tanúskodnak.3 

A ratio practica cselekvést megelőző, megfontoló tevékenységé-
nek végső princípiuma öntudatunknak az a közvetlen ténye, mely 
egy feltétlenül kötelező, kategorikus ítélet formájában jelentkezik : 
«a jót meg kell tenni, a rosszat pedig el kerülni».4 

Az öntudat e tényét Kantnak is figyelembe kellett vennie, 

1 «Intellects practicus causat res, unde est mensuratio rerum, quae per 
ipsum fiunt ; sed intellectus speculativus, quia accipit a rebus, est quodammodo 
motus ab ipsis rebus et ita res mensurant ipsutn.» De vérit. q. 1. art 2. 

1 Luk. 11, 34—35. 
3 S. Theol. I. q. 79. art 8 ; q. 85. art 5. 
* De verit. q. 16. art 2.; S. Theol. I. 2, 79. art 12. 
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s a «categoricus imperativus» fogalma középponti jelentőségű 
etikájában. Kant megelégedett azzal, hogy a természetes erkölcsi 
törvényt velünk született s közvetlenül adott a priori ítéletnek 
nevezte el; azonban agnosticismusa nem engedte meg, hogy az 
erkölcsi törvény eredetének a kérdését is felvesse. Már pedig az 
ilyen eljárás megingatja a hitet az erkölcsi törvény feltétlen kö-
telező voltában, s alkalmas arra, hogy az egész etikát a subjec-
tivismus ingoványos útjára terelje. 

Szent Tamás Istentől, az erkölcsi világrend Urától származ-
tatja a lelkünkben élő erkölcsi alapelvet, akinek feltétlen souve-
rainitása az erkölcsi törvény kötelező erejének legfőbb biztosítéka. 

Ezek szerint tehát minden cselekvést megelőző fontolgatásba 
befolyik, mint végső princípium, az erkölcsi alapelv. Azonban 
befolyását nem érvényesíti oly nyomatékkal, hogy az ember 
szabad elhatározását elveszítené, s hogy nem maradna meg a 
lehetősége annak, hogy az erkölcsi törvény ellen cselekedjék. 
A természetes erkölcsi törvény ugyanis egy általános ítélet for-
májában jelentkezik öntudatunkban, az emberi cselekvés viszont 
állandóan konkrét, meghatározott esetek körül forog. így az 
ember kénytelen a cselekvést közvetlen megelőző, s az adott 
esetre érvényes praktikus ítéletet, mely azután mint a lelkiismeret 
szava jelentkezik, egy — természetesen nem mindig teljesen ki-
fejtett — következtetés alakjában az erkölcsi alapelvből levezetni. 
Hasonló a gyakorlati megfontolás ezen tevékenysége az elmé-
leti gondolkodás következtető tevékenységéhez, mert amint ennek 
végső kiindulópontját az észelvek képezik, épúgy a megfontolásét 
az erkölcsi alapelv állandó, megváltoztathatatlan törvénye. A gya-
korlati élet azt bizonyítja, hogy az emberek nem gondolkoznak 
mindig logikusan, ítéleteiket nem képesek mindig az észelvek 
előtt igazolni. Még nagyobb azonban a tévedés lehetősége a 
cselekvés rendjében, hol érzelmi világunkba nagyon is belevágó 
elhatározások meghozataláról van szó, s hol az akarat gyönge-
sége, az érzékiség háborgása, megzavarhatja az ész tisztán látását, 
s befolyásolja ítéletének helyességét.1 

Már pedig semmi sem jár súlyosabb következményekkel 
erkölcsi életünkre, mint a cselekedeteinben tanúsított követke-
zetlenség. Az emberi lélek egyik főtörvénye az egységre való 
törekvés, mely az összes lelki energiáknak, vágyaknak, egységes 

» S. Theol. I. II. q. 94. art 4 ; q . 99. art 2. ad 2. 
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irányba való beállítását követeli. Azután pedig a mindennapi élet 
nem is enged meg hosszas fontolgatást, hanem sürgetőleg állít 
bennünket a cselekvés elé. Végre az ember egyénisége meg-
kívánja, hogy külső kényszertől függetlenül, a szabad kezdemé-
nyezés jogán cselekedjék. Az ember csak akkor képes kedvvel 
és lendülettel cselekedni, ha nem hajtják, hanem hajlamait s 
szokásait, melyek már természetévé váltak, követheti, i 

Mindezek a szempontok megkívánják, hogy az emberben 
meg legyen a képesség az állandóan egyöntetű, következetes 
cselekvésre. Az észelvek és a természetes erkölcsi törvény min-
denesetre állandóan megmaradó képességei lelkünknek. Azonban 
a fentiek lián világos, hogy szükségünk van az erkölcsi tör-
vényből következetesen levont, olyan állandó készségek meg-
szerzésére, melyek közvetlenül irányítják s befolyásolják csele-
kedeteinket. A cselekvő alanyt a természeti törvénnyel megegyező 
ilyen cselekvésie képesítő készségek az erények. 

Általában \éve erénynek nevezhető az elméleti ész hosszas 
gyakorlat után kifejlődött készsége a logikus gondolkozásra is, 
azonban a szó szeros értelmében erénynek csakis azokat a kész-
ségeket nevezzük, nelyek az ember erkölcsi törekvéseit irányít-
ják s amelyeknek kóvetkezésképen a cselekedetet létrehozó ké-
pességek, tehát a gyakorlati ész és a vágyó tehetség a hordozói.* 

Felmerül most már a kérdés, szerezhet-e az ember ilyen 
állandó, maradandó késjségeket? 

A lelki képességek receptív, befogadó természeténél fogva 
adva van a lehetősége amak, hogy az ember a gyakorlat folya-
mán bizonyos állandó cstlekvési készséget szerezzen. Amint 
ugyanis a fogalmak nem ai értelem veleszületett hozományai, 
épenúgy az akarat által szándékolt jävak sincsenek ösztönszerűen 
meghatározva, hanem csak az értelmi megismerés után alakul-
nak ki. így a vágyóképességre, mint receptív, befogadó ténye-
zőre, minden cselekvést megelőzően befolyással van, s egy bizo-
nyos meghatározott jóra irányító tevékenységet fejt ki az értelem, 
mint aktív, cselekvő, tényező. Hascnló értelmi benyomások be-
fogadása által kifejlődik a vágyóteh>tségben egy állandó törek-

1 De virtutibus in communi, art 1 ; S. Theol. I. II. q. 49. art 4. 
2 «Habitus, qui sunt in intellectu specilativo vei practico, secundum 

quod intellectus sequitur voluntatem, habent veriis rationem virtutis, in tantum 
per eos homo efficitur non solum potens vei set^us secte agere, sed volens». 
De virtut. art 8 ; S. Theol. I. II. q. 56. art 3. 
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vés, mely kezdetben mint hajlandóság, később mint állandó 
készség jelentkezik. 

Hasonlóképen bizonyos könnyedségre s állandóságra tehet 
szert az értelem is az erkölcsi alapelvből vont következtetés 
munkájában, melynél fogva állandó birtokosa bizonyos, az erkölcsi 
törvénnyel megegyező praktikus ítéleteknek. 

Valahányszor egy cselekvő erő behatással van egy szenvedő-
leges s közelebbi tevékenységre még meg nem határozott Képes-
ségre, az erő behátása nyomot hagy az illető képességben, mely 
a hatások ismétlése után mint állandó sajátság, maradandó készség, 
az illető képesség tulajdonává válik. 

így a vágyóképességben kifejlődhetik bizonyos állandó 
készség az értelem által javasolt cselekvés végrehajtására, az 
értelem pedig habozás nélkül, mintegy intuitive meglátja, hogy 
mi a teendő. 1 

De vájjon az ilyen készségek elsajátítási nem teszi-e 
gépiessé az életet s nem rontja-e le az egyén sjabad, elhatározó 
képességét, az erkölcsi világrend ezen elsőrangú tényezőjét? 
Az erény készsége nem kényszer hatása alatt jött létre, hanem 
az ember szabad elhatározással állapította mtg egy adott eset-
ben, midőn lelkiismerete eljárásának helyességéről meggyőzte, 
hogy a jövőben is hasonlóképen kell cselekednie s ezt a cselek-
vési módot élete állandó gyakorlatává teli tennie. Ennek az 
elhatározásnak következetes keresztülvitte fejlesztette ki benne 
a maradandó cselekvési készséget. Azoroan ezután is megmarad 
a lehetősége annak, hogy a szerzet.' készséget elveszítse, az 
értelem tisztánlátása elhomályosulhat, az akarat rugékonysága 
elernyedhet s az erény helyét bűnös szokások foglalhatják el.2 

De már azért sem lehet a gyakorlat által megszerzett erény 
a szabadakarat rovására, mely hel/telen volna az emberi szabad-
akaratot tiszta tökéletességnek irtani, melyben a negatiónak, 
hiánynak, semmi nyoma s i n c s m . A szabadakarat önmagában 
véve közelebbi tevékenységre meg nem határozott indifferens 
sajátsága a törekvő tehetségnek, melynél fogva megvan a 
lehetősége az erkölcsi törvénnyel megegyező, vagy ellenkező 
cselekvési képességnek. A rossz elkövetésének a lehetősége 
bizonyára nincs az akara.' előnyére, de ez a lehetőség annál 

1 S. Theol. I. II. q. 61. ir t 2. 
5 S. Theol. I. II. q. 53 art 1, 2 ; De virtut. art 1. 
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inkább fennforog, mennél kevésbbé állandó az akarat jóra irá-
nyuló készsége. 1 Az erény által szerzett cselekvési készség minden-
esetre — erkölcsileg — determinálja az akaratot, de ez a 
determináció semmiesetre sem tökéletlenség, hanem némi analó-
giája az isteni, a legtökéletesebb akaratnak, amelynek kizárólagos 
tárgya a jó, a tökéletes. Az igazság tehát Szent Ágoston mondásá-
ban rejlik, aki szerint az erény nem gépiesség, hanem «a szabad-
akarat helyes felhasználása».2 

Eszerint tehát az erény az akarat jóságában gyökeredzik 
abban a készséges hajlékonyságban, amellyel a józan belátás 
útmutatását követi.3 

Annál tökéletesebb valamely lény, mennél jobban képes 
a természet által neki kijelölt célt megvalósítani. Az ember lelki 
képességei — mint láttuk, — cselekvésre vannak szánva, arra, 
hogy kifejlődjenek s megacélozott készséggel törekedjenek a 
legfőbb jó felé. A metafizika törvénye szerint «operari sequitur 
esse», a cselekvés eredménye függ a cselekvő alany dispositiójá-
tól, tökéletességétől. A jóravaló készség, mely az erény által 
az ember képességeibe, cselekvésének mozgató erőibe felszívó-
dik, az ember egyéniségének állandó velejárója lesz, képesíti, 
sőt mintegy determinálja arra, hogy cselekedete, az «ens morale», 
meghaladja az erkölcsi törvény által megkívánt mértéket.4 Az erény 
tehát a lélek állandó sajátsága, cselekvési képességeinek maradandó 
tökéletessége, amint az Szent Ágoston meghatározásában kifejező-
dik, melyet Szent Tamás is alkalmaz «az erény a lélek jó saját-
sága, mely az embert a jóra irányítja s amely sohasem viszi 
rosszra». («Virtus est bona qualitas mentis, qua recte vivitur, 
qua nemo male utitur.»)5 

Az erény tehát abban különbözik az értelem tudományos 
készültségétől, hogy nem az elméleti gondolkodás, hanem a 
cselekvés rendjében kölcsönöz bizonyos készséget, könnyedséget. 
A művészi tevékenységtől pedig abban különbözik, hogy az 

» S. Theol. I. q. 62. art 8. ad 3. 
2 S. Theol. I. II. q. 55. art 1. ad 2. 
3 «Homo dicitur bonus ex eo, quod habet voluntatem bonam, per quam 

reducit in actum, quidquid boni in ipso est.» Gent. III. c. 116. 
4 «Virtutes redduunt bonum opus in actu et simpliciter faciunt bonum 

habentem» S. Theol. I. II. q. 56. art 3 ; De virtut. art 2. ad 11. 
6 Augustinus, De libero arbitrio, lib. 2. cap 18. — S. Theol. I. II. q. 

55. art 4 ; De virtut. art 2 ; II. Sent. dist. 27. q. 1. art 2. 
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értelemben elmélyíti a nemes erkölcsi gondolkodást, az akaratot 
állandóan készen tartja ennek megfelelő cselekvésre, míg a 
művészt nem szükségképen irányítja az erkölcsi érzület, végez-
heti munkáját teljesen indifferensen, tekintet nélkül az erkölcsi 
normára, sőt a művészi készséget rosszra is használhatja.1 

Az ember boldogságát, tökéletesülését Istennél nyeri el. 
Az életnek ehhez a végső céljához visznek közelebb cselekede-
teink, melyek mint láncszemek fűződnek egymásba. Az erényes 
ember öntudatosan halad e végső cél felé. Az erények által 
megnemesített képességei mint lendítő kerekek viszik előre az 
erkölcsi tökéletesülés útján s képesítik arra, hogy az Isten felé 
való törekvés, a «motus in Deum» az egész erkölcsi élet leg-
főbb feladata, állandó és biztos irányú legyen. 

Mivel az erény erkölcsi élethivatásunk megfelelő teljesíté-
sére képesít, legfontosabb erkölcsi kötelessége az embernek, 
hogy lelkét erényekkel gazdagítani törekedjék. Az emberi termé-
szetben úgyis ott rejtőznek az erények csirái, melyek kibontako-
zásra v á r n a k . 2 Ilyen az értelem részéről, mint láttuk, az erkölcsi 
alapelv, az akarat részéről a törekvés a természetnek megfelelő 
s az embert tökéletesíteni képes jó után. Azután pedig átöröklés 
s a testnek a lélekre hatása folytán, a test fiziológiai sajátságai 
egyénenként különböző erényekre való hajlandóságot adnak az 
embernek. így az egyik az elmélkedő gondolkodásra, másik a 
férfias bátorságra, harmadik a mértékletességre érez természeté-
nél fogva hajlandóságot. Az embert tehát mintegy a természet 
predesztinálja arra, hogy a benne elrejtett hajlamokat kifejlessze 
s ebből következik egyszersmind, hogy az erény az emberi 
természetnek a követelménye. 

Az ember természetében elrejtett képességek kifejlesztése 
az értelmi és akarati világ együttes, harmonikus kimüvelődése 
által jön létre. Az emberi cselekedet ugyanis, mint láttuk, az 
értelmi és akarati elem szintézise. De minden különböző elem 
összetétele útján létrejött valóság tökéletessége függ az alkotó 
elemek tökéletességétől. Ezt a szabályt az ember képességeire 
alkalmazva, mindenekelőtt szükséges az akarati elem megfelelő 
készültsége. Mint tudjuk, a vágyótehetség cselekvésünk anyagi 
tényezője, már pedig a metafizika tanítása szerint az anyagi 

1 S. Theol. I. II. q. 56. art 3. 
2 S. Theol. I. II. q. 63. art 1 ; De virtut. art 8. ad 10 ; III. Sent. dist. 

33. q. 1. art 2. qtc. 6 ; II. Eth. lect. 1. 
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elvnek alkalmas dispositióval kell rendelkeznie a forma felvéte-
lére. S ez a dispositio akkor van meg az Akarat részéről, ha meg 
van benne a hajlékonyság és a hajlandóság a józan ész útmuta-
tásának követésére. Ezt a készséget nyeri el a vágyótehetség az 
erkölcsi erények (virtutes morales) elsajátítása által, melyek a 
józan természetnek megfelelő hajlandóságot adják meg.1 

A cselekvés formaadó, alakító, irányító eleme az értelem, 
amelyben az erkölcsi hivatás öntudata kialakul s amely ennek 
az öntudatnak megfelelően határozza meg a cselekvés közvetlen 
célját s ad útmutatást a célra vezető eszköz kiválasztásában. 
A mindennapi életben megkívánt helyes és következetes belátási 
képességet, mellyel bármikor fel tudja magát találni, az ember 
hosszabb tapasztalás útján szerzi s ez a helyes belátás képessége 
az okosság erénye, mely az erkölcsi alapelvből következetesen 
levezetett s a midenkori esetre helyesen alkalmazható praktikus 
ítéletek foglalata.2 Miután pedig ezek az erkölcsi alapelvből 
következetesen levezetett ítéletek eredményezik a helyes lelki-
ismeret, azt is mondhatjuk, hogy az okosság a jó lelkiismeret 
habitusa. 

Az értelem az ember legnagyobb java, azért az okosság 
erényének Szent Tamás a legnagyobb jelentőséget tulajdonítja 
az ember életében. Az erényes élet lényege abban áll, hogy 
az emberben az okosság által megfelelően képesített értelem 
válik úrrá az ösztönösség háborgása és a hangulatok múlékony 
játéka felett. Az ember nemcsak értelmével, hanem egész valójá-
val törekszik Isten felé, következésképen az értelemnek mintegy 
át kell szellemesítenie az ember egész lényét s minden energiát 
egy magasabb cél szolgálatába kell állítania.3 

Szent Tamás bizonyos optimizmussal bízik az értelem ezen 
egységesítő képességében s nem ismer az emberben semmi olyan 
akadályt, amely az értelem teljes uralomrajutását lehetetlenné 
tenné. Az etika története azt bizonyítja, hogy az érzelmi világ 

1 S. Theol. I. II. q. 58. art 2, 5. 
2 «Sicut oportet rationem speculativam habitu scientiae perfici ad hoc, 

quod recte dijudicet de scibilibus ad aliquam scientiam pertinentibus, ita 
oportet, quod ratio practica perficiatur aliquo habitu ad hoc, quod recte 
dijudicet de bono humano secundum singula agenda. Et haec dicitur virtus 
prudentia ?» S. Theol. II. II. q. 47. art 7 ; I. II. q. 57. art 5 ; II. Eth. lect. 8. 

3 «Virtutes intellectuals sunt rationales per essentiam, virtutes autem 
morales per participationem.» De virtut. art 3, 6. 
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tényeinek, lelki világunk ezen legtitokzatosabb megnyilvánulá-
sainak értékelése állandóan nehéz feladat elé állította az elméket. 
A sztoikusok szigorúsága, kik az érzelmi világot teljesen el-
hanyagolták s Epikuros féktelen élvezethajhászása jelentik a két 
végletet, melyek az idők folyamán váltakozva ismét feltűnnek. 
Szent Tamás a helyes középút hangsúlyozásával iparkodik az 
ellentéteket kiegyenlíteni. Szerinte a természetben semmi sem 
hiábavaló s következésképen az érzelmeknek is megvan az a 
jelentőségük, hogy az emberben az alkotó értelem erejét növelik, 
amennyiben a cselekvési kedvet fokozzák s bizonyos lendületet 
visznek az életbe. Ezért az érzelmi világ elhanyagolásából kelet-
kezett ridegséget épúgy elítéli, mint a túlhajtott él vezet vágyat.1 

így tehát az erényes ember életében a legnagyobb jó, az 
okossággal, helyes belátással rendelkező ész jut uralomra az 
összes többi tehetség felett. Ezáltal egy belső egység és össz-
hang jön az ember életébe, melyet Szent Tamás szeret a tagok 
szabályszerűsége és a szervek normális működéséből keletkezett 
szép és egészséges testhez hasonlítani,2 vagy pedig műremekhez,3 

amelyben tetszetős, harmonikus formában valósul meg a művész 
gondolata. Az embernek életművésznek kell lennie, ki a Teremtő 
által lelkével közölt képességeket értelmének tervező és alakító 
erejével harmonikus egységbe tudja olvasztani s az erkölcsi élet-
cél szolgálatába képes állítani. 

Ezt az életművészetet az embernek korai gyermekségében 
kell megtanulni kezdenie, amikor a hajlamok fejlődni kezdenek, 
mikor az ébredező értelem mint a lágy viasz veszi fel a be-
nyomásokat s az akarat üde frissességgel hajlik az értelem útmuta-
tásához. Szent Tamás szerint a gyermek erénye — kinél még 
kifejlett jellemről nem lehet szó — a tanulékonyság (docilitas), az a 
közvetlen készség, mellyel meghallgatja a szülők, nevelők figyel-
meztetését s azokat követni iparkodik.4 A cselekvés korábban 
vázolt lélektanából viszont világos a szülők feladata is, kik a 
gyermek lelkébe nemes erkölcsi eszméket visznek s az akarat 
hajlékonyságát jutalommal és büntetéssel iparkodnak e l ő m o z d í t a n i . 5 

A családból az ember a társadalomba lép s a társadalom-

1 II. Eth. lect. 2 ; S. Theol. I. II. q. 24. art 2. ad 3. 
2 S. Theol. I. II. q. 49. art 4. 
3 S. Theol. I. II. q. 64. art 1 ; De virtut. art 13. 
* S. Theol. II. II. q. 49. art 3. 
5 S. Theol. I. II. q. 95. art 1. 
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nak épúgy kötelességévé teszi szent Tamás mint a családnak, 
hogy az erénynek őre és oltalmazója legyen. Szerinte ugyanis 
az állam egy nagy erkölcsi közösség s azért a törvényhozók 
kötelességévé teszi, hogy alkalmas törvények, jutalmak és bünte-
tések árán segítsék elő az erényt s üldözzék a bűnt. Sőt nyiltan 
kijelenti, hogy az a törvényhozó, ki erről a kötelességről meg-
feledkezik s az erkölcsi szempontot mellőzve, tisztán anyagi és 
gazdasági érdekeket tart szem előtt, vétkezik a törvényhozással.1 

A törvénynek ez a jellemnevelő célja kötelezi az alattvalókat a 
törvények lelkiismeretes betartására, mert hiszen minden igaz-
ságos emberi törvény a természetes erkölcsi törvény levezetése 
és alkalmazása, végeredményben tehát Isten tekintélyén alapszik.2 

A természet változékony, az embernek folytonos harcot 
kell vívnia önmagával, azért a jellem megszilárdítására s az 
erény állandósítására szent Tamás a régiek tapasztalata nyomán 
bizonyos életigazságok állandó szemelőttartását és gyakorlását 
ajánlja. Legfontosabb a mindenkori cselekvésnél az arany középút 
keresése, vagyis az akaratnak az értelem által ajánlott és meg-
szabott mértékhez való alkalmazkodása. Ha az akarás nagyon 
bágyadt s nem működik a kellő intenzitással, az ember lanyhává 
válik s cselekedete nem fogja elérni az erkölcsi norma által 
megkívánt mértéket. Viszont az akarat túlságos intenzitása nagyon 
is igénybeveszi az ember teljesítőképességét s könnyen meg-
billenti azt a lelki egyensúlyt, amelynek megtartása az erényes 
élet főcélja. Azután sürgeti az önismeret szükségességét, melyet 
már Sokrates is az erény előföltételének tartott. Az ember lelké-
ben nemes vágyaknak s alantos ösztönöknek a harca tükröződik 
vissza. Nem minden hajlandóság rossz s az ember természete 
nincsen teljesen elromolva. Az erényes ember törekvése tehát 
arra irányul, hogy a nemes törekvéseknek táplálékot adjon, 
azokat nemes eszmei tartalommal telítse s ezáltal az alantasabb 
hajlamokat gyengítse. Végül pedig ajánlja a mértékletes élet-
módot, mert az érzéki vágyak féktelen szabadsága megzavarja 
az értelem tisztánlátását s a szenvedélyek rabjává teszi az embert.3 

Budapest. Dr. Kecskés Pál. 
(Vége következik.) 

1 II. Eth. lect. 1. 
2 S. Theol. 1. II. q. 96. art 4. 
3 II. Eth. lect. 11. 
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Dr. Andreas Eberharter, Die soziale und politische Wirk-
samkeit des alttestamentlichen Prophetentums. Salzburg, 1924. 
Kommissionsverl, der Kath. Vereinsbuchhdl. Salzburg. — XI és 
159 lap. Ára 15.000 magyar korona. 

Dr. Eberharter, a salzburgi egyetem hittudományi karán 
az ószövetségi szentírástudománynak nyilvános rendes tanára, 
jelen könyvét a salzburgi egyetem theológiai kara háromszáz 
éves fennállásának emlékiratául szánta. Célja egyrészt az volt, 
hogy a hívő katholikus theológus szempontjából újabb meg-
beszélés tárgyává tegye az ószövetségi próféták társadalmi és 
politikai működését, másrészt, hogy a próféták tanításaiban hasznos 
útbaigazításokat keressen a mai idők viszonyaira is. Könyvének 
első fele (1—111. 1.) a próféták társadalmi működésével foglal-
kozik, míg a második rész (111—154. I.) politikai működésüket 
ismerteti. 

Szerzőnk mindenekelőtt röviden ismerteti a zsidóság családi 
életét, gazdasági viszonyait (nomád élet, földmívelés, kereskedelem, 
különböző iparágak), társadalmi, polgári és katonai szervezetét 
és vallási életét. (3—16. 1.) Majd áttér azon társadalmi bajokra, 
melyek idővel felléptek úgy gazdasági, mint vallási téren : pénz-
vágy, élvezetvágy, fényűzés, a szegények elnyomása, mindenekfelett 
pedig elszakadás Jahvetól. (17—37. 1.) Mindezek a bűnök aláásták 
és megrendítették úgy a családi, mint az állami és vallási életet» 
ami ellen egyes jámbor királyok is csak ideig-óráig tartó siker-
rel vehették fel a harcot, bár az állapotok Juda országában 
még mindig kedvezőbbek voltak, mint Izraelben. (37—58. 1.) 

Ezen tarthatatlan állapotok ellen léptek fel a próféták. Nem 
voltak ellenségei a magánvagyonnak, csak a vagyon túlzott, 
bűnös keresése és helytelen fölhasználása ellen emelték föl 
tiltakozó szavukat. (58—66. 1.) Működésük legfőbb tere természet-
szerűen a vallási élet volt. Itt nem szűnnek meg küzdeni a 
bálványozás ellen, hangsúlyozva, hogy a bálványok tehetetlen 
semmik és Jahve szigorú büntetéseivel fenyegetik meg a bálvá-
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nyozókat. (68—76.) Ezzel párhuzamos volt reformtörekvésük az 
erkölcsök tisztaságának helyreállítására, elsősorban a családi élet-
ben. Folyton követelték, hogy e tekintetben a királyok és fejedelmek 
járjanak elül jó példával, hogy mindenki tartózkodjék a túlzott 
élvezetvágytól, főleg az iszákosságtól és óva intették a népet a 
pogányokkal kötendő házasságoktól. (76—87.) Ugyanígy meg-
követelték, hogy a királyok, bírák és hatalmasok igazságosan 
ítéljenek, ne nyomják el és ne sanyargassák a gyengéket, tartóz-
kodjanak a kapzsiságtól, hiúságtól, felfuvalkodottságtól és min-
denben féljék az Urat. (87—100.) Megkövetelték, hogy a nép 
őrizze meg tisztán őseinek hitét, küzdöttek a hivatásukról meg-
feledkezett papok és álpróféták ellen, kiket Isten büntetéseivel 
fenyegettek meg; nem voltak ellenségei az áldozatoknak, de 
mindenek felett a lélek benső tisztaságát követelték meg, mely 
nélkül az áldozatok mitsem érnek. (100—111.) 

A próféták politikai tevékenysége főleg arra irányult, hogy 
népük a világ hatalmai (Egyiptom, Asszíria, Babilónia) között 
megőrizze semlegességét és egyik hatalomnak se kösse le magát 
Főleg az Egyiptommal kötendő szövetségtől óvták a zsidó nem-
zetet. Jeremiás népe iránt érzett őszinte szeretetből óhajtotta, 
hogy a zsidóság vesse magát alá Babilóniának. (111—130. 1.) 
A próféták nem voltak demagógok és lázadók (Renan, Cornill, 
és Weber) és nem voltak ellenségei magának a királyi hatalom-
nak, midőn a gonosz királyok ellen fölemelték korholó szavukat. 
(130—137. 1.) Pártját fogták a rabszolgáknak is, bár szorosan 
vett gazdasági politikával nem foglalkoztak ; őket egész tevékeny-
ségükben elsősorban vallási indítóokok vezették. (137—154. 1.) 

Főbb vonásokban ezeket tartalmazza Eberharter professzor 
könyve. A szerző ügyes kézzel és nagy szakértelemmel csoportosítja 
a próféták társadalmi és politikai szereplésére vonatkozó bibliai 
adatokat, úgy azonban, hogy előadása nyomán valósággal meg-
elevenedik a zsidó királyok és próféták korszakának egész törté-
nelme. Előadása könnyed és élvezetes ; felfogása szigorúan konzer-
vatív. Könyvét melegen ajánlhatjuk nemcsak a szentírási.tudomány-
nyal foglalkozóknak, hanem mindazoknak is, akiket korunk nagy 
társadalmi és politikai kérdései érdekelnek. A próféták szavaiban 
sok, ma is megszívlelendő tanítást találhatnak. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

\ 
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A nyilvános istentisztelet. Egyetemi előadások a lelkipász-
torkodástan köréből. Irta : Mihály f i Ákos dr., egyetemi tanár. 
Szent-István-Társulat. Budapest, 1923. III. kiadás. 694. 1. Alapár 
25 korona. 

Nyolc évvel ezelőtt jelent meg e mű első kiadása. Akkor 
is én ismertettem az Egyházi Lapokban, de már nem tudom, 
mit írtam róla, sem azt nem tudom, mások mit írtak, csak egész 
biztosan nagyon dicsértem, mert nekem a mű módfelett tetszik. 
Mihályfi tanár úr tudhatja legjobban, hogy semmi okom nincsen 
néki hízelkednem. Sőt ezt a mesterséget sohase tanultam. Ellen-
ben szent meggyőződésem, hogy Mihályfi három nagy kötete 
az ő tudós tanári működésének gyönyörű emléke s a magyar hit-
tudományi irodalomnak komoly eseménye. A lelkipásztorságtan 
irodalmának művelői, írók és tanárok, sok ideig fognak Mihályfi 
összefoglaló nagy művéből táplálkozni s az ő biztos kézvezetése 
mellett akarva nem akarva az ő engedelmes tanítványaivá sze-
gődni. Mert amit ők a jövendő pár évtizedben ki fognak gon-
dolni a maguk esze szerint, Mihályfi könyveiben esetleg jobban 
megtalálják. A papság pedig, a jó szándékú, lelkes lelkész pap-
ság áhítatos kegyelettel olvassa lap-lap után Mihályfi bölcs, józan 
mérsékletű, élettapasztalással megírt igazságait és boldognak, az 
ítéléskor nyugodtabbnak érezheti magát, ha Mihályfi programm-
pontjaiból egynéhányat sikerült megvalósítania. 

Megilletődéssel, a szent munkát szentül végző papnak ki-
járó tisztelettel lapozgattam át újra «A nyilvános istentisztelet» 
első és harmadik kiadását. Bár van valami igazság abban, hogy 
a tanár az élőszóbeli előadásai értékét szállítja le, ha tankönyvet 
ad ki, mégis, az egész magyar papság örülhet, hogy nemcsak 
egyes kiváltságosaknak, de mindenkinek lehet a könyve révén 
Mihályfi nemes lelkén keresztül a saját apostoli feladatait meg-
tanulnia. Mihályfi igazán a lekének legnemesebb egész tartalmát 
belelehelte a könyveibe, lelkesedéssel, szeretettel írt, tűzzel, hogy 
tüzet gyújtson. Tankönyve nem is annyira értekezés, mint eleven 
lüktető szónoklat. Miként a próféta szavára a száraz csontok meg-
elevenednek, úgy kelti életre a rubrikának sok apró és jelenték-
telennek látszó szabályait az az egyházias és hagyományos apos-
toli szellem, amely Mihályfi tollából megszólal. Tankönyvnek 
mindenesetre sok még az egyetemen is ez a hétszáz oldal, de 
olvasmánynak izgatóan érdekes. Érdekessége legfőképen az ő 
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sajátos történelmi módszerében rejlik, pár odavetett szóval szá-
zadok szokását tudja felvonultatni s a történelem színes, csodás 
világa keveredik az ő élénk, tarka optimizmusával, úgy hogy 
valami igen kellemes illat árad ki az írásaiból, az élő keresz-
ténység finom illata. 

De nem erről akarok én írni, hanem tisztán és szigorúan a 
harmadik kiadásról. Akartam tudni, mit dolgozott Mihályfi, mikor 
a III. kiadást sajtó alá rendezte s azért megjegyeztem magamnak 
a két kiadás eltéréseit. Becsületesen átböngésztem mind a két 
könyvet s egész tisztán látom, hogy Mihályfi nagyon sokat dol-
gozott az új kiadáson. Igen, mondhatná valaki fitymálva, kellett 
neki sokat módosítania, hisz az egyházjogi codex sok száz litur-
gikus törvénycikkelyt tartalmaz, azokat be kellett vennie, vala-
mint az 1920 ban megjelent új miséskönyvi rubrikákat. Ez igaz 
és egyben szomorú is, hogy mily véges és mulandó az emberi 
tudomány még a legszentebb dolgokban is, de nem is abban áll 
Mihályfi újabb érdeme, hogy a megfelelő új rubrikákat és káno-
nokat a megfelelő helyekre beszúrja, hanem azok a változtatások, 
amelyek a komoly önbírálat, elmélkedés, mások figyelmezteté-
sének alázatos elfogadása nyomán keletkeztek. Például el tudom 
képzelni, hogy a III. kiadásban azért vette fel a görög-katholikus 
körmenetekről szóló részt, mert talán egyik kispapja elég merész 
volt ezt a hiányt szemébe mondani. Vagy az a betoldása, hogy 
a minisztráns fiúkat nem kell nagyon kihasználni, mert elmegy a 
kedvük, ha annyira lekötjük őket, ez egyéni bölcs megjegyzés, 
amelyet sem az új rubrikák, sem a kánon nem említenek. Miért 
foglalkozik az új kiadás annyit a harangokkal ? Mert minden 
valamire való faluban ma harangot rendelnek a hívek. Miért 
hagyta el a szláv liturgia ellen való észrevételeit? Mert a hor-
vátok úgysem fogadnak szót a Szentszéknek s nincs kinek szerző 
elmondja a gondolatait. Ugyanúgy megrövidült az ünnepekről 
szóló rész, miután a legutóbbi pápai rendezés hullámai úgyis 
lecsendesedtek. Az egyházművészet anyaga viszont kibővült, mert 
ezirányú tanulmányai révén új mondanivalója akad. Új álláspontra 
helyezkedett egy igen nehéz dogmatikai kérdésben is, a szent-
mise áldozati jellegét illetőleg, itt észrevehetőleg egyik tanár-
társával vitatta meg az ügyet s nagyjában annak álláspontját 
fogadta el. Szóval Mihályfi a könyvét szeretettel javítgatta, formál-
gatta s minden egyes mondatot jól megkopogtatott a kalapácsá-
val, nem kezdte-e ki az idő, megfelelő-e, nem kellene-e mást 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 11 
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helyébe tenni az esetleg elavultnak. Aztán megfontolta, amit 
mások mondottak neki, rájött a saját hibáira, még a sajtóhibákat 
is majd mind kiirtotta, az újabb irodalomnak pedig majdnem 
teljes képét adja. Mindig fiatal, fáradhatatlan, ruganyos akar 
maradni nemcsak a tanszéken, de a könyveiben is. 

Adja Isten, hogy Mihály fi Ákos dr. korszakos munkássága 
nyomán sok lelkes tanítványa segítségével lássa még évtizedeken 
át a lelkipásztori tudomány és a lelkipásztori tevékenység áldá-
sos fellendülését szegény hazánkban. 

Budapest. Saly László dr. 

Dr. Trikál József: Természetbölcselet. 

Cicero írta egyik levelében, hogy nem volt érkezése röviden* 
írni. Trikál ráért egész természetbölcseletet írni. Csak kiben oly sok 
tudás, olvasottság, alakító és alkotó művészi géniusz lakozik, mint 
benne, tudja szervesen összefoglalni a természetbölcselet makrokoz-
mosos és mikrokozmosos világát rövid s egységes világképben, 
mert — hogy az ő szavait idézzem — azok közül való, kik a szellem 
mélységeinek és teremtő céljainak zengő híradói.»1 Valóságos költő 
és művész, kiben külső és belső stílus van, midőn bölcseletet ír. 
Míg Pauler szigorú logicista, kit legfeljebb értelmi érzelmek 
hevítenek és az építőművész szerkezeti vázát láttatja, addig 
Trikál melegszívű, mélyenérző, a természettel egyberemegő és 
az emberiséggel még tévedéseiben is egyberezzenő jóságos szív. 
Míg Nagy József mindent fölszívó receptivitás és eklekticizmus, 
kinek kritikai elméje irdatlan őserdőkben éles s biztos ítéletének 
fejszéjével tör utat a szellem filozófiájához, addig Trikál lelkéből 
a keresztény bölcseletnek — a philosophia perennisnek eszméi, 
gondolatai és érzései kibuzognak, mint májusban a virágfakadás, 
a boldogság érzetéből a himnusz, a vallásos lélekből az imádság. 
Isten és a szellem dicsőségére írt költemény e könyve s annak 
a meggyőződésnek hitvallója, hogy «az új világrend csak akkor 
születhetik meg, ha kiirtjuk önmagunkból és a közszellemből 
az anyagelvűséget, a nyers, a természeti erőkben való bizalmat 
és felszabadítjuk az élet egész vonalán a szellemet. Eklektikus, 
mégis önálló s eredeti, minden tudhatót s olvashatót, szépet, 
igazat és jót magába olvasztó. A munka láza, a tudás, az olvasott-

1 Ha itt-ott hiányos és hézagos is, mégis bámulatos sokrétűség, összhang 
és egység, lényegében teljesség az uralkodó. 
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ság tömege nem zúzza agyon, hanem benső ereje, lényege, magva oly 
szerves egész, hogy minden szava, sora az eredetiség sugárköpenyé-
ben tündököl. A forma a külső és belső stíl, az egység a kikris-
tályosodott igazság, a gondolkozó, küzdő s törtető emberi léleknek 
kohója az ő szive. \ 

A keresztény bölcselet az ő bölcselete, de nagy hatással 
borult rá Bergson intuiciós metafizikája. Innen van, hogy az 
intuíciót tartja a filozófia műszervének — organonjának. Az intuíciót 
egybevetíti az ösztönös szellemi látással, a lángelme villantásával, 
a költői vagy metafizikai ihlettel. Pascal többre becsüli a szív 
érveit — és ezek önkéntelen természeti világosságába való előérzetét, 
a szív és:iaz akarat logikáját. Itt van szerinte az első elvek és 
az értelem előnye. Pedig az érzés ítelete csak azért látszott 
közvetlennek, mert érvei tényleg ugyan nem öntudatosabb, jól-
lehet habitualisan öntudatunkban lappanganak. Minthogy a követ-
keztetés könnyű és gyorsiramú, minthogy már beidegzett és 
funkcionális emlékezete kiveszett, vagy mások tekintélyére vagy 
analóg igazságokra alapítjuk azt: utalunk a lelkünk hátterében 
meghúzódó érzésre. De nem az igazság kritériuma. A gondolkozás, 
az ítélés kiindulópontja szerintünk a dogmatizmus. Aki az ész 
igazságszerző képességét bizonyítani akarja, már föltételezi. Alap-
vetése olyan, hogy minden állítás alapja és gyökérszála. Pascal a 
szív, a szeretet, érzelem, természet alatt az intuíciót érti, mit mi 
a természetes ész bizonyosságának, az első elvek, alapigazságok 
szembeszökő nyilvánvalóságának (evidencia) mondanánk. Az intuí-
ció tulajdonképen a villámgyors meglátás, a következtetés és 
bizonyítás észrevétlen s láttatlan átrepülése a metafizikához, a 
lét velejéhez való jutás útján. Sokszor lét- és valóságlátás, mint 
Ooetheben — sokszor gyors következtetés logikai művelet nélkül, 
néha boszorkányos gyorsaság és metafizikai elmélődés, máskor 
évek törődésének, munkájának, elmélkedésének a végén hirtelenül 
fölbukkanni látszó zárókövetkeztetés, ítélet, ami ösztönös látásnak, 
sejtésnek — Bergson-i «élan vital»-nak és a fenomenalisták tiszta 
léthez, lényeghez való érésének tűnhetik föl esetleg a felfedező 
előtt is. Kétkarú pszichológiai tény. 

Bergsonra, vall az életfolyam árjának költeménye az élet 
diadalútjáról és a szellem belülről látásáról, ösztönzéseiről, irányá-
ról, reményeiről és valósulásra váló szándékairól. A szellemi és 
életegység ezen összhangjában Scotus Erigena, Böhme, Spinoza, 
Hegel a szerző által kijelölt hivatását nem fogják elfogadni 

11* 
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a kritikusok, de mindenesetre a természettől keresztény lélek, a 
természettől metafizikus és istenes ember fanfarjai még ők is. 

* Tudományos, rendszeres bölcseleti munka és bátran választ-
hatná feliratul : Természetbölcseleti olvasmányok. Formájára, stíl-
jére szépirodalom. A remekbe írt «Az élet» című fejezetben 
kifogásolnám a kezdetén, hogy a kristály az élet szerveződésének 
nyomait hordozza. Az anyag nisus formativusának festésében 
sok a személyesítés, az anthropomorphizmus. A leszármazás és 
fejlődés kérdésének fejtegetése hiányos. A fizikusok itt-ott kifogá-
solhatnának egyet-mást. (52, 61, 67, 75. 1.) Amennyiben a mecha-
nizmus anthropomorphizmus, minden gondolat, bölcselet, tudo-
mány és művészet az. Túlzás, hogy a szervezetben minden rész-
nek van külön egyénisége. «Minden atom egyéni életet él.» 
A kérdés irodalmának felsorolásában nem említi Werdenichet, 
Székelyt, Platzot, Prohászkát, Szilveket. 

De megoldotta föladatát. «A természetbölcselet tárgya a 
természet, vagyis ez a szépségében, gazdagságában és titkaiban 
szemeink előtt ragyogó világ, melyet a görög lélek bájosnak, 
kozmosznak nevezett.» Megfelelt arra a kérdésre, megismerhető-e 
a természet és mily mértékben ? Értékelte a természettudományos 
fogalmakat. Felel arra a kérdésre, vájjon az érzékeink alá eső 
anyagi világban egyedül fizikai, illetőleg kémiai erők működ-
nek-e? Továbbá: mi építi föl a növények és az állatok testét? 
Honnan ered az ember teste ? Lelke ? Igaza van-e a darvinizmus-
nak? Honnan a természet világában az egység? Véletlen erők 
játéka-e, vagy értelmes, rendező és irányító eszme műve? 

Élvezetes volt e szép, ihletett, elragadtatásokkal ékes termé-
szetbölcseletet elolvasom; átéltem az íróval a keresztény és modern 
bölcselkedés szintézisét, a természet bölcseletében is a szellem 
bölcseletének dicséretét, a természet bölcseletének filmdrámáját. 
Élvezetes volt róla írnom s ismertetnem. Művészi nemcsak külső, 
hanem belső stílusában, magvában, lényegében, belső kompozí-
ciójában és külső szerkezetében. 

Kőszeg. Kozári Oyula. 

Bangha Béla S. J.: «Istenhit és istentagadás». Budapest, 
1923. A «Magyar Kultúra» kiadása. 294 old. 

A könyv ismertetését legnagyobb és jóformán egyetlen 
számottevő hibájával kezdem, a — címével, címének szerénységével. 
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A könyv címe t. i. még megközelítően sem jelzi és sejteti 
azt a széles kört, a kérdéseknek azt a halmazát, melyet szerző 
benne felölel. 

Bangha jelen könyve nemcsak az istenhitet és istentagadást 
tárgyalja, hanem átöleli az egész természetbölcseletet és a jelen-
leg dívó világnézeteknek bölcseleti bírálatát. 

A könyv két főrészre oszlik, egy negatív részre (istentaga-
dás) és egy pozitívre (istenhit). De ez a felosztás csak külső, 
formai keret, mert az első részben is sok pozitív istenérvet cöve-
kel le; viszont a másikban is alaposan gyomlálja, cáfolja és 
megsemmisíti az istentagadásnak egy csomó látszólagosan erős 
gyökerű érvét. 

A könyv nem regény- vagy röpiratszerűen könnyű olvas-
mány, hanem elmélyedést, alapos gondolkodást, lekötő figyelmet 
követel. Egyhuzamban kevés olvasó fogja elbírni. 

De Bangha páter érti a módját, hogy a legelvontabb fej-
tegetésben is érvényesítse a népszónoknak hajlékony, gyakorlati 
ízű stílusát. Benne t. i. a tudós bölcselőnek elméleti szárazságát 
ellensúlyozza a viharedzett aktív vezérnek praktikus érzéke, éles 
szeme és a lüktető életnek folytonos szemmel tartása. 

Szerzőnek egyik legnagyobb érdeme, hogy jelen művében 
fölényes előkelőséggel és tárgyilagossággal mindenütt híven 
leadja, szóró-szóra idézi, részletezi az ellentétes világnézetnek 
érveit. Ezeket aztán hatalmas dialektikával, imponáló biztonság-
gal, széleskörű alapossággal, de nem szőrszálhasogatóan, talpra-, 
esett visszavágásokkal és sziporkázó szarkazmussal cáfolja és 
semmisíti meg. 

Bangha páter könyve új példa és útmutatás arra, hogyan 
férkőzzünk katholikus theologiánkkal és bölcseletünkkel a művelt 
nagy közönséghez. 

Nemcsak nálunk, de a külföldön is a katholikus hittudo-
mánynak és bölcseletnek régi hibája, szinte ősbűne a lapos és 
hideg stílus, az elmélet szárazsága, hogy ne mondjam kiaszott-
sága. Mindenütt az igazság sziklakövei, az ész csillámai, de ritka 
helyen a szemet is gyönyörködtető, a kedélyt is felüdítő pázsit, 
virág, szín és illat. 

Értjük az okát! Az igazság abszolút tudatában úgy gon-
doltuk, nem szorulunk a stílt szépítő, tartalmat felékesítő koz-
metikus szerek zagyvalékára. 

De az ellenkező világnézetek irodalmi sikere meggyőzhe-
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tett volna bennünket arról, hogy az igazságnak cseppet sem árt 
a stíl divatját követni és hozzá simulni. 

Miért olvassa, bújja minden deák és kisasszony Nietschenek 
ellenmondásait és logikátlanságait, míg szent Tamás két Sum-
májától vagy «Kérdéseitől» még sok theologus is fázik? 

Miért kergeti a lelkiismeretlen Haeckel Welträtseljeinek 
egyik kiadása a másikat és ontja a példányok millióit, míg Til-
mann Pesch S. J.-nek hasonló című, végtelenül lelkiismeretes, 
bámulatos alaposságú, tiszta igazságú, klasszikus tudományú műve 
csak ajjal-bajjal érte el a második kiadást és ez sem fogyott el. 

Miért, hogy Bölsche műveit falja a közönség, ellenben a 
nála összehasonlíthatatlanul nagyobb és magasabb színvonalú 
Wasmannak sokan még a nevét sem ismerik? 

Nemcsak a világnézet sikamlóssága és a nagyobb reklám 
könnyíti meg amazok tovaterjedésének útját, hanem a stílus is, 
a könnyedség, az olvasók igényeihez szabott behízelgő modor, 
a modern kor romlott idegeivel számoló rövid paragrafusok és 
kurta mondatok, a sok ábra, a díszes kiállítás, az olvasó lábai 
elé rakott bókok s. i. t. 

«Ha valakit valamire rábírni akarunk — mondja Pascal —, 
époly fontos az, hogy gyönyörködtessük őt, mint az, hogy meg-
győzzük, mert az embert sokkal inkább vezeti a hajlam s han-
gulat, mint az ész». («Gondolatok». Franklin f. kiadás 27. old.) 

«Merem állítani — írja dr. Mössner József —, hogy egy 
Fechner, Lotze, Schopenhauer, E. v. Hartmann nem becsületük-
kel hódították meg a közönséget, mely azt nagyobbára meg sem 
érti, hanem eleven, szemléletes világnézetükkel.» Hitt. Foly. 1916. 
30—1. old.) 

Pedig isteni Mesterünk mennyire világító példát adott 
nekünk, hogy a legmagasabb igazságok közlésénél mi is észt és 
kedélyt egyaránt kielégítsük. 

A Prohászkák és a Banghák, Szuszaiak és Tóth Tihamérek 
nálunk is új utat teremtettek és nem restelték az ellenfeleknek 
legújabb szabású irodalmi smokingját a katholikus elvekre aggatni 
és a kivasalt nadrágot a maguk igazságaira is ráhúzni. A hatás 
és eredmény nem maradt el. Ezt jövendöljük Bangha páter jelen 
művéről is. 

És hogy a divatnál maradjunk, mivel a mai recensenstől 
elvárják, hogy az ismertetett mű árnyoldalaira is rámutasson, hadd 
említsek néhány másod-, hatod- és tizedrendű fogyatékosságot: 
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Szerző több helyen olyan idegen szavakat is használ (záró-
jelben való magyarázat nélkül!), melyeket — sajnos — a leg-
több átlag-intelligens ember sem ismer, pl. «Van-e számunkra 
út a szubszisztens szépséghez és szeretethez.» (12. old.). Ugyan-
ezen az oldalon az utolsó bekezdésnek egyetlen, három soros 
mondatában hat idegen szó nyüzsög egymás mellett. Az atheus 
és atheizmus szavakat az első 17 oldalon többször használja, de 
csak a 18. oldalon teszi utána zárójelben a magyar értelmét 
(istentagadás). 

A 15—16. oldalon a hit lényeges meghatározásánál csak a 
genus proximumot említi, nem pedig a differentia specificát is. 

Spinoza sarkelvénél az «ens a se» helyébe «ens in se» kell ! 
(54. old.) 

A 82. oldalon a túlzó darvinistáknak kirakat-koponyáira 
vonatkozólag megemlítettem volna, hogy azok esetleg szörny-
szülöttek csontmaradványai is lehetnek. Jean Cruveilhier (1791— 
1874) «Pathol. Anatómia» című klasszikus művében a monstru-
moknak akkora sorozatát mutatja be, hogy azoknak fölkutatandó 
csontjaikból sokkal különb, parádés «átmeneti koponyákat» lehetne 
kikölcsönözni, különösen ha azokat előbb egy régi geológiai 
rétegbe sikkasztanánk. 

A 127. oldalon az első öt sorban felhozott syllogismus fő-
tétele alkalmasint tévedésből kimaradt. 

A 137. oldalon szerző kijelenti: «Véletlen a világon nincs 
és nem is lehet!» és egy oldallal tovább, alulról a 18. sorban 
maga is a véletlenre hivatkozik. Igaz, más értelemben, de az 
olvasó, ki nem mindig kapható a finomabb megkülönbözteté-
sekre, fönnakadhat ezen is. 

A 167. old. 3. bek. 2. sorában «sokban hasonlít a szellemi 
élethez» mondatban a szellemi helyébe érzéki szükséges. 

Kőszeg Tower Vilmos. 

Jablonkav Oábor S. J.: Bevezető előadások a keresztény 
filozófiába. I. füzet: A keresztény filozófia alapelvei. Szeged, 
1923. 78 old. 

A szerző ezeket az előadásokat a szegedi katholikus kör-
ben tartotta abból a célból, hogy hallgatóit a keresztény böl-
cselet mibenlétéről, főbb tételéről és értékéről tájékoztassa. Evég-
ből a következő tételeket vette tárgyalás alá. 
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Mindenekelőtt megmondotta, hogy mi a bölcselettudomány 
s a helyes felfogás megismertetése mellett az ettől eltérők hely-
telenségét vagy egyoldalúságát kimutatta. «A keresztény filozófia 
létkérdései» cím alatt a keresztény bölcseletről elterjedt téves 
véleményeket cáfolja. Majd megjelöli a helyet, melyet a keresz-
tény bölcselet a gondolkodás történetében elfoglal. Ehhez tar-
tozik az is, hogy elmondja, korunkban hol tanulják azt és minő 
folyóiratok meg önálló művek ismertetik. Angol, francia, német 
és olasz könyveket és folyóiratokat sorol fel, de nem mondja 
meg, hol és mily terjedelemben s mily berendezéssel tanítják 
Magyarországon s nem emlékezik meg a 21 éven át virágzott 
Bölcseleti Folyóirat-ról, mely Magyarországnak eddig legjobb 
bölcseleti közlönye s minden ízében keresztény bölcseletet tar-
talmazta, a Hittudományi Folyóirat-ról, mely 1906-ban a Bölcseleti 
Folyóirat tárgykörét is átvette s a 31 év óta szépen működő 
Aquinói Szent Tamás-Társaságról, mely kétségtelenül a legjobb 
bölcselettudományi egyesület országunkban, amint ezt eddig 
tartott mintegy 300 tartalmas előadása s kialakult művelt hall-
gatóközönsége tanúsítja. A következő, negyedik fejezet a ke-
resztény bölcselet lényeges pontjait, ismeretelméletét, önállóságát 
s a hittudományokhoz és egyéb tudományokhoz való viszonyát 
tárgyalja. Külön fejezetet szentel annak a tételnek, hogy a hit 
és az értelem megállapításai nem lehetnek ellentétben, ezt a té-
telt a keresztény bölcselet alapelvének mondja s igen tüzetesen, 
terjedelmesen tárgyalja, kimutatva, hogy az értelem és a hit nem 
lehetnek idegenek és közömbösek egymással szemben, a kettő 
közt ellentét nem lehet s egymást kölcsönösen segítik. Igen kiváló 
fejezet a keresztény bölcselet másodlagos jellemvonásairól szóló, 
melyben a szerző rámutat arra, hogy ez a bölcselet bizonyos 
sarkigazságokhoz szilárdan ragaszkodik s a szigorúan követke-
zetes okoskodást még külsőségekkel is biztosítani igyekszik, hogy 
az igazságtól el ne térjen s rejtett álokoskodásnak áldozatul ne 
essék. A felvezető okoskodás (inductio) és a levezető okoskodás 
(deductio) mibenlétének feltüntetésével kapcsolatban Sigwarttal és 
Paulerrel szemben igen helyesen bizonyítja, hogy reductio, vissza-
következtetés mint az előbbi kettőtől különböző harmadik fajta 
okoskodás nincs. Befejezésül cáfolja a szerző azokat a kifogásokat, 
melyeket a keresztény bölcselettudomány ellen fel szoktak hozni,, 
többi közt, hogy keresztény vagy nem-keresztény tudomány nem 
lehet, hogy a keresztény tudomány előítéletes, hogy a bölcseletnek 
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nem szabad előfeltevésen alapulnia, hogy egyes részei elavultak 
s hogy történelmi megjelenésében téves tételekkel találkozunk stb. 
Ez a mű tartalma. 

Igen szerencsés gondolat volt az érdemes szerzőtől, hogy 
Szegeden előadásokat tartott a keresztény bölcselettudományról, 
ezzel a legnagyobb magyar vidéki városban azt az ügyet szol-
gálta, amelyet az Aquinói Szent Tamás-Társaság képvisel a fő-
városban. Előadásai igazak és világosak, bizonyára igen jó hatással 
voltak a hallgatókra s hogy ez a hatás maradandóbb legyen 
és többekre terjedjen, nagyon üdvös volt áldozatos kinyomtatása. 
Vajha ezek az előadások folytatást nyernének s az I. füzetet to-
vábbiak követnék. Ha kívánatos volna, hogy a szegedi előadásokba 
máshonnan is bevonjanak erőket, azt hiszem, ennek sem volna 
akadálya. 

Azt nem helyeslem, hogy a szerző mindig filozófiáról beszél( 

még a könyv címében is ezt a görög szót használja, az egészen 
jó bölcselet és bölcselettudomány mellőzésével. Nem osztom azt 
a véleményét, hogy «a magyarban, mint más modern nyelvekben. 
is, még nincs kiművelve az a filozófiai nyelv, amellyel a módszer 
szabatossága értékelhető volna». (70. old.) Én meg vagyok győ-
ződve arról s úgy a kérdés tárgyalásával, mint szóbeli és írásos 
bölcseleti előadásaimmal megmutattam, hogy a bölcseleti kér-
déseket mind, kivétel nélkül, minden fennakadás, minden bizony-
talanság, minden homály és minden maradék nélkül, tisztán 
magyar nyelven le lehet tárgyalni. Bölcseleti előadásaimat évek 
óta egészen magyar nyelven tartom, minden idegen szó bele-
keverése nélkül, ugyanígy járok el, ha valamely bölcseleti tételt 
írásban tárgyalok. A megfelelő magyar kifejezést bármely böl-
cseleti fogalom és gondolatra megmondhatom, sokszor találób-
bakat a régi latin és görög szóknál és mondatoknál, pl. az elemző 
Isten-érv jobb, mint az argumentum ontologicum s a törekvő és 
küzdő vágyakodás jobb, mint az appetitus, concupiscibilis és 
irascibilis. Idegen szót én csak ott használok, hol ezt valamely 
rendszer keletkezése és történetileg kialakult megjelölése kívánja, 
pl. ontologismus vagy theosophia. Már pedig a valóságból a lehe-
tőségre törvényesen következtetünk. 

Az oly nagy latin szövegeket, amilyeneket a 12. és 13. ol-
dalon kapunk, magyar fordításban kellene közölni, hogy a világiak 
is megértsék. Minap egy igen tartalmas és érdekes bölcseleti 
tárgyú felolvasáson voltunk, az előadás élvezetét nagyban zavarta 
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a bele szőtt sok latin idézet; utána a világi hallgatók hangoz-
tatták is elégedetlenségüket. Amikor én Katschthaler 6 kötetes 
Katholikus Ágazatos Hittanát latinból magyarra fordítva kiadtam, 
minden idézetét, kivétel nélkül, magyarra fordítottam. 

Jablonkay tanulságos müvéért ily címre tessék fordulni: 
Szeged, Kálvária-u. 1. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Altenburger Gyula. Hiszekegy. 124. old. Megrendelhető a 
szerzőnél, Budapest, I. ker., Plósz Lajos-utca 17. sz. 

A művecske megjelenési idejéhez (1921) képest kissé későn 
jutottam ismeretéhez, de azért nem mulaszthatom el a róla való 
megemlékezést, a meleg ajánlást. Különben az enyém fölösleges 
a székesfehérvári püspök úré mellett, aki elismerő és ajánló be-
vezetést írt a műhöz. Az előszóban a szerző nyilatkozik a maga 
lelki életének fejlődéséről, elmondja, hogy egy emberöltőt meg-
haladó időt töltött már el a gazdasági életben s évtizedeken át 
hivatása, üdülése, pihenője a mennyiségtani alapokon nyugvó 
tudományos kutatás volt. Az apostoli hitvallás tételein sokat 
tűnődött, sokszor vajúdott, vergődött kétségben, de végül övé 
lett a hit teljessége s ennek boldogító birtokában kötelességének 
tartotta, hogy a Balaton partján élvezett pihenőjét hitvallásának 
megírására fordítsa. « 

Ezeket az elüljáró kijelentéseket elmélkedések követik a 
Hiszekegyről 17 cikkben, külön az egy Istenről, külön a min-
denható Atyáról s mennynek és földnek Teremtőjéről, külön 
Jézus Krisztusról és így tovább, utolsónak az Ámenről. Mind-
egyik igen tartalmas, szép és tanulságos elmélkedés, amikor elénk 
tárják a nemes törekvésű szerző gazdag lelki világát, egyúttal 
hathatósan irányítják és sok vigasztalásban részesítik az olvasót. 

A szerző azoknak ajánlja művét, akik szeretnének élni, de még 
nem tudnak, én meg azoknak is melegen ajánlom, akik már tudnak 
élni, mert a szent hit birtokában vannak, ezek újabb megerősí-
tést és sok vigasztalást fognak belőle meríteni. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

) 
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Cursus Philosophiae Scholasticae ad mentem Angelici Doc-
toris, S. Thomae Aquinatis, auctore P. Marcello a Puero Jesu, 
Ord. Carmelitarum Discalceatorum. 8r. Burgis. Typographia 
«El Monte Carmelo» 1922. Vol. 3. 352, 536 és 518. old. Ára: 
10 peséta. 

Aquinói szent Tamás szenttéavatásának hatszázados évfor-
dulójára adta ki a sarutlan kármeliták navarrai rendtartománya 
az előttünk fekvő munkát, mintegy az egész Rend mélységes 
hódolata jeléül az Angyali Tudós iránt, kit a Kármelon minden-
kor szellemi és lelki vezérnek tekintettek. 

A szerző, ugyanezen rendtartomány bölcselettanára, hazájá-
ban közismert filozófiai író, az 1406 oldalt számláló három kötet-
ben a kármeliták hagyományos szelleméhez híven, mindenben 
szent Tamás tanítását adja a rendi iskolák és egyéb három évig 
tartó kurzusok számára. 

I. kötet: logica. Tartalmazza az általános bevezető részeket 
(logica proemialis 15—23. old.), a dialectica (logica minor 23—136. 
old.) és a critica (logica major 136—348.) anyagát. 

II. kötet: philosophia naturalis. Felöleli a világtant (cosmo-
logia 1—250. old.) és a lélektant (pshychologia 250—536. old.). 

III. kötet: metaphysica et philosophia morális. A metaphy-
sica magában foglalja a lénytant (ontologia 1—120. old.) és a 
természetes Istentant. (120—168. old.) A philosophia morális 

. részei: ethica (171—323. old.) és a természetjog (313—509.). 
Amit a szerző ígér — az Angyali Tudós örökbecsű tanát — 

tökéletesen ^s hűségesen adja. De adja egyúttal szent Tamás 
tanához méltó tudással, fölkészültséggel és alapossággal. 

Rendszere könnyen áttekinthető s kimerítő, az anyag 
felosztása nála a lehető legtermészetesebb. Meghatározásaiban 
szabatos. A tételek felállításában kimért és határozott, kifejtésük-
ben világos. Érvelése erőteljes és meggyőző, bizonyításai csekély 
kivétellel feltétlen meghódolást kívánnak. Módszere skolasztikus, 
de törekszik a modern kor követelményeit kielégíteni. Nyelve-
zete általában könnyű és világos. Bámulatos irodalmi apparátus-
sal dolgozik (magyar szerzőt is ismer és ismételten idéz) ; emel-
lett csodálatos rövidséggel és mesteri könnyedséggel kezeli a 
legnehezebb kérdéseket. 

Külön fel kell említenünk a szerző előnyére, hogy élénk 
kontaktust tart fönn a tapasztalati tudományokkal. Nemcsak az 
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alapfogalmakat veszi át körükből, hanem a nagy neoskolasztiku-
sok nyomdokaiba lépve a lehetőség szerint mindenhol törekszik 
a tapasztalati tudományok által felmutatott eredményeket tételei-
nek bizonyítására felhasználni. 

Igen ügyes gondolata volt a szerzőnek, hogy az egyes 
jelentősebb kérdések elé odatette jelige gyanánt a Congregatio 
Studii 1914. július 27-én kelt dekrétuma által jóváhagyott szent 
Tamás-tételeket. Ezáltal a megegyezés az Angyali Tudóssal való-
ban szembeszökő. Praktikus érzékre vall a sematikus táblázatok 
gyakori alkalmazása, úgyszintén a fontos és kevésbbé fontos 
pontok címeinek megkülönböztetett nyomása. Ez lehetővé teszi 
ügyes beosztás mellett a kézikönyvnek két évi kurzuson való 
használatát is. 

Kiemelve a kézikönyv előnyeit, kötelességemnek tartom a 
hiányokra is rámutatni. 

Mindenekelőtt kifogásolható a természetes Istentan arány-
talan rövidsége a többi részekhez képest. A világtan 250, a lélek-
tan 286, az erkölcstan meg épen 322 oldalra terjed s ezzel szem-
ben a theológia csekély 48 oldal. Igaz, hogy a szerző az anyag 
egy részét letárgyalja a világtanban és a lénytanban s a rövid-
ségre való törekvés is általában dicséretes, de ezzel az össze-
zsugorítással határozottan a jó ügynek ártott. Kénytelen volt 
ugyanis kivonatosan, vázlatszerűen adni olyan pontokat, melyek 
bővebb kifejtést igényeltek volna, mint pl. az Isten létét bizo-
nyító érvek (3 oldal), atheizmus (li/2 oldal), Isten végtelensége 
(1 oldal) stb. Mennyivel megfelelőbb lett volna, ha a 322 olda-
las erkölcsbölcseletet a felére redukálja s a theologia naturalisnak 
az őt megillető teret átengedi. 

Ugyancsak mostohán bánik a szerző Kant kriticizmusával 
(21/2 oldal), a generatio aequivoca (21/2 oldal) és az evolúció 
elméletével (6 oldal, az ember evolúcióját is beleértve). A mai 
theológiai oktatás föltétlenül bővebb s behatóbb fejtegetését 
igényli ezen pontoknak. 

Néhány helyen a szerző felosztásai nem kimerítők s kifeje-
zései magyarázatra szorulnak. 

Mindezekre nyiltan kitértem az igazság kedvéért és azon 
erős meggyőződésben, hogy a tudós szerző érdemeit csöp-
pet sem kisebbítem. P. Marcell mesteri munkát végzett, melyért 
méltán megilleti őt az elismerés, elsősorban rendtársai részéről. 

Budapest. P. Pöltl Ignác, o . C a r m . Disc. 
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XII. Tabellae synopticae Summae Theologicae Divi Thomae. 
Auctore P. Coelestino a S. Joseph. Ord. Carmelitarum Disc. 
Gandivum. 1924. 

Theológiai oktatásunknak tengelye ma is az a rendszer, 
melyet Aquinói szent Tamás halhatatlan Summájában kidolgo-
zott. Ennek a zseniális, mindeneket átfogó rendszernek a terv-
rajzát adja a szerző synopsisban. Az egész-folió nagyságú füzet 
12 sematikus táblázatot tartalmaz: I. De Deo uno. II. De Deo 
Trino. III. De Deo creatore. IV. De motu rationalis creaturae in 
Deum. V. De actibus humanis eorumque príncipiis. VI. De vir-
tutibus Theologicis. VII. De prudentia, fortitudine et temperantia. 
VIII. De Justitia. IX. De specialibus statibus hominum. X. De 
Verbo Incarnato. XI. De Sacramentis. XII. De resurrectione. A táb-
lázatok kivétel nélkül a legnagyobb alapossággal vannak kidol-
gozva és első pillanatra áttekinthetővé teszik azt az óriási anya-
got, melyet szent Tamás Summája az ő 518 quaestiójában és 
2600 artikulusában felölel. A nyomás tiszta, a kiállítás elsőrendű. 
A theológia művelőinek melegen ajánljuk a füzetet. 

Budapest. P. Pöltl Ignác, O. Carm. Disc. 

Dr. Bognár Cecil: Értékelmélet. Szent István Könyvek, 14. 
szám. Budapest, 1924. 124 oldal. 

A transcendentalis bölcselet folytatásaképen Németország-
ban a mult század utolsó évtizedei óta «értékelmélet» (Werttheorie) 
néven a bölcseletnek egy új ága van kialakulóban. Ennek a 
tudománynak a tárgyát az igaz, a jó és szép eszméinek a vizs-
gálata képezi, tehát azoknak az értékeknek, amelyek a kultúra 
mozgatóerői, amelyek a világnézetet alkotó, cselekvő és érző 
embert irányítják. Természetesen nincs bölcseleti rendszer, amely 
ezekkel az abszolút értékekkel nem foglalkozott volna, s így az 
értékelmélet csak annyiban újszerű, amennyiben a bölcselet 
többi ágával szemben önálló, illetőleg egyedülálló létjogosult-
ságra törekszik. 

Bognár Cecil könyvében a keresztény bölcselet látószögé-
ből nézve veszi vizsgálat alá az értékelmélet alapvető kérdéseit. 
Az értékelmélet mibenlétének s az érték fogalmának megállapí-
tása után foglalkozik az értekelés lélektanával, s az értékítélet 
érvényességét a közvetlen belátható, szükségképen elfogadandó 
evidenciából származtatja. Azután átmegy az alanyi értékeléstől 
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független, s így önmagában véve létjogosultsággal rendelkező 
értékek egyenkénti tárgyalására. Az igazságértékkel feltűnő rö-
viden — 4 oldalon — végez, holott a rövid fejezetben csak 
futólag érintett kérdések, nevezetesen az igazság megismerhető-
ségének és abszolút érvényességének bizonyítása, a tudomány, a 
világnézet kérdéseinek fontossága, épen értékelméleti" jelentősé-
güknél fogva, részletesebb tárgyalást érdemelnének. 

Bővebben foglalkozik a cselekvő embert egyénileg tökéle-
tesítő erkölcsi, s a másokhoz való viszonyunkat szabályozó jogi 
értékek jelentőségével. Az etika történetének rövid ismertetése 
nyomán kimutatja, hogy az erkölcsi világ problémáit csakis 
azoknak a rendszereknek sikerült megoldaniok, melyek az erkölcsöt 
önálló, abszolút értéknek tekintették. Azután foglalkozik az esz-
tétikai értékekkel, amelyek abszolút jellegét az esztétikai ítélet 
objektív érvényéből származtatja. Külön-külön fejezetben veszi 
sorra az esztétikai észelemek eredetének, a szép általános kellé-
keinek, a művészi szép meghatározásának kérdéseit. 

Miután pedig a gazdasági élet normális folyása alapföltétele 
a tudományok haladásának, az erkölcsi fejlődésnek, a művésze-
tek virágzásának, szükségesnek tartja, hogy a gazdasági értéknek, 
ennek az önmagában ugyan relatív, de az abszolút értékeket 
lényegesen befolyásoló tényező tárgyalásának szentelje könyve 
utolsó fejezeteit. A befejezésben röviden rámutat a vallás jelen-
tőségére, amely a halhatatlanság hirdetésével biztosítja az egyén 
fennmaradásával együtt az abszolút értékek maradandóságát. 

A szerző könyvét mindenesetre abból a szempontból kell 
megítélnünk, amelyet önmaga tartott szem előtt műve megírá-
sánál. Amint az előszóból kitűnik, nem akart mélyreható fejte-
getésekbe bocsájtkozni, s a felvetett kérdésekre kimerítő feleletet 
adni, hanem inkább arra törekedett, hogy a «Szent István Köny-
vek» céljának megfelelően, a művelt közönséget az értékelmélet 
alapkérdései felől tájékoztassa, s hogy a felvetett kérdések nyo-
mán az olvasó gondolkodását megindítsa. Rövid fejezetekre 
osztott, könnyen áttekinthető s világos nyelven írt könyvével, 
sikerült is ezt a célt elérnie. Azt az állítását, hogy az emberi-
ségnek az eszményi értékek iránti érdeklődését az értéktudo-
mányoknak köszönhetjük, (94. old.), nem találom megindokoltnak. 
Feltűnő, hogy az irodalmi tájékoztatóban Windelband nevét 
egyáltalában nem említi meg. 

Budapest. Dr. Kecskés Pál. 
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Dr. Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története. A Szent 
István Könyvek egyike. Budapest, 1924. 

A középkor mozgalmainak egyik legérdekesebbje: a keresz-
tes hadjáratok mozgalma. Még alig csendesült el a népvándorlás 
zaja s még alig hatoltak be a népek a kereszténytan igazságaiba, 
midőn egy mozgalom kezdődik, mely Európa népeit sokáig láz-
ban tartja s hadsereget toboroz és indít a Szentföld felé, amely 
végzetes módon izlám kezekbe került. A keresztes hadjáratok 
története hatalmas anyag, melyet röviden feldolgozni úgy, hogy 
az események tömege az olvasó értelmét ki ne fárassza, nehéz, 
sőt szinte lehetetlen feladat. De e könyvecske célja nem mono-
gráfia írás, hanem «a nagyközönséggel kívánja megismertetni a 
keresztes hadjáratok történetét» és «igyekszik összefoglalni a 
tudományos kutatás mai eredményét». (Előszó.) 

Nyolc fejezetben tárgyalja az író a keresztes hadjáratokat s 
a velük összefüggő eseményeket, miután a Bevezetés-ben rövid 
korrajzzal az események mélyebb megértésére előkészítette olva-
sóját. Ugyancsak a Bevezetés című fejezetben soroltatja fel a 
szerző azokat az okokat, melyek megindították e mozgalmakat. 
Vallási okok mellett megemlíti az emberi gyarlóságokat is. Biz-
tos, hogy a tömegek között voltak kalandorok, pénzvágyók, új 
hazát keresők is, akik nem a legszentebb szándékból tűzték fel 
vállukra a keresztet. A Bevezetés után kronologikus sorrendben 
tárgyalja az író a hadjáratokat. A négy főhadjárat mindegyikének 
egy-egy fejezetet szentelve. E fejezetek elsejében találkozunk II. 
Orbán pápával, ki 1095. nov. 26-án Clermont főterén lángoló 
szavakkal hívta fel a keresztény világot a hitetlenek elleni küz-
delemre. Itt látjuk Amiensi Pétert, Bouillon Oottfriedet, Bohe-
mundot, Tankrédot stb. s az odesszai grófság, az antiochai feje-
delemség és a jeruzsálemi királyság megalapítását, melynek alkot-
mányos szervezete magán viseli a francia kéz vonásait. A máso-
dik fejezet III. Jenő pápával, szent Bernáttal, Konrád német csá-
szárral és Ili. Balduin jeruzsálemi királlyal ismertet meg ben-
nünket, Frigyes, osztrák Lipót és Richard személyével, hadjára-
tával s terveivel pedig a harmadik fejezet. VI. Henrik hadjárata, 
Velence harca Záráért, Konstantinápoly megtámadása és elfog-
lalása s a latin államok létesítése a negyedik fejezet anyaga. 
A kisebb keresztes hadjáratok című fejezet főképen II. Endre 
királyunk és II. Frigyes császár hadjárataival foglalkozik. Miután 
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a szerző így mozaikszerűen egymás után felsorolta az eseménye-
ket, két fejezetet szán IX. (Szent) Lajos hadjáratainak és az utó-
mozgalmaknak, amelyekben már nagy szerepet játszanak a lovag-
rendek. Ezek szervezetének tárgyalására szánja az író a nyolcadik 
fejezetet, mely kétségtelenül egyike a legérdekesebb fejezeteknek. 
Kár, hogy a könyv kerete nem engedte meg, hogy a tudós 
szerző a kultúrtörténeti részleteket és határokat jobban részle-
tezze. A Szent-István-Társulat jó szolgálatot tett a katholikus ügy-
nek, midőn jeles katholikus tudóst kért fel a keresztes mozgal-
mak történetének megírására, aki objektív, nyugodt ítéletével 
magával ragadja az olvasót. 

Érd. Vendel János S. J. 

Huonder Antal S. /.: a A Mester lábainál.» Németből for-
dította: Várkonyi Fidél dr. cisztercita tanár. Rövid elmélkedés 
papok számára. 1923. A Szent-István-Társulat kiadása. 452 oldal. 

A mi «legtökéletesebb példaképünk», az Úr Jézus éle-
téből vett egyes jelenetekből indul ki a szerző, hogy azt a jelen 
gyakorlati élet legkülönfélébb megnyilvánulásaira alkalmazza. 
Nem elvont elméletről van tehát itt szó, hanem gyakorlati kér-
désekről. Nem túlozunk, ha kimondottan hézagpótlónak tartjuk 
e művet, amelynek minden sorát nagy őszinteség, kimagasló 
közvetetlenség és kedves könnyedség hatja át. Örök, régi esz-
mék, de élénk szinek, eredeti, új megvilágítások. Ma, mikor a 
pappal szemben ezernyi igény érvényesül s a társadalom meré-
szebben sújtja a birálat pallosával, mint valaha, kell, hogy a pap 
is, a modern idők lelkipásztorkodásának harci zajában adódó 
helyzeteknek jobban ura legyen s tevékenységét mélyebb meg-
értés és fokozottabb tapintat éltesse. Ehhez nyújt segédkezet ez 
a kis mű. Ha látjuk, hogy sokak elvi felfogása és gyakorlati 
tevékenysége között sokszor igen nagy az űr s ezt a meggon-
doltság és a tapintat hiánya még mélyebbre vájja; ha tudjuk, 
hogy a világ a papot mégis csak a tettei s nem a szavai szerint 
ítéli meg, akkor hatványozottan kell a jo papnak azon lennie; 
hogy az, amit a szószéken hirdet, az élet apró-cseprő dolgaiban, 
tettekben is megnyilvánuljon. 

A szerző — mint előszavában írja — rövid pillanatfelvé-
teleivel lelkes elhatározások indítását célozza. Mindent megtalál 
itt a pap: világosságot, irányítást, vigasztalást, erőt. S valóban, 
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mindebben semmi túlzás sincs. Érezzük, hogy odaadó közvetet-
lenségével szinte a lelkünkbe markol s mintegy suggestive hat 
ránk írásának eleven varázsa. Ez a mű legnagyobb ereje és leg-
vonzóbb tulajdonsága, amelyet — épen ez okból — világiak is 
nagy haszonnal forgathatnak. A színes fordítás s a mű kedves 
kiállítása annak tartalmi részével teljes összhangban van. Kár, 
hogy a könyv tartalomjegyzék nélkül maradt. 

Budapest. Kaplonyi Gyula. 

Az ősegyház kommunizmusa. Irta: dr. Artner Edgár. Buda-
pest. Szent-István-Társulat kiadása, 1923. 8°, 236 1. 

Nem véletlen, hanem Madách elméjének ragyogó alkotása, 
ahogy Plátót szerepelteti a kommunista falanszter-jelmezben. 
Plátó az ősatyja minden kommunista elméletnek s Madách rajta 
próbáltatja ki saját rendszerét: négyszázadik szám lesz a halha-
tatlan bölcselő s marhákat legeltet a rendszer nagyobb dicsősé-
gére. Nem csoda, ha Ádám gúnyosan odamondja: «0, mily 
szerep jutott, Plátó, neked a társaságban, mely után epedtél.» 
Igen, elméletben lehet szépet álmodni, sőt talán «borsón térde-
pelve» is, lehet az emberiség egy részével időleges kommunista 
társaságokat alkotni, de az ember mostani, rosszra hajló termé-
szete nem képes arra, hogy általános, mindenkire kiterjedő kom-
munista társadalmat tudjon megteremteni és föntartani. Ha a 
szó nem volna annyira lejáratva és tönkretéve, arcpirulás nélkül 
lehetne írni, mondani : Isten angyalai kommunisták, a szentek az 
égben, sőt minden szentek a földön kommunisták, és ha min-
denki szent lenne a földön, akkor magától alakulna ki egy nagy 
szent kommunista birodalom. És eszményibb állapot volna a 
mindent közös birtokká tévő felebaráti szeretet, mint a halál-
hörgés és siralom zajlása között könyörtelen önzés. Az eszményi 
Plátó gondolatai ezért tűnnek fel nemcsak az eretnek Karpokra-
tes, de a szentatyák írásai között is, Hermas Pastor-jától, Justi-
nus, Tatianus, Athenagors, Clemens Alexandrinus, Lactantiig és 
Aranyszájú Szent Jánoson keresztül Szent Ambrusig minden 
nemesen érző lélek azonosítja magát az önzetlen szeretet, test-
véri egyenlőség, egymásrautaltság nagy gondolataival. Nagy 
szent Vazul és társai ajkán azonban nem hazug jelszó a vagyon-
és életközösség, nem felhívás az érzéki tobzódásra és az anyag-
világ élvezetében elmerülésre, hanem az anyçig fölé emelkedés 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1924. 12 
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hősi bátorsága és az életszentség tövises útján járásra hivő isteni 
szózat. 

Artner az ő tanulmányában csak azt mutathatta ki, hogyan 
szerette az ősegyház a saját keresztény testvéreit, mily nagyszerű 
lendülettel, szinte az önmagát feláldozó hősiességig menő le-
mondással szolgálta szegényeit. Ez és semmi más nem volt az 
ősegyház kommunizmusa. 

Artner sok értékes történelmi anyagot hordott össze. 
A kezeügyében levő újabb szakirodalom jelentékenyen meg-
könnyítette munkáját, hisz az atyák valláserkölcsi, társadalmi fel-
fogása meglehetős alaposan fel van dolgozva, amely monográ-
fiák nyomán az eredeti forrásművek lelőhelyeit is könnyű meg-
találni. Az anyag összehalmozása mégis nagy szorgalmat kívánt. 
Azt pedig mi nem kívánhatjuk a szerzőtől, hogy világos célratörek-
véssel, mellékkérdésekkel nem vesződve, önmagát szigorúan a tárgy-
hoz szorítva egységes és befejezett bölcseleti képet adjon tanulmá-
nyai eredményéről. Egyelőre a tárgy uralkodott rajta s itt-ott elejtett 
megállapításai inkább összefoglalások és mások vélekedésének 
elmondása, mint egyéni tisztánlátások. A társadalmi kérdés ala-
posabb ismerete, nagyobb élettapasztalás kell ahhoz, hogy a 
történelem tanulságait biztos értelemmel meglássuk. Artner műve 
keresztény irodalomtörténeti tanulmánynak nagyon érdekes és 
tanulságos, hitvédelemnek is megfelelő, de társadalomtudományi 
szempontból nem tökéletes. Azonban minden külső és belső fel-
tétel meg van arra, hogy jövendő hittudományirodalmi munkás-
ságától egyre többet várjunk. 

írásmódja általában élénk, gördülő, magyaros, néha azon-
ban meglep a gondolat, vájjon most itt ez a kifejezés, ez a gon-
dolatcsoport népieskedő volt-e? pongyola volt-e? avagy egy-
szerűen naiv? Mondom, hivő embernek hivő írása, Írástudó em-
bernek komoly okoskodása, tisztelet adassék neki, csak én egyet-
mást furcsállok benne, hogy nem úgy írnám. Például nem írnám, 
hogy Krisztus idealista, hogy ez vagy az «Krisztus urunk szerint 
aligha fog bekövetkezni» — mert vagy bekövetkezik vagy nem. 
Azt sem írnám, hogy «Szent Péter a maga egyszerűségében» 
ezt vagy azt gondolta. Meg hogy «erre vonatkozólag már hal-
lottuk Harnack véleményét.» Minek Harnackt olyan nagy bál-
ványszobornak megtenni? Az talán csak tollhiba, hogy Jovis 
isten elűzte atyját Saturnust, mert Jupiternek a geniturja Jovis. 
Magam részéről hamarabb azt írnám le, nem értem Krisztus 
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urunk hasonlatát a tevéről és a tűfokáról, mint azt, hogy «ez 
nagyítás.» Azt sem tartom megnyugtató szentírásmagyarázatnak : 
«aki itt a földön nyomorog, az a halál után boldog lesz és 
viszont, aki itt duskálkodik, annak a másvilágon kell majd szen-
vednie bűneiért.» Ez így, minden hozzáadás nélkül nem helyes 
beszéd. Ha talán a szavak száma szerint hosszabbnak látszik 
gáncsoló, mint dicsérő beszédem, ez csak a szavak látszata, való-
jában igen sok jóakarattal, ügybuzgalommal, fáradsággal, lelki-
ismeretességgel megírott munka Artner Edgár dr. könyve. 

Budapest. Saly László dr. 

Dr. Artner Edgár : Az egyházi évnek, ünnepeinek és szer-
tartásainak kimerítő leírása és magyarázata. Budapest, 1923. 
A Szent-István-Társulat kiadása. 352 1. Alapára: 10 K. 

Szerte a világon friss lendülettel bontakozik ki napjainkban 
a katholikus hitélet terén egy nagyarányú mozgalom, az ú. n. 
«liturgikus mozgalom». Belgium, Franciaország, Németország, 
Hollandia papsága a könyvek, forrásművek, folyóiratok egész 
tömegét vetik piacra, sorozatos liturgikus kurzusokat rendeznek, 
melyeknek egyetlen céljuk: előbb a papságnak, majd általuk a 
világi híveknek bevezetése a kath. liturgia mélyebb megértésébe. 
A megértett s megszeretett liturgia elsőrangú pasztorációs eszköz 
a hívek lelki gondozásában. 

Artner dr. könyve kitűnő elősegítője lehet a szeretet nehéz-
ségeivel küzdő magyarországi liturgikus mozgalomnak. Az a mű-
velt katholikus, aki figyelmesen átolvassa a páratlan szorgalom-
mal nagy adathalmazból kiválogatott és gyakorlati érzékkel össze-
állított könyvet, belekerül a liturgia éltető folyamának sodrába, 
együtt fogja énekelni az Egyház örömeit, együtt siratni vele az 
Ur szenvedéseit, s nemcsak tisztelettel és csodálattal fogja nézni 
a szertartásokat, hanem együttérzéssel és szeretettel is. 

A szerző végigmegy az egyházi év valamennyi nevezetesebb 
ünnepein, ismerteti azok keletkezését, történelmi kifejlődését, a 
hozzájuk kapcsolódó liturgikus szokásokat, az ünnep szertartását-s 
a végén kedves imákkal is élénkíti már tárgyánál fogva is érdekes 
előadását. Különösen jól esik a szakembernek, hogy minden állí-
tását az idézetek és forrásmunkák pontos megjelölésével igazolja, 
bár másrészt aggódunk, hogy a tömérdek jegyzet nem árt-e a 
világi olvasó előtt a szöveg könnyű élvezhetőségének. 

Artner könyve kitűnő lelkiolvasmány a művelt kath. hívek 
részére. Ajánljuk minél többször figyelmükbe. Ha figyelemmel 
átolvassák, az egyházi ünnepeknek előttük lepergett csodálatosan 
gazdag változatossága és színpompája okvetlenül erősbíteni fogja 
lelkükben a «sentire cum ecclesia» drága kincsét. 

Budapest. Tóth Tihamér dr. 
12* 



H O Z Z Á S Z Ó L Á S 
Dr. Sipos Házasságjog rendszere cimű munkájának kritikájához. 

A Religio szerkesztője, dr. Sipos István pécsi theologiai 
tanárnak: «A kath. házasságjog rendszere a Codex Juris Cano-
nici szerint» cimű legújabb munkáját tudományos kritika tár-
gyává tevén, a hivatkozott Religio 1924. évi április 1-én meg-
jelent számában (68. lapon): «A dicséretet és felkarolást érdemlő 
mű egyes részeire, eszmecsere megindítása céljából, néhány 
észrevételt» tett, amivel hozzászólást engedett a kánonjog műve-
lőinek. 

Annak előrebocsátásával, hogy a tett észrevételeket a magam 
részéről; túlnyomó részben, helytállóknak tartom, azokat a követ-
kező jogi megokolásokkal támogatom. 

A házasság olyan vegyes természetű intézmény, amelyben 
a külső jogi beavatkozást nem tűrő valláserkölcsi tényezők, 
minők a vallásos meggyőződés, szeretet, hűség, önfeláldozás, 
gyermeknevelés és a család s az örökösödési jogban érvényesülő 
jogi tényezők együtt jelentkeznek. Ennélfogva a házasság egyházi 
és állami rendezésen nyugvó dualisztikus intézmény. A házasság 
legbensőbb életközösség lévén, csak kölcsönös egyetértő bele-
egyezés folytán keletkezhetik. Két félnek közös célra való jog-
kötelező egyessége pedig szerződés, kétségtelen tehát, hogy a 
házasság szerződésen alapszik. A keresztények között megkötött 
ezt a házassági szerződést Krisztus Urunk szentség méltóságára 
emelte (1012. kán.). 

A házasságnak ezt a szentségi jellegét óvja az egyház, 
midőn egyfelől garanciákat keres arra, hogy a házasság mono-
gam jellegét föltétlenül érvényre juttassa, másfélül pedig annak 
fölbonthatlanságát biztosítsa. 

A házasságnak polgárjogi — vagyonjogi, család- és örök-
ogi — hatásait az államhatalom állapítja meg. 

Az egyház tehát mint az erkölcsi jogrend képviselője, az 

4 
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állam pedig mint a világi jogrend képviselője vindikálja magá-
nak a házassági törvényhozást és törvénykezést. 

Hogy «az állam tiltó akadályokat sem állíthat fel,» ezt a 
legtöbb egyházi kanonista tanítja; a jelenlegiek közül dr. Nikolaus 
Hilling, az Archiv szerkesztője is. 

A magam részéről elfogadom a Religio szerkesztőjének 
szókimondó bátor véleményét, hogy az állam igenis állíthat 
keresztények részére tiltó akadályokat, melyeket az egyház nem-
csak tűr, hanem azokhoz alkalmazkodni is kénytelen, hacsak 
nem akar állandó összeütközésben állani az állami hatalommal. 
Védtörvényünk például tiltotta az állítási kötelezettség teljesítése 
előtt a nősülést; a tisztek részére kiadott katonai nősülési sza-
bályzat óvadék (cautio) kimutatásához kötötte a nősülési enge-
dély megadását; nálunk a gyámságról és gondnokságról szóló 
törvény (1877. XX. t.-c.), másutt a polgári törvénykönyvek tiltják 
a kiskorúaknak, szülői, illetőleg gyámhatósági engedély nélkül 
való házasságkötését. 

A kódex 1067. kánonja külön figyelmezteti a lelkipásztorokat, 
hogy alkalmazkodjanak az illető ország szokásaihoz és a kis-
korúakat tartsák távol a házasságkötéstől. 

S ha még ez a kánon sem volna elegendő elismerése 
annak, hogy az egyház az állami tilalmakat figyelembe veszi — 
pedig szentségről van szó, melynek fölvételét nem lehet szülői 
beleegyezéshez kötni — hát még világosabban kijelenti ezt az 
1080. kánon, mely az örökbefogadásból származó polgári rokon-
ság házassági akadályát csak azokon a területeken engedi kánon-
jogilag érvényesülni, ahol a világi törvények értelmében érvény-
telenítő akadály. 

Osztozom továbbá abban a kritikában is, hogy az eljegyzés 
nem előzetes követelménye a házasságkötésnek. Az eljegyzés 
ugyanis a római jogi desponsatio utánzata, ez pedig nem volt 
szerződés, hanem csak ígérete annak, hogy a jövőben házasságra 
fognak lépni, tehát egy pactum de contrahendo, mely» mint puszta 
naturalis obligatio erkölcsi hatásokat eredményezett ugyan, de 
az Ígéretnek végrehajtását jogilag kikényszeríteni nem lehetett. 
Az egyház szigorú erkölcsi felfogásának megfelelően, komolyabbá 
akarta tenni ezt az előzetes házassági Ígéretet tartalmazó eljegy-
zést, de azért sohasem állította azt be a házasságkötés előfel-
tételéül, mint ahogy például a trienti jog alapján megköthető 
úgynevezett meglepetésszerű házasságkötéseknél nem jegyesek 



174 VEGYESEK 

is léphettek házasságra. Az 1017. kánon kétséget kizáró módon 
kijelenti, hogy az előzetes eljegyzés semmi körülmények között 
sem nyújt kereseti alapot a házasság kikényszerítéséhez. 

A közönséges nyelvhasználatba teljesen átment «kötbér» 
elnevezést azonban nem cserélném fel a nyelvtanilag minden-
esetre helyesebb «kikötött bér» szavakkal, mert az ilyen újítás 
épen nem tudna elismerést és elterjedést nyerni, mint ahogy 
például a «hordár» elnevezés helyett ajánlott «hordó»1 szó sem 
talált elfogadásra. 

A házassági akadályok megjelölésére használt impedimen-
tum impediens elnevezés sem egészen szerencsés, de hát átment 
a közjogi nyelvhasználatba (1036. kán. 1. §.). Még szerencsétle-
nebb azonban az impedimentum dirimens elnevezés, melyet 
páviai Bernát óta használnak, annak dacára, hogy e dirimens 
szónak incongruens voltát maga Bernát is elismerte. Tancred 
nagyon helyesen az impedimentum irritans terminust használta, 
de hát ez a helyes elnevezés, a már fentebb említett usus tyrannus 
miatt, nem tudott a kánonjogi nyelvhasználatba átmenni s 
úgy a trienti zsinat (Sess. XXIV. de sac. matr. c. 4.), mint maga 
az új kódex is (1036. kán. 2. §.) visszatért a dirimens elneve-
zéshez. A magyar bontó akadály elnevezés ennek a helytelen 
dirimens elnevézésnek szolgai fordítása. Sokkal helyesebb az 
osztrák polgári törvénykönyv terminológiája, mely Ehe verböte 
és hindernisse elnevezéseket használ ; ezek után képezték a 
magyar házassági tilalmat és az érvényességi, illetőleg még 
helyesebben az érvénytelenítő házassági akadályok elnevezéseket. 

Határozottan tévedésnek tartom a valláskülönbség akadályát 
isteni jogra visszavezetni s ha Mózes tiltotta is a zsidóknak a 
pogányokkal való házasságát (I. könyv 34. rész 14—17. és V. 
könyv 7. rész 1—3.), ilyen anathemával sújtott tilalomról az új-
szövetség nem szól. Pál apostol a korinthusokhoz intézett 2-ik 
levelében (6, 14.) csak inti a keresztényeket, hogy hitetlenekkel 
ne társalogjanak s velők házasságra ne lépjenek. A későbbi zsi-
natok (a 300 körüli elvirai s az 589. évi III. toledói zsinat) szintén 
csak tiltják a zsidókkal való házasságot, de nem érvénytelenítik 
azt, csak azt rendelik, hogy az ilyen házasságokból született 
gyermekeket meg kell keresztelni. A keleti egyházban a 692. 
évi trullai zsinat érvénytelenítette a nem keresztényekkel kötött 

1 Poggyászhordó ! A szerk 
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házasságokat, a nyugati egyházban azonban a szokásjog fejlesz-
tette ezt a házassági akadályt, melyet Qratian dekretuma is ilyen 
gyanánt kezelt s nyilván erre utalt XIV. Benedek 1749. február 
9-én kelt Singulari Nobis konstituciójában : «Omnes consentiunt 
ob cultus disparitatem irrita esse matrimonia, non quidem iure 
sacrorum canonum, sed generali Ecclesiae more, qui pluribus 
ab hinc saeculis viget ac vim legis obtinet.» 

Abban az esetben, ha a valláskülönbség isteni jog alapján 
tiltaná a házasságot, nem lehetne alóla fölmentéseket adni; ilyen 
pápai dispensatio mellett kötött házasság volt az, mely 1921. évi 
január 29-én a lipótvárosi bazilikában köttetett. Különben nem 
csak egyes személyek érdekében adattak fölmentések, hanem 
egész általánosságban is, mint például XIII. Gergely pápa a 
japán misszionáriusokat hatalmazta föl, hogy működési terüle-
teiken dispenzációt adhassanak. 

Azt, hogy az egyházi rend akadályát egy serdült nem tudná 
s így venne fel nagyobb egyházi rendet, lehetetlen föltevésnek 
tartom, ezt a 972. s köv. kánonok kizárják. 

Azt, hogy a kereszteletlen bűntársakra, ha utóbb meg-
keresztelkednek, a korábban elkövetett bűntettből (crimen) nem 
támad házassági akadály, elfogadom, de nem abból az indokból, 
«mert a keresztség eltörli a bűnt», hanem abból az okból, mert 
a crimen nem isteni jogon nyugvó házassági akadály, hanem 
azt az egyház a római jogból vette át s mint egyházi törvényen 
alapuló házassági akadály a még meg nem keresztelteket nem 
kötelezheti. 

Budapest. Dr. Melichár Kálmán. 

Adományok és fizetések nyugtatása: 
A jelen füzet egy ívének nyomtatási költsége : A Sz. Domokos-r. b.-pesti 
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K Ö S Z Ö N E T É S K É R E L E M . 

Az előző rovatban elősoroltam mindazokat, kik folyóiratom 
részére nagyobb méretű adományokat küldtek vagy a folyóirat 
évi díját megfizették. Úgy az előbbieknek, mint az utóbbiaknak 
nagy köszönetet mondok. A megrendelési díjat meghaladó hoz-
zájárulásokra nagyon rászorulok, mert egy-egy példány jóval 
többe kerül az általam kiszabott megrendelési díjnál. Az idei L 
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füzet (5V2 ÍV) nyomdai számlája 4 millió 625 korona, a jelen II. 
füzet (szintén 5ty2 ív) nyomdai számlája még sokkal nagyobb lesz. 

Ez év április havában a hátralékosokat több százezer korona 
költséggel felszólítottam, 138 felszólítottból fizetett 55, most ezt a 
felszólítást megismétlem : hogy tudniillik azok, akik akár csak erre az 
évre, akár többre hátralékban vannak, mielőbb, mindjárt törlesszék 
adósságukat póstai befizetési lapon, ilyent a jelenévi I. füzetnél is 
meg az áprilisi felszólító levélben is találnak. Ha pedig valaki 
fizetni nem akar, vagy fizet, de továbbra nem akarja a folyó-
iratot járatni, szíveskedjék legalább egy levelezőlapot küldeni, 
amelyen velem szándékát közli; a bizonytalanság a legrosszabb 
állapot, kivált, mikor nem kicsiny, hanem nagy a különbség a 
közt, vájjon 50-nel több vagy kevesebb példányt készíttetünk. 
Akik még most is, akár csak a jelen, akár több évre hátralék-
ban vannak, azok folyószámai, melyek a címszalagon olvashatók, 
a következők: 4, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 49, 51, 63. 
69, 70, 77, 80, 81, 83, 85, 95, 99, 104, 123, 125, 130, 141, 146, 
150, 156, 157, 160, 163, 173, 176, 182, 191, 192, 203, 214, 216, 
219, 239, 249, 254, 267, 270, 272, 317, 337, 338, 340, 359, 360, 
361, 369, 377, 380, 384, 400, 405, 406, 415, 420, 428, 434, 438, 
439, 442, 450, 455, 456, 457, 463, 471, 472, 478, 484, 486, 492 
502, 504, 505. 

A külföldieket szabad legyen arra figyelmeztetnem, hogy 
minden egyes példány szállítása az ő címükre sok ezer magyar 
koronába kerül. A külföldi legjobban teszi, ha saját pénzéből 
ajánlott levélben megfelelő papírpénzt vagy nemajánlottban 
csekket küld. 

Minden megrendelőmet felkérem, hogy esetleges címvál-
tozását velem haladék nélkül közölje. 

Ha rávaló pénzt tudok szerezni, azaz ha az érdeklődők 
eléggé istápolnak, a jelen évben még egy füzetet fogok adni; 
ennek elmaradása annak a jele volna, hogy nem volt rá költség. 
A további füzet megjelenése nagyon kívánatos volna, mert igen 
értékes dolgozatok várnak közlésre. 

Budapest, 1924. június 15. 
Dr. Kiss János, 

a «Religio» szerkesztője és kiadója. 



H I R D E T É S I ROVAT. 
Amióta a 22 nagy 8-r. vastag kötetet kitevő, Weisz János 

(gráci egyetemi tanár) által írt és Szabó Ferenc (nagybecskereki 
apátplébános) által németből magyarra fordított és kiadott remek 
Világtörténelem példányai elfogytak, nálam számosan keresték. 
Most rendelkezésemre jutott 15 teljes példány, a bekötő könyv-
kötőnél vannak Nagybecskereken, Jugoszláviának mondott terü-
leten. Felhívom azokat, akik e kitűnő nagy világtörténelmet 
meg akarják szerezni, hogy nálam jelentkezzenek, a megrende-
léseket a jelentkezés sorrendjében fogom teljesíteni, de majd 
csak akkor, ha mind a 15 példányra találkozott megrendelő, 
mert a könyveket egyszerre szándékozom Nagybecskerekről el-
szállíttatni, a felmerülő költségek méretei szerint fogom eldön-
teni, hogy az egész készlet előbb hozzám jusson-e s innen az 
egyesekhez vagy mindegyik Nagybecskerekről egyenesen az 
illető megrendelőkhöz. 

Az egyes példány árát magyar koronában most nem tudom 
meghatározni, mert nem tudom a három tényező mindegyikét 
megállapítani: 1. a könyv maga, ebben legszabadabban járhatok 
el, mert ez az enyém; 2. a kötés, 1917-iki megállapodás szerint 
kötetenkint 2 kor. 30 f, ez a könyvkötő tulajdona, ez aranyér-
tékben fizetendő; 3. a szállítás, ezt a tényleges lebonyolításnál 
fogjuk megtudni. Olyan jelentkezzék, aki ezeket az igényeket 
hajlandó kielégíteni. Az ár magyar koronában nagy lesz, de ér-
tékben nem fogja meghaladni a békebeli árat; békében a 22 
nagy kötetből álló mű kötve és bérmentes szállítással 200 = két-
száz korona volt. 

A Weisz-Szabó-féle Világtörténelem magyar kiadásának 
megszerzésére ez az utolsó alkalom, a német kiadás még jóval 
többe kerülne; többet mondok, ez a remek mű más művelnem 
pótolható. Budapest, IX., Mátyás-utca 18. 1924. június 15. 

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivők számára, 4 szép képpel, 120 énekkel. Ez az 
imakönyv a szerző kiadásában rövid idő alatt tízezer példányban 
kelt el. Most másodszor a Szent-István-Társ., az apostoli szent-
szék könyvkiadója adta ki, új hivatalos imák hozzáadásával. 
Ennek a kiállítása még szebb, mint az elsőé volt. Egész vászon-
ban 8 K, szorzószám most 6500. Tessék érte a mondott társu-
lathoz fordulni, Budapest, Szentkirályi-u. 28. vagy Kecskeméti-u. 2., 
továbbá Szeged, Pécs, Czegléd vagy Balassagyarmat vagy bár-
mely könyvkereskedésben, én is készséggel közvetítem. 

Stephaneum nyomda és könyvkiadó r . 1. Budapest — Nyomdaigazgató. : Kohl Ferenc. 
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