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AZ Á L D O Z A T E G Y E T E M E S J E L E N T Ő S É G E 

AZ E R K Ö L C S I ÉS FIZIKAI V I L Á G B A N . 

EBBEN az ünnepélyes időben, midőn az egyház a megváltó, 
az áldozatul szánt megváltó jövetelét ünnepli, ebben az 

ünnepélyes időben, midőn a magyar nemzet megfeszítvén minden 
vallási erejét, minden erkölcsi erejét, minden gazdasági és pénz-
ügyi erejét, minden természetadta erejét, nemzeti léteért és 
nemzeti létének felfokozásáért a legnagyobb áldozatokat hozza és 
fiainak százezreit, millióit kiragadva békés otthonukból, csata-
sorba állítja, vérét ontja, midőn az áldozatok idejét éljük, érdemes-
nek tartom az áldozatok szerepét az emberiség életében néhány 
szóval megvilágítani. 

És elmélkedve, csakhamar megállunk a nagy igazság előtt, 
hogy egyetemes törvény követeli az áldozatot: A vallás tör-
vénye, az erkölcsi- világ törvénye, a gazdasági élet törvénye, a 
természet törvénye. 

A vallási élet legfőbb törvénye az áldozat, mely már a Ge-
nezisből hangzik felénk. Áldozat vált szükségessé az emberiség 
megváltására. És belső megváltásunk mindennap újból követeli 
az áldozatot. Az áldozat nemcsak szimbóluma a vallási életnek, 
hanem annak belső lelke. A vallás kenyere az áldozat, a vallás 
szimbóluma a vérző szív, a megsebzett lélek. Az áldozattal meg-
tisztul lelkünk minden belső salaktól és az emberiség érdemessé 
válik nagy rendeltetésére. A vallás története az áldozatok törté-
nete és minden egyes vallásos ember története az. Embernek 
lenni már annyit jelent, mint áldozatnak lenni. A vallási érzület 
legerősebben lakozik azokban, kik képesek mentől nagyobb áldo-
zatot hozni és az egyház fénykorát nem az élvezetek korszakai, 
hanem az áldozatok, a küzdelmek, az üldöztetések, a nélkülö-
zések, a megaláztatások korszakai. De ezekből fakad egyúttal az 
isteni szeretet gyönyörűsége. 

Religio, hi4t«d. és bölcs, folyóirat. 1 

« • < • • • » • • • • • • • • • • • • » + • • • • 



2 DR. FÖLDES BÉLA 

Az erkölcsi rend lényege is az áldozat. A haladás törvénye 
az emberi világban újat létesít, mely a subhumanus világban 
hiányzik. Ez az új az erkölcsi rend. Ennek az erkölcsi rendnek 
parancsa, normája az áldozat. Az erkölcs nem részvét, nem saj-
nálkozás, az erkölcs szeretet, áldozat. A szeretet csak akkor 
teljes, ha magamból kilépek, másba helyezem magamat. Így jön 
létre az erkölcsi világban az áldozat és élvezet, a Te és az Én 
egysége. Ez képezi az erkölcsi értékek alapját, ez képezi tehát 
az erkölcsi világ értéktörvényét.1 

És épen így szól a gazdasági világnak «Társadalmi gazda-
ságtan» cimű munkámban kifejtett értéktörvénye. A társadalom-
gazdasági érték a javaknak az élvezet és áldozat mérlegeléséből 
eredő, mennyiségileg meghatározható gazdasági jelentősége. A tár-
sadalomgazdasági érték tehát csak az általános értéktörvény egy 
speciális esete. A munkamegosztáson alapuló társadalomban pedig 
a forgalomban kifejezésre jutó, mintegy pozitív érték legfonto-
sabb eleme az áldozat, melyet a jószágvilág tőlünk követel. 
A gazdasági világban az ad értéket a javaknak, hogy azoknak 
előállítása áldozatot követel más javakban, munkában, fáradság-
ban, hogy azok életünk egy részének, perceknek, óráknak, na-
poknak, hónapoknak, éveknek feláldozását jelentik, pedig az élet 
maga is csak percekből, órákból, napokból, hónapokból, évekből 
áll. Ezen áldozatok képezik a gazdasági érték lelkét, mert ha 
minden jószág korlátlanul, fáradság nélkül állana rendelkezésre, 
hasznossága dacára, annak gazdasági, forgalmi értéke nem volna. 

Az áldozat törvénye tehát átkarolja az egész erkölcsi világot, 
de nemcsak az erkölcsi világot. 

Mert a természet törvénye is az áldozat. A természeti erők 
működésének útját is áldozatok és áldozatok jelölik. Világok 
dőlnek össze, az élő lények myriadjai elhullanak, az enyészet 
folyton-folyvást követeli az áldozatokat és az, amit természet-
törvénynek nevezünk, a mélyen gondolkozó természettudós, Zöll-
ner szerint semmi egyéb, mint az összeütközések, az áldo-
zatok minimalizálásának törvénye. A különbség az erkölcsi áldo-
zat és a természeti áldozat között az, hogy az erkölcsi törvény 
követeli tőlünk az áldozatot, a természeti törvény az áldozatok 
minimalizálására törekszik. De az erkölcs sem kívánja a céltalan 

1 L. a «Társadalomerkölcsi probléma» cimű akadémiai székfoglalómat. 
(Budapest, 1903.) 



AZ ÁLDOZAT EGYETEMES JELENTŐSÉGE 3 

áldozatokat, csak azt az áldozatot, melynek rendeltetése van, azt 
az áldozatot, mely szükséges erkölcsi értékek létrehozására. A ter-
mészetben az áldozat öntudatlanul működő erők szüleménye, az 
emberi életben öntudatos lelki folyamatok eredménye és e lelki 
folyamatokban éri el az emberi lélek legszebb megnyilvánulását. 
Az emberi lélek virágos kertje az áldozat virágjaival van tele-
hintve, legnagyobb diszét az áldozatnak köszöni; a természetben 
is az áldozatokból alakul ki a világegyetem harmóniája, a szfárák 
zengése, új és új, örökkévaló élet. 

Budapest. Dr. Földes Béla. 



A H Á B O R Ú É S A T H E O L O G I A . 

HA BESZÉLHETÜNK a háború eszthetikájáról, bölcseletéről, köl-
tészetéről, a háború viszonyáról a joghoz, az erkölcshöz, a 

közgazdasághoz: joggal beszélhetünk a theologiához való viszo-
nyáról is. Hisz a napjainkban dúló világháború nemcsak a társa-
dalom minden rétegét s közgazdasági életünknek minden részletét 
érintette meg vasmarkával, hanem a művészetek és a tudomány 
csarnokaiba, a tömjénillattal telt templomok szentélyeibe is be-
hangzik az ágyúdörgés, amely a művészt, a tudóst, a papot még 
akkor is kényszerítené, hogy ezzel a világokat felforgató för-
geteggel foglalkozzék, ha a szivét a hazaszeretet lángja nem 
hevítené. 

Minél több érintkezése van valamely tudományágnak az élettel, 
annál nagyobb hatással van reá a háború, mely mindennél erő-
sebben és mélyebben markol be egyesek, családok, társadalmak, 
nemzetek és birodalmak életébe. 

A theologiának is számos érintkező pontja van az élettel, 
hisz egyenesen az a hivatása, hogy az emberek vallásos életét 
irányítsa. Következésképen a theologiának is állást kell foglalnia 
a háborúban, a theologiának is van helye, szerepe, kötelessége 
ebben a mindnyájunkat érintő élet-halálharcban. 

Itt először is fölvethetjük a kérdést, mit szól a theologia, 
illetve a kinyilatkoztatás — mert hisz a theologia ennek a rend-
szeres összefoglalása — a háborúhoz, helyesli-e, megengedi-e a 
háborút ? 

A kinyilatkoztatás, a biblia nem helyesli a háborút; de azt 
bizonyos körülmények között mint elkerülhetetlen rosszat meg-
engedi. Az ó-szövetség könyvei telve vannak reménységgel és 
vágyódással a Messiás után, aki a béke fejedelme lesz, aki véget 
vet az igazságtalanságnak és meghozza a békét, lzaiás és vele 
majdnem szórói-szóra Micheás próféta azt írja a messiási kor-
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szakról, hogy az Úr megítéli a nemzeteket és ők kardjaikból 
ekevasakat és dárdáikból sarlókat csinálnak; nemzet nem emel 
kardot nemzet ellen és nem tanulnak többé hadakozni, i 

És a Messiás az új-szövetségben valóban oly igazságokat 
tanított, melyek által, ha mindenki, elsősorban az országok vezérei 
s a népek kormányzói azokat elismernék és elfogadnák, a viszály 
és háborúság csirájában volna elfojtható. A Messiás az igazsá-
gosságot, a szeretetet, a megbocsátást hirdeti, azt a három esz-
ményt, melyeket a háború összetép és sárbatipor. 

A biblia könyvei oly élesen elitélik a gyűlölködést és a 
sérelmeknek fegyverrel való megtorlását, hogy egyes bibliás tudó-
sok, mint Tolstoj gróf és egyes rajongó szekták, mint a naza-
rénusok egyenest bűnnek tartják a fegyverfogást és a háborút. 
De Adolph Harnack is, a berlini egyetem tudós professzora azt 
vitatja Militia Christi2 1905-ben megjelent munkájában, hogy az 
ősegyház elvileg ellene volt a katonáskodásnak, a háborúnak, a 
vérontásnak. 

Akik azonban a bibliából akarják kiolvasni a háború abszolút 
tilalmát, csak a biblia betűihez ragaszkodnak, a betűk alatt rejtőző 
szellemet nem értették meg. Igaz, hogy a biblia súlyos szavakkal 
elitéli mindazokat, akik kényszerítő ok nélkül fegyvert fognak, 
vagy akik önbíráskodással a rajtuk ejtett sérelmeket fegyverrel 
akarják megbosszúlni ; de viszont a biblia hirdeti s ennek alap-
ján a theologia mindig tanította és tanítja, hogy vannnak az 
embernek javai, melyek többet érnek a földi életnél, amely 
javakat tehát életünk árán is szabad, sőt kell védelmeznünk. 

A rajongó nazarénusok nem jól értették meg a bibliát, 
mikor eldobták maguktól a fegyvert, mint erkölcstelen eszközt. 
Az őskeresztények már jobban behatoltak a biblia szellemébe; 
mert Adolph Harnackkal szemben az őskeresztény irodalomból 
könnyen kimutatható, hogy a keresztény irók nem voltak föltétlen 
elitélői a háborúnak, viszont a keresztények voltak a római 
császárok legjobb és legmegbízhatóbb katonái ; a keresztény 
légiók halálmegvetéssel harcoltak mindig az első vonalban. 

Ami a keresztény írókat illeti, Jusztinus vértanú Antonius 
Pius császárhoz intézett védőiratában így szól :3 Mi keresztények, 

1 Izaiás IV., 2 ; Mich. IV., 3. 
2 Militia Christi. Die christliche Religion u. der Soldatenstand in den 

ersten drei Jahrhunderten. Tübingen, 1905. 
3 Apol. I. 12. 
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ellenségeinkkel nem viselünk háborút, de a jóért készek vagyunk 
örömmel meghalni. A keresztények sajátságos neme a katonáknak, 
békességes katonák, de az ügyükhöz való hűségben és a halál 
megvetésében minden más vitézt felülmúlnak. — Ugyancsak az 
őskereszténységből Tertullián ezeket írja a keresztényekről : «Mi 
keresztények, mindeneteket betöltöttük, a városokat, szigeteket, 
várakat, községeket, sőt még a tábort is, s veletek hajókázunk, 
szolgálunk a hadseregben, a földet míveljük és kereskedést űzünk». 

Tertullián szerint a keresztények együtt harcolnak, együtt 
táboroznak a pogányokkal, nem követték tehát a nazarénusok 
elveit. Egy másik helyen érdekesen írja le Tertullián a háborúra 
való előkészületeket. «A katonának háborúba indulása soha-
sem kellemes; senki sem siet a hálószobából a csatába, hanem 
inkább megy az, aki a szabadban fölállított szűk sátrakban tanyá-
zik, melyekben a fáradalmaknak és kényelmetlenségeknek minden 
neme megvan. Már béke idejében kell a háború elviseléséhez 
fáradalmakkal és edzésekkel hozzászokni ; nevezetesen teljes föl-
szereléssel menetelni, tábori gyakorlatokat végezni, árkokat ásni, 
magasra tartott paizsokkal összeseregleni, majd ismét szétmenni; 
mindez verejtékkel járó munka, amire azért van szükség, nehogy 
a test és lélek kijöhessen sodrából az átmeneteknél, midőn az 
árnyékból a nap hevébe, a nap hevéből a hidegbe jutunk, midőn 
a tunikát páncéllal kell fölcserélnünk, midőn a hangtalan csend-
ből a csatazajba kerülünk, midőn a nyugalomból a tülekedésbe 
esünk».2 

Az őskereszténység felfogását a nagy hippói püspök, szent 
Ágoston fejezi ki a legszabatosabban, aki kifejti, hogy vannak 
igazságos háborúk is, melyek valamely más nép vagy állam által 
elkövetett igazságtalanságot torolnak meg. «Igazságos az a háború, 
mely a szenvedett sérelmeket torolja meg, vagy ha valamely 
népet, államot kell megbüntetni, mely nem akarja megtorolni 
alattvalói jogtalan cselekedetét, vagy visszaadni azt, amit igazság-
talanul elvettek».3 De az olyan háborúk, melyeket csak birtok-
szerzés és békés népek elnyomásáért viselnek, nem mások, mint 
nagyszabású rablóhadjáratok. A katonáskodás és így a háború-
viselés magában véve ezért nem ellenkezik magával az evangé-
liummal és ha a katonák sok igazságtalanságot engednek meg 

1 Apolog. c. 37. Migne, P. L. I. 525.) 
2 Migne, P. L., I, 697. 
» Quaest. in Heptateuchum. (Migne, P. L. XXXIV, 781.) 
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maguknak, ennek az oka nem a katonáskodás, hanem a gonosz-
ság (non militia, sed malitia).! 

Hogy a keresztény katonák voltak a római császárok leg-
kiválóbb katonái, ezen nem csodálkozhatunk. Hisz a keresztény-
ség egyenesen a legfőbb katonai erényekre : engedelmességre, 
önfegyelmezésre, önmegtagadásra, állhatatosságra és halál megve-
tésre nevelte a hiveket. De egyébként is az őskereszténység tel-
jesen a katonai szellemben él, a katonaságtól kölcsönzi műszavait, 
egész működését és irányzatát a katonaságéval hasonlítja össze, 
úgy hogy a kereszténység a legjobb előkészület a katonaságra. 

A keresztény is katona, a Krisztus katonája (miles Christi), az 
ő egész élete folytonos katonáskodás (militia est vita hominis 
super terram). A keresztény szünetlen harcban áll a legfélelmete-
sebb ellenségekkel ; ezek nemcsak a test és vér, nemcsak a világ 
hatalmasságai, hanem a sötétség fejedelmei is :2 a gonosz szellemek. 
Miért is int az írás, hogy öltse magára az Isten fegyverzetét;3 vegye 
kezébe a hit paizsát,4 öltse fel a hit és a szeretet páncélját,5 hogy 
a gonosznak tüzes nyilait elolthassa ; vegye föl az üdvösség sisakját 
és a lélek kardját^ s harcoljon, nem félve azoktól, akik csak a 
testet ölhetik meg ;7 harcoljon úgy, hogy mikor e félelmes harcot 
végigküzdötte, haldokolva így szólhasson: Jó harcot harcoltam 
(bonum certamen certari), most már vár reám a dicsőség koronája.8 

A katonaságtól vették át a keresztények a stációk és vigiliák 
elnevezéseit, nappali és éjjeli szertartásos összejöveteleikre, melye-
ket a katonai őrállásokhoz hasonlítottak. A katonaságtól kölcsö-
nözték a zászlókat (vexillum), melyeket körmeneteiken hordoznak. 
A papi egyenruha is a katonai egyenruhára emlékeztet, legalább 
is a papi öv a római katonák «cingulum militare» jelvényének 
utánzata.9 

Az egész egyházat ecclesia militans, harcoló egyháznak 
nevezték, de nem azon értelemben, melyet e kifejezéshez sokan 

1 Sermo 302, cap. XVI. (Migne, P. L. XXXIX, 391.) 
2 Efezusiak. VI., 12. 
3 U. o. VI., 11. 
4 U. o. VI., 16—17. 
5 1. Thessalon. V., 8. 
6 Efezus. VI., 17. 
7 Máté X., 28. 
8 II. Timót IV., 6—7. 
9 V. ö. Melichár Kálmán : Egyház és véderő. (Katholikus Szemle. 1912. 

1014. lap.) 
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fűznek, mintha az egyház keresné és szeretné a viszálykodást, 
hanem azon értelemben, hogy megkülönböztessék a földön élő 
egyházat a megdicsőült és szenvedő egyháztól, melynek tagjai 
már nem harcolnak a lélek ellenségeivel. 

Ez az egy-két kiszakított vonás az új-szövetség könyveiből 
és az őskereszténység berendezkedéséből eléggé rávilágít arra, 
hogy az őskeresztények a katonáskodást és a háborút nem tar-
tották olyan nagyon elitélendő rossznak, mint Tolstoj gróf; viszont 
nyitját adja a keresztény katonák halálmegvető bátorságának, 
kitartásának, állhatatosságának. 

A középkor kereszténysége sem tartotta a biblia tanításával 
ellenkezőnek a háborút. A keresztes háborúk hangos bizonyítékai 
annak, hogy a kereszténység, bármennyire vágyódik is a béke 
után és elitéli a háború kegyetlenségeit, a háborút megengedhető-
nek, sőt dicsőséges eszköznek tartja, mely az embert megszentel-
heti, mikor eszményi javak védelmére vagy megszerzésére kész 
vérét ontani, életét adni. 

A keresztes vitézeket a pápák megáldották, lelki kiváltságok-
kal és búcsúkkal halmozták el. 

A keresztes háborúkhoz hasonlók voltak az izlam ellen 
folytatott harcok, melyekre maguk a pápák tüzelték a fejedelmeket 
s őket nagy anyagi segéllyel támogatták. 

A vallásháborúk is, melyek annyi századon át és annyi 
országban dúltak, ismét csak arról tanúskodnak, hogy a kereszté-
nyek, akik a bibliából merítették életelveiket, a bibliában és az 
ezt magyarázó theologiában nem találták a fegyverhordozásnak 
és a háborúnak azt az abszolút tilalmát, melyet a neo-buddhisták 
vallanak s melyet a nazarénusok a bibliából akarnak kiolvasni. 

A biblia alapján a theologia a háborút nem helyesli ugyan, 
de az emberiségre nézve, amelyet nem járt át teljesen az evangé-
lium szelleme, szükséges eszköznek tartja oly esetekben, melyek-
ben az emberi életnél is becsesebb javakat (a családi tűzhelyt, 
a hazát, a hitet, a polgári szabadságot) más módon megvédeni 
nem lehet. De ebből kifolyólag a theologia joggal hangsúlyozza 
az óriási felelősséget is, amely azokat terheli, akik a háborút 
olyankor is előidézik, amikor az elkerülhető volna. Mert ily 
esetekben az ő leikükön szárad az a sok vér, nyomor, szenvedés, 
átok és pusztulás, ami a háborúnak állandó, ijesztő kísérete. 

Viszont a theologia a katona kötelességének mondja, hogy 
élete kockáztatásával vegyen részt a háborúban, hogy halálmegvetés-
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sel teljesítse a felsőbbség parancsait ; másrészt elitéli azokat, akik, 
amikor kötelességük volna a haza védelmében résztvenni, ezen 
kötelesség alól kibúvót keresnek.. . 

Ezen elméleti fejtegetések után már most egy gyakorlati 
kérdésre kell a theologia nevében feleletet adnom : vájjon a papság 
résztvegyen-e s hogyan vegyen részt a háborúban? 

Ha hazánk történetét tekintjük, a védkötelezettség tekinteté-
ben két korszakot kell megkülönböztetnünk.1 Az 1848-ik évi 
alkotmány előtti időszak a közszabadságot s ebben a honvédelmet 
csak a nemesség előjogának ismeri, míg az 1848-ik évi alkotmány 
óta a közszabadságban való részesedés az egész népre kiterjesz-
kedik s ennek következtében a honvédelem az összes állampol-

D gárok legmagasztosabb joga és kötelessége. 
Igaz ugyan, hogy a jobbágyok már a rendi alkotmányban 

is katonáskodtak, de jogilag véve nem a népjog, hanem a 
nemesek uri joga alapján vettek részt a honvédelemben. így a 
Zsigmond által teremtett telekkatonaság (militia portalis) az urak 
jószágainak járuléka volt. 

Első honvédelmi törvényünk II. Endre 1222-ik évi arany-
bullájának 7-ik cikkelye; ez a nemességet s benne a papságot 
is kötelezte arra, hogy, ha az országot ellenség támadja meg, 
hadbavonuljon «si vero ex adversa parte exercitus venerit super 
regnum, omnes universaliter ire teneantur». 

Az aranybulla e 7-ik cikkelyétől kezdve Zsigmond király-
nak 1435-ki dekretumáig nem találunk a magyar törvénytárban 
törvénycikket, mely a papok honvédelmi kötelezettségéről szólna. 
Zsigmond dekrétuma a honvédelmet a nemesi birtok alapján 
szabályozza. Eszerint a főpapok tartoznak bandériumaikkal és 
katonáikkal a király segítségére jönni. Ezen dekretum tehát a 
főpapoknak kettős honvédelmi kötelezettségét emeli ki: először 
személyes, másodszor birtokaik után még külön banderiális hon-
védelmi kötelezettséget. 

A főpapok által kiállítandó katonák számát Zsigmond 1435. 
évi dekretuma s ennek alapján az 1498. évi XX. törvénycikk a 
következőkben állapította meg: Az esztergomi érsek és az egri 
püspök 2—2 zászlóaljat (bandériumot) tartoznak kiállítani, azaz 
2000 lovast; a kalocsai érsek, a nagyváradi, pécsi, erdélyi és 

1 V. ö. Melichár Kálmán, Egyház és véderő. (Katholikus Szemle. 1912. 
838. s. k. 11.) 
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zágrábi püspökök, valamint az auraniai perjel egy-egy bandériumot, 
összesen 3000 lovast; a győri, veszprémi és váci püspökök 
egyenként 200 lovast, a csanádi püspök 100 lovast, a szerémi 
és nyitrai püspökök egyenként 50 lovast; a pécsváradi, péter-
váradi és szentmártoni apát, valamint a lövöldi karthausi atyák 
egyenként 200 lovast, a szekszárdi apát 500 lovast, a zobori 
apát 50 lovast, az esztergomi, egri, erdélyi és pécsi káptalanok 
egyenkint 200 lovast, a bácsi káptalan 50 lovast, a székesfehér-
vári nagyprépost a káptalannal együtt 100 lovast, a titeli prépost 
50 lovast. 

A papok honvédelmi kötelezettségéről az 1523-ik évi 42-ik 
törvénycikk akként rendelkezik, hogy a papok először személyes 
fölkeléssel, másodszor telekkatonaság kiállításával tartoznak a 
haza szolgálatába állani, azaz jobbágyaik után is tartoznak kato-
nákat küldeni; a káptalanokra nézve különösen előírja a törvény, 
hogy minden egyes kanonok után egy-egy lovaskatona állítandó, 
hasonlókép minden tíz jobbágytelek után. 

A nemesek és a papok személyes fölkelésének általános 
kötelezettsége alól az 1523-ik évi 41-ik törvénycikk egy kivételt 
állít fel, midőn a hadviselésre betegség vagy öregség okából 
képtelen nemeseket és papokat a személyes hadi szolgálat alól 
fölmenti, de viszont arra kötelezi őket, hogy maguk helyett jól 
fölfegyverzett lovaskatonákat küldjenek. 

Úgy látszik, ez a kivétel, hogy a hadképtelenek maguk 
helyett másokat küldhetnek a harctérre, a javadalmas papokra 
nézve általános szabállyá fejlődött. Mert már I. Ferdinánd 1542-ki 
besztercebányai dekretuma 32-ik cikkében csak a főpapoktól 
kívánja, hogy a király személye mellett legyenek a háborúban. 

A későbbi törvények (1662. 5. t-c. ; 1681. 46-ik törvénycikk, 
1741. 63-ik t.-c.) már csak arra kötelezik a birtokos apátokat és 
prépostokat, hogy vagy személyesen keljenek föl, vagy személyük 
helyett alkalmas lovasokat küldjenek; a káptalanokat pedig az 
1681-ki 46-ik t.-c. arra kötelezi, hogy egy lovast küldjenek. 

Az 1715-ik évi 8-ik törvénycikk kimondva az állandó rendes 
katonaság tartásának szükségét, egészen új rendszerre, az állandó 
zsoldos hadsereg tartásának rendszerére ment át, mi által a 
bandériumok rövid idő alatt teljesen megszűntek s a nemesi 
fölkelés is szervezetlen maradt. Az 1805. évi I. és az 1808. évi 
II. törvénycikkek a papokat már elvileg fölmentik a hadbavonulás 
kötelezettsége alól, de megkívánják tőlük, hogy maguk helyett 
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alkalmas katonákat küldjenek; csak a szegény papokat veszik 
ki, akiket a helyettesítés kötelezettsége alól is fölmentenek. 

Az 1848-iki törvények a honvédelem terén is új viszonyokat 
teremtenek; ami eddig a nemesség kiváltságos joga volt, az most 
a jogegyenlőség kiterjesztésével az összes állampolgárok köz-
terhévé vált. Ezen alaptörvény alapján készült az 1868. évi 40-ik 
törvénycikk az általános védkötelezettségről, mely miként az 
1912. évi 30-ik törvénycikk 29. §-a is a valláserkölcs fenntartásá-
nak közérdekéből a papokat, sőt a papnövendékeket is a tény-
leges katonai szolgálat alól fölmenti. 

Amíg a törvények kötelezték a papságot a hadviselésre, ez 
a harctéren is megállta helyét.1 Már Kálmán királyt is püspökök 
kisérték a háborúba; Halicsban vitézül harcolt mellette Koppány 
egri püspök. (1094.) A Sajó melletti muhi pusztán a tatárok ellen 
vívott ütközetben estek el a Csák-nemzetségből származott Ugrin 
kalocsai érsek, Ádám nyitrai és Reginald erdélyi püspök. Tamás 
spalatói főesperes leírja a nép bámulatát, midőn látta azt a sok 
magyar katonapüspököt, akik az üldöző tatárok elől IV. Béla 
királlyal együtt a tengerpartra menekültek. 

Rozgonyi Simon 1429—1440-ig veszprémi s 1440—1444-ig 
egri püspök igen vitéz férfiú volt, a várnai csatában esett el. 
Nándorfehérvárnak, a mai Belgrádnak 1456-ik évi ostrománál 
Kapisztrán Jánosnak jutott a döntő szerep. Ennek a győzelem-
nek emlékét hirdeti ma is az egész keresztény világban a déli 
harangszó. 

A püspökök hadviselési módjában néha kedélyes részleteket 
is találunk. így például Szelestei Oosztonyi János győri püspök 
az 1514-ik évi Dózsa-féle parasztlázadás alkalmából kimélni 
akarta a paraszt-tömeget s ezért nem golyóval, hanem vaktöl-
téssel töltött ágyúkból lövetett. Oosztonyi így is célt ért, a tömeg 
vad futásnak eredt, melyben vezérét is elgázolta. 

Tomori Pál kalocsai érsek a zágrábi, váradi, pécsi, győri, 
váci, nyitrai, szerémi és boszniai püspöktársaival együtt a király 
közvetlen közelében harcolt a szerencsétlen mohácsi ütközetben 
ahol öt püspöktársával együtt elesett 1526. augusztus 29-én. 

Budavár bevételénél Tüzes Gábor ferences, a «hős barát» 
tüntette ki magát, aki pyrotechnikai ismereteivel és harcias 

1 V. ö. Melichár Kálmán, Egyház és véderő. (Katholikus Szemle. 1912. 
920. s. k. 11.) 
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szellemével nagy szolgálatot tett a törökök elleni harcokban, 
még 1697-ben is hadiszolgálatban állott és a tüzérséghez volt 
beosztva. 

Az 1848—49-ki szabadságharcban nagy lelkesedéssel vett 
részt a magyar katholikus papság. Bár a Mészáros miniszter 
ujoricállításí-javaslata a védkötelezettség alól kivette az egyházi 
személyeket, a papnövendékek egymásután elhagyták a szeminá-
riumokat és felcsaptak újoncoknak. És mikor egyik szeminárium 
rektora erről jelentés tett püspökének, tőle a következő választ 
nyerte: «Nemcsak hogy netn tiltom meg a papnövendékeknek 
az önkénteskedést, hanem lia a haza veszélyben lesz, önt is csa-
tába küldöm». 

A budavári plébános mint egyszerű nemzetőr fogott fegy-
vert s gyakran állt őrt a bécsi kapunál kokárdás kis magyar 
kalappal a fején s a vállán nehéz mangalétával ; a Rókus plébá-
nosát pedig az egyik nemzetőr század hadnagyául választotta. 
Mindenki előtt tisztelt ma is a hős Erdősi Imre piarista emléke, 
aki a branyiszkói ütközetben a 33-ik zászlóaljat, kezében a kereszt-
tel, vezette rohamra. 

•k-k* 

Sokan vannak, akik azt óhajtanák, hogy a papok a mai 
világháborúban is fegyverrel a kezükben vegyenek részt. Sőt a 
papság körében is a háború ébresztette lelkesedés és izzó haza-
szeretet sokakat arra késztet, hogy fegyvert ragadjanak a haza 
védelmére. Egy ferences kolostorról olvastam a lapokban, hogy 
fiatal növendékei mind fölcsaptak katonáknak. A debreceni kál-
vinista papok, a pozsonyi lutheránus theologusok lelkes fölhívá-
sokban toborozzák a papságot is fegyver alá. Berlinben a luthe-
ránus papok egy konzisztoriális gyűlése egyenest a birodalmi 
gyűléshez fordul, kérve, hogy a papok hadmentessége töröltes-
sék a törvénykönyvből. 

Szép és megható ez a lelkes felbuzdulás, a hazaszeretetnek e 
spontán megnyilatkozása, de nézetünk szerint igen nagy kár 
volna annak a bölcs törvénynek megváltoztatása, mely a papsá-
got a fegyveres szolgálat alól fölmenti s amely törvény minden 
országban fennáll, Franciaország kivételével. 

Ép oly bölcs ez a törvény, mint a másik, amely az orvos-
nak jelöli ki a helyét a háborúban. Az orvos sem harcol, de 
résztvesz a háború terheinek viselésében s büszkeséggel mond-
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hatjuk, hogy a magyar orvosi kar, elsősorban egyetemünk orvosi 
fakultása olyan odaadó önfeláldozással teljesíti nemes hivatását, 
aminővel derék katonáink a küzdőtéren védik hazánkat. A pap 
sem fog fegyvert, de ő is résztvesz a háborúban; neki is annyi 
munka és fáradság jut osztályrészül, hogy előtte is tisztelettel 
kell meghajolnunk, ha hiven teljesíti a reá háruló nagy felada-
tokat, amelyek talán fizikailag nem oly fárasztók, mint az orvo-
soké, de ép oly teljes lelki összeszedettséget, odaadást és önfel-
áldozást igényelnek. 

Talán sohasem volt oly szembeszökő, hogy a papság mun-
kásságát mennyire igénybe veszi a háború, mint napjainkban. 
Igaz, hogy még nem is volt soha háború, mely az általános véd-
kötelezettség alapján az egész társadalmat mozgósította volna. 
A mi társadalmunk pedig — épen a háború mutatta ezt ki — 
ma is mélyen vallásos. Ha talán a béke idején és sok ellenséges 
erkölcsi és szellemi áramlat folytán a társadalom egyik-másik 
rétegéből kialudni látszott a vallásosság, ezt a már csak pislogó 
parazsat a világháború új lángra lobbantotta. Ez a háború miná-
lunk a vallásos renaissance hajnalhasadása, amelynek sugarai 
nemcsak a kunyhók, hanem a paloták ablakain is átszűrődnek, 
nemcsak a köznép, hanem az intelligencia szivét is bearanyoz-
zák. A katonaság arculata is teljesen megváltozott. Béke idején, 
sőt azelőtt háborúban sem akadt a papnak sok dolga a katonák-
kal, főleg a tisztekkel. Bosznia occupációja után egyik katonai 
lelkész napjójegyzeteiben szomorúan írja, hogy bár úgyszólván 
mindegyik tiszt adott neki valamelyes megbízást arra az esetre, 
ha a harcban elesnék, de egyik sem vette igénybe papi segítsé-
gét. Ma ilyen panasszal nem lehetnek a katonai lelkészek; ellen-
kezőleg azt látjuk, hogy a katonai lelkészségek jelen szerveze-
tükben nem elégségesek arra, hogy a táborokban fekvő katona-
ság lelki szükségleteit kielégítsék. Nemcsak nálunk van ez így, de 
Németországban is, ahol azonban igyekeznek a bajon mielőbb 
segíteni is. Csak a porosz hadseregben — mert Németországban 
minden állam hadseregében másként vannak a katonai lelkész-
ségek szervezve — a háború kitörése óta 70 új katholikus és 
70 új evangelikus tábori lelkészséget szerveztek, mert a meg-
levők nem bizonyultak elégnek s a lelkészeknek katonai autók 
állanak rendelkezésre, melyeken a messze kiterjedt táborok min-
den részét fölkereshetik. Sőt a német katholikusok áldozatkész-
ségéből most négy auto-kápolna készül — három a nyugati, egy 
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a keleti harctérre — melyek teljes templomi felszereléssel lesz-
nek ellátva. 

És csak helyeselni lehet, ha a hadvezetőség a katonaság 
vallásos érzületének ápolását elősegíti : hisz a vallásosság a vitéz-
ségnek és a halált megvető bátorságnak, a legfőbb hadi eré-
nyeknek legjobb élesztője. 

Van még egy másik szempont, amely egyenest követeli, 
hogy a papság a védkötelezettség alól ment legyen. A papság-
nak feladata ugyanis nemcsak a hadbavonultak, hanem az itthon-
maradtak lelki gondozása is. És egy világháború győzelmes ki-
vívásához nemcsak a fegyveres erő, hanem az egész társadalom 
áldozatkészsége, nyugodtsága és bizalma szükséges. 

Ezt éleszteni a lelkipásztorok feladata, különösen a falvak-
ban. De egyszersmind nekik kell a háború által a társadalmon 
ütött sebeket gyógyítgatni, a megtört sziveknek vigaszt nyújtani, 
a kétségbeesést távoltartani. Temérdek az a bánat, szomorúság, 
aggodalom, amit a háború előidéz. És azokban a kis szalma-
fedeles falvakban, melyekben a hosszú téli estéken mécsesek mel-
lett betűzgetik a sebesültek és elesettek névsorát, özvegyek, árvák, 
jegyesek és szülők keserűségét nincs aki enyhítse, csak a lelki-
pásztor. Az állam legfölebb csak anyagi segélyt nyújthat, de ez 
nem elég, sokan nem is szorulnak rá. Viszont a szülőt, aki a 
szemefényét, a nőt, aki szive választottát, az anyát, aki gyermeke 
atyját veszti el a háborúban: nem vigasztalja meg sem a haza-
szeretet, sem a győzelem reménye vagy kilátása, az ilyen 
sebekre vigaszt csak a vallás örök igazságai tudnak hozni. Ettől 
a vigasztól lennének megfosztva a falvak népei, az özvegyek, az 
árvák, a gyermekeiket sirató Rachelek, ha az általános védköte-
lezettség kiterjesztetnék a papokra is s ennek folytán számos 
község lelkipásztor nélkül maradna a háború alatt. Ez nagyobb 
csapás volna a népre, mint amennyi előnyt nyújtana egy-két 
ezer katonával több a hadseregnek. Meg vagyok arról győződve, 
hogy a francia nép is könnyebben viselné el a háború szenve-
déseit, ha az a 22 ezer pap, aki ott fegyverben áll, más módon 
teljesíthetné kötelességét hazája és nemzete iránt. 

Már leírtam volt ezen gondolataimat, mikor kezembe került 
a Protestáns Szemle legújabb füzete. Nagy örömmel olvastam 
benne, hogy teljesen azonos álláspontja az enyémmel. «Ki kell 
jelentenünk — így szól — hogy a lelkipásztornak a háborúban 
is egyetlen lehetséges és szükséges szerepe az, hogy lelkipásztor 
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legyen. Ha tehát a pap háborúba megy, a háborúban is mint 
papnak kell résztvennie. Véleményünk szerint a háborúban, mely-
nek borzalmai közt, mint a közelmúlt több példája s a háborúk 
története általában bizonyítja, az erkölcsi defektusok kiütközései 
nemcsak napirenden vannak, hanem az emberi élet összes ala-
csony kísértései folytatnak a lelkek ellen egy párhuzamos, de 
veszedelmesebb háborút; szükséges, kell, sőt nélkülözhetetlen az, 
hogy valaki minden erejéből és szivének teljes önfeláldozó 
hősiességével hordozza és képviselje a fenyegetett erkölcsi ren-
det, az unos-untalan megtaposott emberi méltóságot, a kultura 
legfőbb kincsét: a nemes lelket; s életével szakadatlanul pél-
dázza és a harcolók figyelmében tartsa, hogy a háború a békéért 
és a lelki kulturáért folyik . . . Erre és ennek vigasztaló, bátorító, 
lelkesítő prédikálására és cselekvésére való a pap, a lelkipásztor 
a háborúban; és más ezt a szerepet, ezt a nélkülözhetetlenül 
fontos munkát be nem töltheti ott, csakis a pap . . . Az a pap 
pedig — folytatja tovább a Protestáns Szemle névtelen írója — 
aki tábori lelkész nem lehet, mérhetetlenül többet használ hazá-
jának, népének, egyházának azzal, ha itthon maradva, kétszeres 
gonddal és hősies önfeláldozással szolgálja gyülekezetét, élet-
eszményét, Isten evangéliumát, vagy készül elő annak jövendő 
szolgálatára, mintha elmegy és legszebb esetben — meghal. 
Ezzel mi nem a meghaló katona önfeláldozásának értékét kicsi-
nyítjük, hanem az élő és munkálkodó lelkipásztor önfeláldozásá-
nak nagyságára mutatunk reá.» 

Engedjék meg, hogy befejezésül hozzáadjak fejtegetéseim-
hez egy gondolatot, lelkemnek mélységes meggyőződéséből 
fakadót. Nekem, mint papnak s mint a theologia tanárának köte-
lességem kutatni az Isten kifürkészhetetlen gondolatait; köteles-
ségem betekinteni az isteni Gondviselés titokzatos mélységeibe; 
kötelességem elmélkedni azon nagy igazságok felett, melyek 
bennünket a pusztaságban bolygókat mint világító tűzoszlopok 
irányítanak: mindezen vizsgálódásaim és elmélkedéseim arra a 
meggyőződésre vezetnek, hogy ebben a világháborúban győzni 
fogunk, mert velünk az Isten. 

Velünk az Isten, mert az ügyünk igazságos. Szent Ágoston 
bizonyítja, hogy igazságos az a háború, mely a szenvedett sérel-
mek megtorlását célozza. 

Mi pedig csak ezért rántottuk ki a kardot; meggyalázták 
legszentebb érzelmeinket, becsmérelték agg királyunk fönkelt 
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személyét, orvul meggyilkolták trónunk örökösét és hitvesét; 
titkos lázadásokat szőttek; hazánk épsége ellen törtek, ennek 
alapjait vakandok módjára már-már összerágták. Ezért fogtunk 
fegyvert. 

Szent Ágoston bizonyítja, hogy az ilyen háború igazságos; 
boldog emlékű X. Pius pápa elismerte, hogy a mi háborúnk 
ilyen igazságos háború. 

Velünk az Isten, mert az igazságos háborút Isten félelmé-
vel és segítségével akarjuk megvívni. 

Az 1870/71-ki német-francia háború után egyik legragyo-
góbb tollú francia kath. író, Bougaud Emil, később lavali 
püspök, Kereszténység és korunk cimű munkájában megrázó 
beismerést ír le. Most már látom, miért kellett a franciának el-
vesztenie a háborút. Bejártam a sedani csatateret, melyet elborí-
tottak az elesett franciák és németek holttetemei. Lehajoltam s 
meg-megnéztem a holt katonák táskáit, — a francia katonák 
táskáinak nagyrészében frivol, vallásgunyoló és erkölcstelen 
füzeteket és képeket találtam, míg a németek táskáiban ima-
könyveket. Ez volt mélyenfekvő oka a franciák bukásának. 

Ha Bougaud ma föltámadna s az ő éles szemeivel végignézné 
honfitársait s az ellenük küzdő németek táborát ; ha tapasztalná, hogy 
a francia köztársaság belügyminisztere most a háború alatt adott 
ki körlevelet, melyben megtiltja az állam hivatalnokainak, hogy 
nyilvános istentiszteleten résztvegyenek; a hadügyminiszter pedig 
eltiltja, hogy a kórházakban misét mondjanak; viszont, ha hal-
lotta volna a nagy német császár szavait, mikor a háborúra 
kivonva kardját, így szólt : Most pedig menjetek a templomba s 
boruljatok le az Úr előtt; ha hallaná, mikép ád minden egyes 
kivívott győzelem után hálát az Istennek; ha látná azt a nagy 
hitet és istenfélelmet, mellyel seregeink a harcba indultak s me-
lyet a háború véres munkája között is megőriztek: meg vagyok 
arról győződve, hogy az ő nagy francia szive meghasadna, mert 
előre látná bálványozott nemzetének újabb vereségét. 

Legyünk telve bizalommal; a mi ügyünk igazságos s mert 
azt Istenben bizva vívjuk, mi csak győzhetünk, nekünk győznünk 
kell, mert velünk az Isten. 

Budapest. Dr. Mihály f i Ákos. 



HAECKEL ERNŐ MONISMUSÁNAK RENDSZERE. 

II. 

Haeckel elmélete az élet physiologiai problémájáról. 

1. Az elmélet kifejtése. Minthogy Haeckel monismusának 
alaptengelye a végtelen és örök anyag, mely minden szellemi erőt 
eleve kizár, természetes, hogy a biológiájában is csak az anyag-
nak jut a fő és egyedüli szerep. 

A) Az élet mibenléte. Az anyag nemcsak végtelen s örök, 
nemcsak mozog szüntelenül, hanem maga az anyag él is. Tévedés 
az anyagot holtnak nevezni : Die Materie wird fälschlich tot 
genannt, mondja. Nemcsak abban az értelemben él az anyag, hogy 
atomjainak érző és vágyó pszichéjük van, hanem abban az érte-
lemben is, hogy az ú. n. holt anyag és élő lény közt nincs 
lényeges különbség. 

Anyag és élet nem két különböző kategória, nem két külön-
álló áthidalhatatlan világ, hanem az egyazon anyagnak, nem 
qualitative, hanem csak quantitative, nem lényegesen, hanem csak 
fokozatosan különböző két megjelenési alakja, mondhatni kétféle 
halmazállapota, mely egyazon anyagi törvényeknek és erőknek 
hódol. Itt is érvényesül a substantia törvénye, minden világ-
jelenségnek alapelve. 

Az élet végeredményben nem más, mint sajátságos, idő-
közönkint ismétlődő, látszólag önkéntes bonyodalmas mozgás, 
mely a szervetlen világban látszólag hiányzik.1 Ez a mozgás 

1 «Der auffallendste Unterschied zwischen beiden grossen Reichen besteht 
darin, dass die Organismen eigentümliche, periodisch sich wiederholende, 
scheinbar spontane Bewegungen zeigen, welche den Anorganen zu fehlen 
scheinen.» Lebenswunder (Volksausgabe) 12. 1. «Das Leben jedes organischen 
Individuums ist nichts weiter, als eine zusammenhängende Kette von sehr 
verwickelten materiellen Bewegungserscheinungen.» Natürliche Schöpfungs-
geschichte. Berlin, 1909. 11. kiadás, I. 179. 1. V. ö. Oenerelle Morphologie. 
Berlin, 1866. I. 97. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 
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azonban tisztára mechanikus és az anyag erőivel teljesen meg-
magyarázható, úgy hogy az élő és élettelen világ között lénye-
gében semmi különbség sincs, a kettő elválaszthatatlanul össze 
van kapcsolva.1 

Ha azonban mélyebben beletekintünk az élő és az élettelen 
világba, számos feltűnő különbséget találunk. E különbségeket 
Haeckel a kővetkező öt pontban foglalja össze.2 

Élettelen világ sajátságai. 
1. Anyag: egyszerű vegyület, 

melynek statikus egyensúlya 
van, melynek következtében 
nehezen bomlik. 

2. Halmazállapot: szilárd, csepp-
folyós, gáznemű. A nedves-
ségnek kétféle hatása van rá, 
a) humidatio (átnedvesedés), 
b) solutio (olvadás). 

3. Rendszer: homogén atom-
rendszer. 

4. Alak: amorf, kristályos. 

5.Hővezetés: exothermikus, mely 
a hőt közli a környezettel. 

Élő világ sajátságai. 
1. Anyag: komplikált szénvegyü-

let, mely labilis egyensúlyú és 
ennek következtében könnyen 
bomlik. 

2. Halmazállapot : szilárdan 
cseppfolyós (festflüssig.) A ned-
vesség főleg imbibitio alakjá-
ban szerepel. Ez a szénvegyület 
molekuláinak átnedvesedése, 
mely állandóbb jellegű s a be-
s kiszivárgást korlátozza. Hu-
midatio ritkán, csak átmeneti-
leg fordul elő és solutio csak 
a molekuláris egységen belül. 

3. Rendszer: heterogén sejtrend-
szer. 

4. Alak: individuálisán szerve-
zett, ritkán kristályos s ez is 
csak a plasma produktumai-
ban. 

5. Hővezetés: endothermikus, 
mely a külső hőt magába 
veszi föl. 

! «Die beiden Gruppen der leblosen und belebten Naturkörper sind durch 
keine absolut unausfüllbare Kluft von einander getrennt und gehören nicht 
zwei verschiedenen Welten an.» Generelle Morphologie. I. 112. 1. «Die moderne 
Naturerkenntnis hat uns überzeugt, dass die früher angenommene scharfe 
Trennung von Organismen und Anorganen nicht aufrecht zu erhalten ist, 
vielmehr beide Reiche im tiefsten Wesen untrennbar verknüpft sind.» Lebens-
wunder 12. 

2 Generelle Morphologie. I. 143. s köv. 
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Minden egyéb különbség erre az öt pontra vezethető vissza. 
Ezen öt pont között főleg az első kettő játszik nagy szerepet az 
életjelenségekben, sőt mondhatni, az a kettő előidéző oka a saját-
ságos életnyilvánulásoknak. Elsősorban az élő lény anyaga más, 
mint az élettelené. Igaz ugyan, hogy nincs külön biologiai elem, 
nincs külön biologiai atom, hanem az élet leginkább a szén-
vegyületekben lép fel. Az összes organogen (szerves életben sze-
replő) elemek között első helyen áll a szén C, mely sajátságos 
kémiai affinitása és egyéb fiziko-kémiai csodás tulajdonságai által 
a legkülönfélébb és legbonyolultabb vegyületeket alkotja más 
elemekkel, mely létrehozza a fehérjéket, sőt magát az élő plazmát 
is, úgy hogy a végeredményben a szenet kell tekintenünk minden 
életnyilvánulás végokának.1 Ez liaeckel hires karbogépelmélete. 
Hogy a szén honnan veszi ezt a csodás életerőt, miképen hozza 
azt létre és miért nem hozza létre, ha csakugyan egyedül tőle 
függ, a lombikban, arról Haeckel nem nyújt fölvilágosítást. 

A második nagy előnye az életnek az élettelen felett, a 
szilárdan cseppfolyós halmazállapot, mely az ú. n. imbibitio folyo-
mánya. Ez abban áll, hogy a szénvegyület molekulái nedvesség-
gel telnek meg, mely- úgy az átnedvesedéstől, mint az olvadástól 
különbözik. Ez idézi elő a rugékonyságot, teszi lehetővé a folya-
dékok lassú át- és kisziirödését (osmosis), a tápanyag felhalmozó-
dását és könnyű oldását; az teszi lehetővé, hogy az organismus-
ban a cseppfolyós halmazállapot lassan, megrázkódtatás nélkül lesz 
szilárddá, mely az előzővel szoros kontaktusban marad, mert attól 
kapja az erőt. (Csont-porc-velő; bogaraknál: chinin-belső test.)2 

Ez az imbibitio oka annak, hogy az Organismus intussus-
ceptióval, míg ellenben a kristály appositióval növekszik. A kris-
tálynál a szilárd halmazállapotú molekulák oly szoros kohézióba 
lépnek, hogy semmit sem engedhetnek be alakjuk megváltozta-

1 «Die eigentümlichen Merkmale des Lebens können nur in der eigen-
tümlichen Art der Verbindung der Elemente begründet sein. Hier ist es nur 
in erster Linie der Kohlenstoff, d e r . . . die Albumine, und an ihrer Spitze das 
lebendige Plasma erzeugt.» Lebenswunder 16. 1. «An der Spitze der organo-
genen Elemente (C, H, 0,^N) steht der Kohlenstoff, dessen merkwürdige physi-
kalische und chemische Eigentümlichkeiten wir als letzte Ursache aller der 
eigentlichen Funktionen und Formen zu betrachten haben, welche die Orga-
nismen vor den Anorganen auszeichnen.» Generelle Morphologie. 1.118. 

2 «Die allgemeinen physikalischen Eigenschaften, welche die organische 
Materie durch die Imbibition erhält, sind für die Erklärung der Lebenserschei-
nungen von äusserster Wichtigkeit.» Generelle Morphologie I. 125. 

2* 
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tása nélkül, a rárakodó anyag centripetális ereje pedig nem oly 
nagy, hogy az alakot lassan megváltoztatná, ha pedig nagy, 
akkor az alakot szétbomlasztja. Míg az organismusban a szilárdan 
cseppfolyós halmazállapot nem szolgál nagy akadályul a centre-
petalis erőnek, mely befelé hatolva a belső molekulákat össze-
szorítja s majd belülről kifelé tágítja. így alakul a vitális mozgás, 
melynek egyedüli oka a szilárdan cseppfolyós halmazállapot.i 

Ez a két, lényegesnek látszó különbség van tehát az élő és 
élettelen világ között, de a kettőnek oka és magyarázata is mecha-
nikus, a többi három pedig jelentéktelen. 

Szerencsére a modern természettudománynak, mely tovább-
kutat az életjelentések okai, feltételei és analógiái után, sikerült a 
monerákban összekötő kapcsot találni a szervetlen és élő világ 
között és a kristályosodás jelenségeiben csodás analógiákat az élet 
eseményeihez. 

Évekkel ezelőtt ugyan Huxley angol természettudós egy, 
általa a tenger fenekén talált nyálkás anyagban vélte az élet első 
csiráját felfedezni, el is nevezte Haeckel tiszteletére Bathybius 
fiaeckelii-nek, de később ő maga volt kénytelen belátni, hogy e 
nyálkás anyag nem egyéb, mint kénsavas mészlerakodás a tenger 
vizében, melyet alkohol és tengervíz keverékében mesterségesen 
is elő lehet állítani. Vogt Károly el is nevezte ezt a képződ-
ményt gúnyosan Sulfas calcis Haeckelii-nek: Haeckel azonban 
szerencsésebb volt. Ő felfedezte a legkezdetlegesebb élet primi-
tiv csiráit az ú. n. monerákban. 

Monera = [iovTjpT)ç = egyszerű. A monera szervezetnélküli, 
sejtmagot nélkülöző, homogén anyagból álló teljesen alaktalan 
plasmatömeg.2 

Rendszerint kicsiny golyó-körlap- vagy pálcikaalakú plasma-
tömecs, mely tisztán csak kémiai összetétele következtében végez 

1 «Der feste Aggregatzustand der Krystalle erlaubt nur ein Wachstum 
durch Apposition von Aussen, während der festflüssige Aggregatzustand der 
Organismen ein inneres Wachstum durch Intussusception gestattet. . . Das ist 
die primäre und wichtigste Differenz zwischen der spontanen Entstehung und 
Wachstum der Organismen und Anorganen.» Gen. Morph. I. 147—8. 1. 

2 «Die Moneren sind kleine Organismen, welche in der Tat nicht aus 
Organen zusammengesetzt sind, sondern ganz und gar aus einer strukturlosen, 
gleichartigen Materie bestehen, aus homogenem Plasma. Der ganze Körper 
dieser Moneren ist zeitlebens weiter nichts, als ein bewegliches Plasrhaklümp-
chen, oft ohne beständige Form.» Natürliche Schöpfung. I. 163. 
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életműködést.1 Ezekben a monerákban sem sejtfal, sem sejtmag, 
sem egyéb szerkezeti tényező nem fordul elő. Csak plasmatikus 
anyagcsere, mely tisztára kémiai jellegű, mint a katalízis.2 

A monerák egyik oldalról egészen beilleszkednek a szervetlen 
világba s az első stádiumot képviselik az élet országútján. Ilyen 
monerákról alig lehet megállapítani, hogy a növény- vagy az állat-
világba tartoznak-e. Mégis vannak monerák, melyek plasmát 
állítanak elő a szervetlen világból s ezek az ú. n. Phytomonerák 
(plasmadomok = plasmaépítők.) Ilyenek : a chroococcus,gloeocapsa. 
Ezek a növényvilágba sorozhatok. Míg mások, melyek kész 
plasmát vesznek be s azt emésztik meg, inkább az állatországba 
utalhatók át. Ezek a Zoomonerák (plasmafagok = plasmaevők.) 
Ilyenek: protomyxá aurantiaca, protamoeba, amoeba Umax, 
biomyxa stb. 

Ezek a monerák annyira hasonlítanak az élettelen világ tag-
jaihoz, hogy sokkal nagyobb különbség van egy monera s egy 
magasabb szerves lény, sőt egy magnélküli monera és egy 
valódi maggal biró sejt között, mint a szerves monera s a szer-
vetlen kristály között.3 

S itt megérkeztünk az annyira emlegetett kristályelmélet-
hez. A monera és a kristály között nemcsak analogiai hasonlóság 
van, hanem kettejük között semmiféle lényeges különbség nem 
állapítható még. 

a) Először nincs kémiai különbség a kettő anyagi tartalmá-
ban. Külön biologiai elem nem létezik.4 A kristályok elemei a 
monerákban is föllelhetők, a monera összes kémiai alkatrészei a 

1 «Die Moneren sind im einfachsten Falle strukturlose, kugelige, scheiben-
förmige oder stäbchenförmige Plasma-Individuen, die lediglich vermöge ihrer 
chemischen Konstitution ihre besondere Lebenstätigkeit ausüben.» Lebens-
wunder 17. 

2 «Die ganze Lebenstätigkeit der einfachen Moneren beschränkt sich auf 
ihren Stoffwechsel, ist also ein rein chemischer Vorgang, vergleichbar der 
Katalyse der leblosen Dinge.» Lebenswunder 83. 

3 «Der Unterschied zwischen den Moneren und irgend einem höheren 
Organismus ist nach meiner Ansicht in jeder Beziehung grösser, als die Diffe-
renz zwischen den organischen Moneren und den anorganischen Krystallen. 
Ja, selbst der Unterschied der kernlosen Moneren und der echten kernhaltigen 
Zellen kann im Prinzip als noch grösser angesehen werden.» Lebenswunder 14. 

4 «Es gibt kein einziges biologisches Element, keinen Grundstoff im 
Organismus, der nicht auch ausserdem in der anorganischen Natursich fände.» 
Lebenswunder 16. 
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szervetlen világban és előfordulnak. Az élet tehát legfeljebb az 
elemek sajátságos és bonyolultabb egyesülésében keresendő. S itt 
legfőbb szerep jut a szénnek (C), mely sajátságos kémiai affini-
tása révén hozza létre a legkülönfélébb és legbonyolultabb 
vegyületeket, mely létrehozza a fehérjéket, sőt magát az élő 
plasmát is. 

b) Másodszor nincs köztük lényeges alaktani és szerkezeti 
különbség. A testek alakja lehet kristalloid vagy kolloid. Az első 
csoportba tartozik oly test, mely kristályosodik s mely oldott 
állapotban könnyen szivárog be s ki (endosmosis—exosmosis). 
A második csoportba tartozik az a test, mely jobbára szilárdan 
cseppfolyós állapotban (imbibitio) fordul elő s nehezebben szivá-
rog. A protoplasma a kolloidtestek közé tartozik, de lehet krisz-
tálloid is. A fehérje sok növényi sejtben hatszögű (hexagonalis) 
s az emlősök vérsejtjeiben tetraeder hamoglobinkristályokat alkot. 
Viszont sok szervetlen test (silicium) kolloidalakban is előfor-
dulhat.! 

Ami pedig a szerkezetet illeti, itt sincs semmi lényeges 
különbség. Amint a kristálynak, úgy a monerának sincs sejtrend-
szere. A sejtrendszer pedig sok esetben a kristályoknál is elő-
fordul. A kristályosodás is bizonyos kristálymag körül történik. 
Vannak anorganikus képződmények, jégvirágok, jégfák, dendri-
ták, melyek rendkívül hasonlítanak az organikusokhoz és megfor-
dítva a sejtrendszer s annak osztódása geometriai és krisztallo-
grafiai szabályok szerint folyik le. Sőt vannak organikus lények, 
melyeknek kristályos formájuk vagy kristályszerű járulékuk van. 
Ezek a biokristályok: a szivacsok, korallok, kagylók s egyéb vizi 
állatok mészkő és kovakő kristályos házai. 

c) Harmadszor nagy hasonlóság van a monera és a kristály 
élete között. A kristály él : születik, növekszik, szaporodik, meghal, 
épúgy mint a monera. 

a) A kristály születik. Ha valamely sóoldat túltelített lesz, 
egyes helyeken sűrűségi centrumok keletkeznek, hol a szomszédos 
molekulák kohéziója legyőzi az őket szétválasztó éteratomok ellen-
állását és itt szilárd testek, kristályok keletkeznek. Ha többféle 

1 «So wichtig auch die Kolloidalstruktur für das Plasma, für den Stoff-
wechsel der Plasma erscheinen mag, so kann sie doch nicht als unterschei-
dendes Merkmal der lebendigen Substanz gelten.» U. o. 17. «Die anorganischen 
Krystalle entsprechen morphologisch den einfachsten, kernlosen Formen der 
organischen Zellen.» U. o. 
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oldat is van együtt, csak egynemű kristályok keletkeznek: min-
den kristálymag csak a saját anyagához tartozó molekulákat vonzza 
magához. 

Épen így a tömegvonzás és a kémiai affinitás ugyanazon 
törvényei szerint keletkeznek a monerák is az anyaoldatban.1 

A jelentéktelen különbség csak az, hogy míg ott bármely oldat-
ban, itt csak C ,H ,N ,0 elemekkel bíró oldatban történik a születés 
s míg ott a cseppfolyós halmazállapot szilárdba, itt szilárdan 
cseppfolyósba megy át. 

ß) A kristály növekszik is. Ha valamely telített oldatban A és 
B anyag oldott állapotban van s abba A anyagú kristályt teszünk, 
akkor az növekedni fog, ha B anyagút teszünk, akkor csak az 
fog nagyobbodni, a másik oldat változatlan marad. 

Ez hasonlít a növény asszimilációjához, mellyel a levegő 
szénsavját saját testévé hasonítja át s növekszik, vagy a monera 
táplálkozásához, mellyel számos táplálék közül is ki tudja válasz-
tani a megfelelőt s azt saját testébe olvasztja be s növekszik. 
Igaz, hogy az előbbi appositio, az utóbbi intussusceptio útján 
történik, de ez nem fontos, másrészről pedig a kettő között is 
van átmenet.2 

y) A kristály szaporodik. Ha a glaubersó-oldatból a vizet 
lassan elpárologtatjuk, a bedobott kristály megnövekszik. Ha 
elérte a növekedés bizonyos határát, nem nagyobbodik többé, 
hanem számos kisebb-nagyobb kristály rakódik mellé. Ezek a 
kisebbek sem növekszenek tovább, ha a víz teljesen elpárolgott, 
de megtartják csiraképességüket és ismét akcióba lépnek, mihelyt 
ismét telített oldatba jutnak. Ugyanez az eset fordul elő a bak-
tériumok életében. A baktérium megfelelő tápanyag-oldatban 
nemcsak növekszik, hanem szaporodik egészen a spóraképző-
désíg. A spórák sokáig képesek dacolni a szárazsággal, éhséggel, 
hideggel-meleggel, sokáig megtartják csiraképességüket, mely 
alkalmas miliőben azonnal akcióba lép. Tehát megvan a teljes 
hasonlóság a kristály és a monera szaporodása között. 

' «Offenbar sind es dieselben grossen und einfachen Gesetze der Massen-
anziehung und der chemischen Wahl verwandschaft, welche die Autogonie ver-
schiedener Moneren, d. h. die spontane Entstehung von homogenen struktur-
losen Urorganismen in einer anorganischen Flüssigkeit und die gesonderte 
Entstehung der verschiedenen Krystalle in einer gemischten Mutterlauge be-
dingen.» Gen. Morph. I. 143—4. 

2 Lebenswunder 18. 
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A szaporodás különben teljesen mechanikus jelenség és nem 
egyéb, mint a növekedési küszöb átlépése. Mihelyt az anyag 
valahol túlhalmozódik, beáll a crescentia transgressiva a túl-
növekedés, melynek következtében a súlypont eltolódik, ketté 
oszlik. így pl. ha egy körforgó nap meteorhullás következtében 
annyira megnagyobbodik, hogy átlépi a növekedés küszöbét, az 
ekvátornál a centrifugális erő következtében ködgyűrűk kelet-
keznek, melyek újabb égitest alakulását idézik elő (Saturnus). 
Vagy a fizikából is hozhatunk példát. 

Ezt Haeckel Ostwaldtól vette kölcsön. Ha egy lapos tányérra 
golyót helyezünk s a tányért mozgatjuk, mindaddig, míg a 
tányért súlypontján túl nem emeljük, a golyó vissza fog igye-
kezni előbbi helyére. Ha azonban a tányért a súlypontján túl 
emeljük, a golyó leesik a földre. Ép így viselkedik a baktérium 
is. Az organizmusban lévő plasma és az asszimilálandó anyag 
között vonzás jön létre, az anyag behatol az organizmusba, hol 
nagyobbodást idéz elő. Ha a nagyobbodás oly nagy, hogy a 
súlypont kohéziója nem képes a molakulákat együtt tartani, a 
súlypont divergálni kezd, elveszíti egyeduralmát, kénytelen ketté-
oszlani. A két súlypont addig taszítja egymást, míg az organiz-
mus kettéoszlik, akárcsak egy túltelített cseppfolyadék.1 

S) A kristály erez. A kristályosodásnál a molekulák csak 
bizonyos irányban és határozott törvények szerint rakódnak egy-
másra, ez pedig érzés nélkül nem történhetik, mert különben az 
egyneműek tömegvonzása lehetetlen volna. Ilyen érzés nem isme-
retlen az élettelen világban. Világosság és hő, kémiai inger, nyo-
más és villamosság különböző érzéseket váltanak ki az élettelen 
anyagból. Lehmann mozgó és érzékeny kristályai is mutatják, 
hogy az érzelem az élettelen világban sem hiányzik. A monera 
is csak így érez. 

E) A kristály meghal. Ha a kristályszemeket felhevítjük, 
teljesen elveszítik kristályosodó képességüket, bármily telített 

1 «Sobald die Anhäufung der assimilierbaren Stoffe ein bestimmtes Mass 
überschreitet, welches durch die Cohäsion der Moleküle bedingt wird, so ver-
liert das einzige Attraktionszentrum die absolute Herrschaft über das Qanze 
und zerfällt entweder in zwei getrennte Anziehungsmittelpunkte, die sich nun 
gegenseitig abstossen und voneinander isoliert die übrigen Moleküle anziehen 
suchen, oder es entstehen neben dem alten einfachen Cohäsionsheerde mehrere 
neue, so dass das Ganze in mehrere individuelle Teile zerfällt.» Gen. Morph. 
I. 151—2. V. ö. Lebeuswunder 19, 103. 1. 
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oldatba is tesszük, kristályokká nem fognak fejlődni : meghaltak. 
Ép így pusztul el a baktérium spórája, ha bizonyos fokra hevít-
jük : elhal. : 

Végeredményben tehát oly nagy a hasonlóság a kristály és 
az élet jelenségei között, hogy Haeckel elfogadja Schwann véle-
ményét: «Az organizmus részeinek képződése nem egyéb, mint 
imbibicióképes anyagnak kristályosodása, az organizmus nem 
egyéb, mint ily imbibicióképes kristályok csoportosulása».1 

Az egyedüli fontosabbnak látszó különbség az élő monera 
és a kristály között az anyagcsere. A monerában a felhalmozott 
tápanyag felbomlik (analízis) és újjáalakul (szintézis). Az analízis 
felszabadítja a potenciális erőket és idézi elő az organizmus életét. 
Ez a kristálynál nem fordul elő. De nincs is szüksége rá, mert 
anélkül is fönntartja magát. Ez az anyagcsere szintén a szilárdan 
cseppfolyós halmazállapotra vezetendő vissza, melyet könnyű 
bomlása miatt máskép fönntartani nem lehetne.2 Másrészről az 
anyagcsere is mechanikai jellegű és hasonlít a kémiai katalizis-
hoz. A katalízis oly kémiai bomlás, melyet egy harmadik, ön-
magában változást nem szenvedő tényező puszta megjelenésével 
idéz elő. így pl. a kénsav anélkül, hogy változást szenvedne, a 
keményítőt cukorrá változtatja. A plasmában vannak ily katalizá-
torok, az enzymek, melyek a tápanyag gyors bomlását előidézik. 
Egyszóval ez is kémiai folyamat, melynek megmagyarázására ele-
gendők a fiziko-kémiai törvények.3 

Az élettelen világ eseményei és az élet jelenségei között 
tehát nincs áthidalhatatlan űr, hanem a legnagyobb hasonlóság. 
Nincs lényeges, hanem csak fokozati különbség, az átmenetet a 
monerák képezik. A kő esése, a kristályosodás, a kén és a higany 

1 Idézi Haeckel : «Die Bildung der Elementarteile des Organismus ist 
nichts, als eine Krystallisation imbibitionsfähiger Substanz, der Organismus 
ist nichts, als ein Aggregat solcher imbibitionsfähiger Krystalle.» Generelle 
Morphologie. I. 161. 1. 

2 «So wenig die Krystalle sich zersetzen können ohne ihre individuelle 
Form und damit ihren individuellen Charakter aufzugeben, so wenig bedürfen 
sie der Zersetzung, um sich zu erhalten. Und hierin liegt ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den organischen und anorganischen Individuen, der sich 
ebenfalls auf ihren verschiedenen Aggregatzustand zurückführen lässt. Denn 
der feste Aggregatzustand der Krystalle verleiht denselben die Fähigkeit der 
Selbsterhaltung ohne dass Stoffwechsel für die Konservation erforderlich ist.» 
Gen. Morph. I. 150. 

3 Lebenswunder 20, 21, 83. Natürl. Schöpf. I. 358. köv. 
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cinóberré vegyülése — ép oly jelenségek, mint a növények élete, 
az állatok érzése s az ember gondolkodása.1 

Életerő, életelv, vezető domináns, psziché mind a mese és 
költészet birodalmába tartozik, az élet = mechanika. 

B) Az élet mibenléte után a második fontos kérdés az 
élet eredete. 

Minthogy Haeckel szemében az élet tisztán mechanikai 
folyamat, egészen természetes, hogy az élet eredete is kizárólag 
az anyagban keresendő. Az élet megteremtése nemcsak teljesen 
elképzelhetetlen, hanem ellenkezik a tapasztalati természetisme-
rettel.2 A teremtés hipotézisének elfogadása ugrás az érthetet-
lenbe, elcsuszamlás a tudomány talajáról a hit költői területére. 
Ez lenne az utolsó, kétségbeesett lépés. 3 Ha tehát nem teremtés, 
akkor ősnemződés útján jött létre az élet önként, spontán módon 
az anyagtól. Az ősnemződést tagadni — mondja Haeckel Naegeli-
vel — annyi, mint csodát hirdetni.4 Már pedig csoda lehetetlen. 

Ősnemződést ugyan eddig még nem észlelt a tudomány, 
de ebből nem következik, hogy ősnemződés lehetetlen. Pasteur 
kísérletei csak azt igazolják, hogy sterilizált levegőben a mi 
mostani életfeltételeink mellett élőlények nem keletkeznek spontán 
módon. Ki tudja, milyenek voltak az éghajlati, atmoszférikus, 
kémiai, fizikai, vulkánikus, villamos erők az föld kialakulásának 
első idejében. Forró őstenger, szénsavdús, gőzöket tartalmazó 
atmoszféra, gyakori villamos áramlások és kisülések stb. — mind 

1 «Wenn ein Stein frei in die Luft geworfen nach bestimmten Oesetzen 
zur Erde fällt, oder wenn in einer Salzlösung sich ein Krystall bildet, oder 
wenn Schwefel und Quecksilber sich zu Zinnober verbinden —• so sind diese 
Erscheinungen nichts mehr und nichts minder mechanische Lebenserscheinun-
gen, als das Wachstum und das Blühen der Pflanzen, als die Fortpflanzung 
und die Sinnestätigkeit der Tiere, als die Empfindung und Qedankenbildung 
des Menschen.» Natürl. Schöpf. I. 21. 

2 «Eine Schöpfung der Organismen ist teils undenkbar, teils aber aller 
empirisch erworbener Naturerkenntnis so vollständig zuwiderlaufend, dass wir 
uns zu dieser Hypothese auf keinen Fall entschliessen dürfen.» Generelle 
Morphologie. I. 174. 

3 «Durch die Annahme eines übernatürlichen Schöpfungsaktes tun wir 
einen Sprung in das Unbegreifliche... damit treten wir aus dem Gebiete der 
wahren Wissenschaft auf das gänzlich getrennte Gebiet der dichtenden Glau-
bensschaft h inüber . . . Das ist der letzte verzweifelte Tritt.» Natürl. Schöpf. 
I. 341. 

4 «Die Urzeugung leugnen heisst das Wunder verkünden.» Idézi 
Haeckel : Natürl. Schöpf. I. 362. 
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kedvező körülmények az élet keletkezéséhez. E körülmények azóta 
lényegesen megváltoztak s talán ezért nem konstatálunk most is 
ősnemződést. 

Másrészről pedig nincsenek technikai eszközeink a végtelen 
kis lények keletkezésének megismeréséhez. Mi csak a kész életet 
látjuk, az élet legelső megnyilvánulása és ébredése ultramikrosz-
kopikus. Az ősnemződés lehetetlenségét sohasem fog sikerülni 
bebizonyítani. 

A készletekben mégis hogyan képzeli el Haeckel az élet 
keletkezését ? 

1. Mikor földünk még izzó állapotban volt, nitrogéntartalmú 
szénsavvegyületek alakultak, melyek a cyancsoporthoz tartoznak. 

2. A földkéreg megkeményedése után nagymennyiségű víz 
csapódott le, melynek befolyása alatt a szénsavdús atmoszféra 
közreműködésével a cyanvegyületekből bonyolultabb nitrogén-
tartalmú szénsavvegyületek keletkeztek, melyek fehérjéket és 
proteint hoztak létre. 

3. Ebben az organogén (szerves lényeket alkotó) elemekkel 
dúsan telített oldatban a molekulák különböző mozgása követ-
keztében vonzási központok keletkeztek, melyek a kristálymagok-
hoz hasonlóan magukhoz láncolták a környező molekulákat, úgy 
hogy az eleinte primitiv s kicsiny fehérje molekula lassacskán 
nagyobbodott és homogén szerves individuummá, szervezetnél-
küli monerává, esetleg amoebává nőtte ki magát.1 

4. Felületi feszültség következtében lassan differenciálódni 
kezdett a monera, sejtfal kezdte körülövezni, s belül sűrűbb köz-
ponti mag erősödött s fejlődött ki. Majd bizonyára jelentéktelen 
keveredési viszonyváltozás, szénsav, kén, foszfor és különféle sók 

1 «In einer Flüssigkeit, welche die den Organismus zusammensetzenden 
chemischen Elemente gelöst, enthält, bilden sich infolge bestimmter Bewegun-
gen der verschiedenen Moleküle gegen einander bestimmte Anziehungsmittel-
punkte, in denen Atome der organogenen Elemente in so innige Berührung 
mit einander treten, dass sie sich zur Bildung komplexer ternärer und quater-
närer Moleküle vereinigen. Diese erste organische Atomgruppe, vielleicht ein 
Einweissmolekul, wirkt nun, gleich dem analogen Kernkrystall, anziehend auf 
die gleichartigen Atome, welche in der umgebenden Mutterlauge gelöst sind, 
u. welche nun gleichfalls zur Bildung gleicher Moleküle zusammentreten. Hier-
durch wächst das Eiweisskörnchen u. gestaltet zu einem homogenen orga-
nischen Individuum, einem strukturlosen Moner oder Plasmaklümpchen gleich 
einer Protamoebe.» Oeneralle Morph. I. 185. V. ö. Lebenswunder 145. Welt-
rätsel 118. 
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hozzájárulásával alakultak a teljes szervezettségű sejtek, ezekből 
az egysejtű, többsejtű lények, növények, gerinctelen és gerinces 
állatok. 1 

Ezen szigorúan tudományos és egyszerű magyarázat után 
mi sem természetesebb, minthogy Haeckel az ősnemződés ilyetén 
lefolyásában semmi nehézséget nem talál. Ennek abszolút szük-
ségszerűséggel meg kellett történnie. Csak arra nem adhat vá-
laszt, vájjon az ősnemződés tovább így folyik-e most is.2 

Ez nagy vonásokban Haeckel elmélete az élet mibenlété-
ről és eredetéről. Az élet tisztán mechanikai jelenség, mely az 
örök anyagból spontán minden egyéb természeten felül álló erő 
közreműködése nélkül keletkezett. Sem életerő, életelv, sem psziché 
nem lappang az életben. 

2. Bírálat. 
A Haeckel életelmélete vérbeli materialista elmélet. Ujabb 

megoldást nem nyújt, teljesen a régi kopott keretben mozog. 
Az élettelen és élő világ ily merész azonosítása az örök anyag 
istenítésének szükségszerű vak következménye, melyet a leghal-
ványabb bizonyítékokkal sem támogat. Sőt mi több, meg sem 
kisérli a bizonyítást, csak egyszerűen állít, ferdén konstatál és 
logika ellenére következtet. Nála a kívánság a gondolat atyja. 

A legnagyobb és leglelkiismeretlenebb felületesség az élet 
jellegzetes vonását a mozgásban látni. Egyszerű, műveletlen laikus 
talán abban látja, de a biologus ezt figyelemre sem méltathatja. 
Haeckel a részletekben öt pontban sorolja fel az élettelen és élő-
lények közötti különbséget. De itt is csak a jelentéktelenebbe-
ket sorolja fel. Ha valóban csak ez volna az igazi különbség a 
két világ közt, akkor Haeckelnek igaza lehetne; ez lényegtelen 
és materiális okokra visszavezethető differencia. De ha az élet 
jelenségei igazán csak ezen materiális és mechanikai berende-
zésen alapulnak, akkor, minthogy ez a berendezés a szervetlen 

1 «Vielleicht waren es ganz geringe Differenzen in der Mischungsver-
hältnissen der zusammensetzenden Grundstoffe u. besonders das Kohlenstoffs, 
villeicht unbedeutende Beimischungen von Schwefel, oder von Phosphor oder 
von verschiedenen Salzen, welche die physiologischen Diefferenzen der ver-
schiedenen Moneren u. damit der Verschiedenheit der aus ihnen sich ent-
wieckelnden Stämme bedingten, welche nachher als Stockpflanzen, Diato-
meen, Rhizopoden, Coelenteraten, Wirbeltier etc. so weit auseinandergingen.» 
Gen. Morph. 1. 185. s köv. Natari. Schöpf. II. 407. 

2 U. o. 187. 1. 
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világban is előfordulhat és mesterségesen előállítható, kérdjük, 
miért nem származik belőle ott is élet, vagy legalább annak 
legprimitívebb alakja. 

Bemard, Reinke, Hauser, Brass, Dennert, Hartmann, Bunge, 
Hertwig O., Driesch stb. a legnevesebb biologusok egyöntetűen 
hirdetik az élet autonom, az élettelen világba be nem illeszthető 
törvényszerűségét. Igaz, hogy ugyanazon törvények uralkodnak 
mindkét részen, de mindkét helyen más eszközökkel, más anyag-
gal, más eredménnyel, más céllal. Wilson, korunk legnagyobb 
biológusainak és cytologusainak egyike nyíltan hirdeti, hogy a 
sejt tanulmányozása nemcsak nem hozta közelebb az életet az 
élettelenhez, hanem még jobban elválasztotta azt a nagy szaka-
dékot, mely a két világ között fennáll. A sejt már egymagában 
is nagyon bonyolult szerkezet, már valóságos organizmus.1 Sőt 
maga a protoplazma is már élőlény és nem valamelyes kémiai 
vegyület, hanem alaktanilag és szerkezetileg bonyodalmas kü-
lönálló valami. 

Hiába hozza fel Haeckel átmeneti alakul a monerát. A mo-
nera nem szerkezetnélküli plazmatömecs, hanem sejtmagból, sze-
mecskékből és protoplazmából álló individuum. Sőt egyik-másik-
nak szervei is vannak. Pl. az amoebának két vagy több nyúl-
ványa (pseudopodia) lába van, melyek a helyváltoztatásra, a táp-
lálék felkeresésére és bekebelezésére szolgálnak. Sok amoebának 
mészkőházikója van (Arcella, Difflugia, Gromia stb.). E házikó-
ból kibocsátja pseudopodiáit, azokkal mozog, keresi táplálékát. 
Ha egy arcellát hátára fordítunk, igyekszik felállani s ha nem 
bír, egy kis szénsavbuborékot bocsát ki házikójából, miáltal a 
házikója felemelkedik és lakóját talpra állítja. Ezek a monerák 
szaporodnak és megvédik fajukat a kártékony befolyás ellen.2 

És ezek volnának az átmenet az élettelen és élővilág között, 
ezek volnának a kristályok rokonai? 

a) Nincs köztük kémiai különbség. Igaz, hogy biologiai 
elem nincs és a monera összes alkatrészei fellelhetők a szervet-
len világban is; de ép ezen egyforma tartalmi összeállítás mellett 
érthetetlen, hogy miért él az egyik vegyület és miért nem a 
másik. Igaza van Haeckelnek, hogy a különleges és sajátságos 
egyesülés rejti magában az élet titkát. De hiszen épen ez az, 

1 The cell in development and inheritance. Newyork. 1902. 434. 1. 
2 Brass: An der Grenze des Lebens. Godesberg, 1911. 52 s köv. 
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amit kémiai úton nem tudunk megállapítani. Vegyítési és keve-
rési arányszámokat könnyű kitalálni, de élő és mozgó plazmát 
nem sikerült létrehozni. Igaza van, hogy a legtöbb biologiai 
vegyületben a szénnek jut a vezérszerep; de ha ez az élet oka, 
miért nem hoz létre életet a szén az élettelen világban, vagy 
miért nem vegyíti a kémikus úgy a laboratóriumban, hogy egy 
élő monerát hozna létre. Mert az a kijelentés, hogy a szén 
hozza létre a fehérjéket és azok elsejét, az élőplazmát is, nem 
egyéb üres és képtelen állításnál, mely az igazság árnyékától 
is messze van. 

b) Másodszor nincs alaktani és szerkezeti különbség, mondja 
a monista apostol. Ha valaki a be és kiszivárgás szempontját 
veszi összehasonlitó pontnak, s azt mondja, hogy úgy az élettelen, 
mint az élő lehet kolloid és kristalloid is, tehát nincs köztük 
semmi különbség, akkor igaza van. De már a kiindulási szem-
pont egyoldalú. Ily egyoldalú összehasonlítással a következő 
elmés bölcseséget is lehetne kisütni: a tégla vörös, de az em-
ber is néha vörös, tehát nincs különbség a tégla és az ember 
között. 

Kristályformák előfordulnak a szerves világban is, élőlény-
formák az élettelen világban is, de ennek az élethez oly köze 
van, mint a festett lónak az élő lóhoz. Vannak jégvirágok is, de 
ezek csak nem azonosak a liliomokkal, vannak oroszlánalakú 
sziklák, medvealakú felhők stb., de ezek csak nem egyeznek meg 
élő mintáikkal. 1 Ilyen összehasonlítás gyermekjáték. Ha kissé el-
fogulatlanabbul vizsgáljuk az alaktani és szerkezeti vonásokat, 
igenis mélyreható különbségeket veszünk észre. A kristály homo-
gen atomrendszere változhatatlan számtani képletben fejezhető ki, 
a monera sejtrendszere folyton fluktuáló, kémiailag is folyton 
változó. A kristály szabályos geometrikus test, mely statikus 
egyensúlyban van, a monera szabálytalan, geometriailag meg nem 
határozható, labilis egyensulyú, plasztikus individuum. 

c) A kristály és monera élete hasonló. A monera életének 
és a kristály kémiai magatartásanak összehasonlítása lehet költői 
analógia. Ily analógiák akkor használandók, ha érthetetlen fogai-

1 Helyesen mondja Krompecher hazánkfia: «Organoide Formen kom-
men zwar auch in der leblosen Welt vor, sie sind aber durchaus nicht als lebend 
zu betrachten, und dürfen in keiner Weise mit dem Leben in irgendwelche 
Beziehungen gebracht werden.» Kristallisation, Fermentation, Zelle u. Leben. 
Wiesbaden, 1907. 29. 
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mat kell szemléltetni a könnyebb megértés végett. De elité-
lendő ily analógia akkor, ha vele különböző kategóriájú esemé-
nyeket akar valaki azonosítani.1 Amit Haeckel a jelen esetben 
tesz, az visszaélés az analógia segédeszközével. Tudományos mű-
vekben bizonyítékul nem szabad üres frázisokat használni. Ettől 
az analógiától ép oly messze áll a természettudományos igazság, 
mintha azt mondjuk, hogy a nap felkel, lenyugszik stb. Hasonló 
analógiával a tengert is lehet élőnek nevezni. A tenger lélekzik 
(levegőt nyel el), asszimilál (szétbontja a beléhullott tárgyakat), 
mozog, alakját változtatja, hőt termel, van véredényrendszere 
(áramlatok), van szívverése (árapály), kiválaszt (partra veti a 
szennyet) stb. Ily analógiák alapján sokkkl nagyobb joggal le-
hetne a tengert élőnek s organizmusnak tartani, mint a kristályt. 

a.) A kristály születik, úgy mint a monera. Csak az a kü-
lönbség, hogy a kristály holt, szervetlen, élettelen anyaoldatban 
kristályosodik, ha úgy tetszik, születik, a monera pedig csak élő 
monerától származik. A különbség csak az életben van. A kris-
tályosodás — mondja Hartmann Ede — homlokellentéte az élet-
nek, nem élet, hanem közeledés a teljes megmerevedés, a halál felé. 

fi) A kristály növekszik. A göröngy, a vízcsöpp, a hólabda 
is növekszik, sőt az épülő ház, a készülő gép is nagyobbodik. 
De ez mind csak appositio, egyforma rétegeknek külső egy-
másra rakodása. A monera, még a legkezdetlegesebb is asszi-
milál, vagyis a külső szervetlen anyagot nem tapasztja egyszerűen 
testéhez, hanem kiveszi belőle a használható részt, azt szétbontja 
és áthasonítja saját testévé s ennek következtében belülről kifelé 
nagyobbodik. Ezt még a materialista magyarázatra hajló Cl. 
Bemard is a nagy életjelenségnek «le grand phénoméne vitale»-
nak nevezte.2 

y) A kristály szaporodik. Az anorganikus «szaporodás» 
nem belső szükségszerűségből ered, hanem túltelítettség, túl-
feszültség következtében. Itt a «szaporodás» pusztán külső körül-
ményektől függ és mihelyt ezek meg vannak, automatice bekö-
vetkezik. A kristály csak túltelített oldatban oszlik, telítettben 

1 «Analogien sind treffliche Methoden, um schwerer Vorstelibares dem 
Vorstellungsvermögen näher zu bringen, aber sie dürfen niemals dazu miss-
braucht werden, um die Gleichartigkeit verschiedenen Geschehens zu be-
weisen.» Hauser: Forschung u. Lebenserkenntnis. 173. (Riem kollektiv művé-
ben: Natur u. Bibel. Hamburg, 1911.) 

2 Leçons sur les phénomènes de la vie. Paris, 1879. 11. 224. ,1. 
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változatlan és telítettlenben feloldódik. A monera ellenben nem-
csak a túlfeszültség idején, de a legminimálisabb táplálék mel-
lett is oszlik és szaporodik. Itt a szaporodás belső szükségszerű-
ségből ered és élőlényt hoz létre. 

Itt is csak az élet teszi a különbséget, i Az Ostwaldtól köl-
csönzött hasonlatról komolyan alig lehet beszélni. Aki a szapo-
rodás eddig még meg nem fejtett problémáját ily útszéli hason-
lattal, ily lelkiismeretlen felületességgel tartja megoldhatónak, 
azt semmiféle bizonyítás nem győzi meg az ellenkezőjéről. Maga 
Lehmann, a folyékony kristályok felfedezője csak halvány ana-
lógiáról beszél. 

b) A kristály érez. Aki az atomnak öntudatlanul érző és 
vágyódó pszichét tulajdonít, attól nem vesszük rossz néven, hogy 
a kristályosodásban is érzelmeket talál. Hasonló joggal mond-
hatnók, hogy a fényképlemez, az acéldrót, a cipő, a kabát is 
érez. Ez a pszichológiai fogalmaknak teljes felforgatása. Az «ön-
tudatlan érzelem» különben pszichológiai nonsens.2 A benyomás 
akkor lesz érzetté, ha a tudat küszöbét átlépi. Öntudatlan érzé-
kenységről, vonzásról, taszításról beszélhetünk, de öntudatlan 
érzelemről nem. 

b) A kristály meghal. Igaz, minden elpusztítható és a hő 
a leghatásosabb pusztító erő. De a kristály önmagától nem pusz-
tul el soha az anyag megmaradásának elve szerint, mig a monera 
elpusztul természetes módon, minden zavaró külső körülmény 
nélkül a legkedvezőbb miliőben is. 

Ennyit a kristályelméletről. 
Haeckel csak az anyagcserében lát különbséget, melyet 

bizonyára elhamarkodva régi műveiben wesentlicher Unterschied-
nek nevez. De itt is analógia után néz, és talál is a kémiai 
katalízisben. 

Igaza lehet, az anyagcserét a fermentumok, vagy az enzymek 
siettetik, lia nem is hajtják egyedül végre, de maguk az enzy-
mek is már szerves lények és csak abban különböznek a szer-
vetlen katalizátoroktól, hogy azok már élnek, ezek pedig még 
élettelenek. A különbség jelentéktelen, csak az élet.3 Nagyon 

1 Brass : An der Grenze des Lebens. 47, 48. 1. 
2 «Unbewusste Empfindung — ein seltsames Wort, bei dem sich etwa 

ebensoviel denken lässt, wie bei einer massiven Hohlkugel.» Hauser i. m. 176. 
3 Nagyon helyesen jegyzi meg Krompecher : «Welche Übereinstimmun-

gen resp. Differenzen auch immer zwischen den anorganischen und groanischen 
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szellemes megjegyzés, hogy hiszen a kristálynak nincs is szük-
sége az anyagcserére, anélkül is megél, mig az élőlény enélkül 
nem tudná alakját megtartani. Hiszen akkor a követ is össze-
hasonlíthatnók az organizmussal és fölébe helyezhetnők, az sem 
szorul az anyagcserére. 

Végeredményben tehát Haeckel materialista életelmélete 
régi, elcsépelt, tudománytól messze eltávolodott, vérszegény hipo-
tézis, mely az élet jelenségeit egy cseppel sem magyarázza meg 
jobban, mint a régi vitaiizmus. 

Az élet legkarakterisztikusabb jelenségét nem lehet meg-
állapítani, mindegyikhez találunk hasonlatot, távoli analógiát az 
élettelen világban. Nem az anyag, nem a halmazállapot, nem az 
alak, nem a kémiai összetétel lényeges. Az élet karakterisztikonja 
az életműködés. Das Rätsel des Lebens — mondja Bunge — 
steckt in der Aktivität. Az élettelen világ passzive viselkedik, 
hódol a tehetetlenség törvényének, mig az élővilág aktiv, spon-
tán működik. Anyagcsere, növekedés, szaporodás mégis az a 
három főműködés, melyet a fizika és kémia szabályaival meg-
érteni és megfejteni nem lehet. A fizikokémiai erők teljesen 
elégtelenek az élet megmagyarázásához. Ezek az erők képesek 
szabályos oscilláló vagy egyenes mozgást, vagy körforgást, vagy 
hullámmozgást előidézni, vagy egyensulyű helyzetet teremteni, 
de az életfolyamatokban nincsenek ily szabályos egyforma moz-
gások, s egyensúlyi helyzet nem sajátja az életnek. Az élet moz-
gásai bonyolultabbak, egymásba folyók s jóllehet a mechanika 
törvényeit követik, oly egyöntetűen, célratörekvően működnek, 
mintha mögöttük vezető s irányító mechanikus állana. Ennek 
szerepkörét tölti be az életelv, mely nem végez ugyan mecha-
nikai munkát, nem analizál nem hoz létre vegyületeket, hanem 
vezérlő, irányító, befolyásoló szerepet játszik.1 

Az élet a tudomány előtt még hétpecséttel lezárt rejtély. 
Szépen mondja Hebbel : «Zum Tanze der Himmelskörper kön-
nen wir allenfals die Geigen streichen, aber der sprossende Halm 
ist uns ein Rätsel und wird es ewig bleiben». 

Fermente bestehen, so viel ist sicher, dass sich die toten Fermente von den 
lebenden organischen durch das Leben unterscheiden». I. m. 45. 

1 Bernard i. m. I. 51. V. ö. Mano : Le problème de la vie. Paris, 1904. 
és Laminne : L'univers d'après Haeckel. Paris, 1907. 40. A neovitaiizmus erre 
az álláspontjára nézve 1. A fizikokémiai vitaiizmus főbb képviselői. Budapest, 
1913. c. értekezésemet. 

Religio, hittud. és bölcs. íolyóirat. 3 
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Amit Haeckel az élet eredetéről állít, ügyetlen mese. Fázik 
az élet megteremtésének gondolatától. Helyesen állítja fel a 
dilemmát: vagy ősnemződés, vagy teremtés, tertium non datur. 
De most jön a helytelen előítélet. Ámde teremtésnek — ha tö-
rik, ha szakad — nincs helye a monizmus rendszerében, tehát 
az élet önmagától jött létre. 

A teremtés ugyan nem természettudományilag észlelt és 
bebizonyított tény, de oly megoldás, mely ellen a tudománynak 
a legcsekélyebb kifogása sem lehet. Ha az élet mibenléte rej-
tély a természettudomány előtt, akkor eredete még inkább az. 

Haeckel lekicsinyli Pasteur kísérleteit, s azzal vigasztalódik, 
hogy a föld alakulása idejében kedvezőbbek voltak az éghajlati 
viszonyok, mint most, akkor könnyebben ébredhetett fel az élet. 
Ennek ellentmond a természettudomány, mely azt tanítja, hogy 
mindig ugyanazok a törvények uralkodtak a földön. Haeckel is 
hirdeti e törvények örökkévalóságát és idézi Goethe szavait: 

Nach ewigen ehernen 
Grossen Gesetzen 
Müssen wir alle 
Unseres Daseins 
Kreise vollenden. 

Ha tehát az élet és lét törvényei és feltételei örök érctör-
vények, akkor változatlanok. S ha ezek uralma alatt most nem 
észlelünk ősnemződést, akkor a föld első idejében sem lehetett 
az életnek spontán megjelennie. Majd technikai eszközeink 
gyarlóságával takaródzik Haeckel s azzal vigasztalódik, hogy 
nincs módunk az élet keletkezését megfigyelni. Igaz ugyan, hogy 
mikroszkopiái vizsgálódásunknak vannak határai, de egy részről 
vannak oly tökéletes eszközeink, hogy a milliméter tízezredrészeit 
is észre tudjuk venni, más részről pedig kellene valahol e meg-
figyelhető határon az élet ébredését észrevennünk, ha csakugyan 
ébred. De holt atomot életünk végéig is vizsgálgathatjuk, nem 
fog élővé változni. 

Az életnek a forró őstengerben az élettelenből való szár-
maztatása ép annyit ér, mint az a felfogás, hogy az élet az 
izzó napban keletkezett.1 

Riem csillagász azt állítja, hogy a legcsekélyebb támpon-
tunk sincs arra, hogy az életet a szervetlen világból származtas-

1 Brass: An der Grenze des Lebens. 23. 
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suk. Az élet mint új jelenség lépett fel a szervetlen, élettelen 
világban.' 

Branca élénken tiltakozik az ősnemződés bármilyen alakja 
ellen: «Haszontalanabb mesét, mint az ősnemződést, nem is ta-
lálhattak volna fel. Valóban, ha az egyház hirdetné ezt dogma 
gyanánt, minden természettudós borzalommal tiltakozna ellene.»2 

Haeckel négy pontban részletesen leírja, hogyan folyt le 
az ősnemződés. Oly határozottsággal s biztonsággal beszél, 
mintha megfigyelte volna. Az első két pontban nitrogéntartalmú 
szénvegyületeket szerepeltet. Igaz ugyan, hogy ily szénvegyületek 
csak mesterséges úton, katalizátorok, napfény, klorofill stb. segít-
ségével jöhetnek létre, de tegyük fel, hogy létre jöttek : ezek 
még mindig holt vegyületek voltak. Ezekben bizonyos, külön-
böző mozgások, különböző sűrűsödési centrumok, kristályosodási 
központok keletkeztek és egyszerre itt volt az élet. Akárcsak egy 
bűvész mutatványa. Mi az oka e bizonyos és oly nagyszerű moz-
gásoknak, melyeknek az eredménye az élet, egyszóval ott vagyunk 
a kezdet kezdetén: honnan az élet? 

Hic Rhodus, hic salta. Itt csődöt mond a monizmus. A fo-
galmak helyét frázisok foglalják el. Jól mondja Goethe: «Da 
eben, wo Begriffe fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein Wort 
sich ein.» 

Haeckel ez ügyetlen ősnemződési meséjéből látjuk, hogy 
az ősnemződés elfogadása nem a csoda háttérbe szorítása, hanem 
egy sokkal érthetetlenebb csoda felállítása.3 

Igaza van Haeckelnek: vagy ősnemződés, vagy teremtés. 
Csak más a mi következtetésünk. Ámde az ősnemződés úgy a 

1 «Das Leben ist in die tote Materie als etwas Neues hineingekommen, 
und wir vermögen weder dieses Neue restlos zu erklären, noch anzugeben, 
woher es ist, noch seine Verbindung mit dem Anorganischen darzulegen.» 
Die Kosmogenie. 73. 1. (Natur u. Bibel c. művében.) 

2 Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen. 97. 1. 
3 «Die Urzeugung ist nicht — wie so vielfach geglaubt wird — eine 

Beseitigung des Wunders, sondern lediglich der Ersatz des Schöpfungswun-
ders durch ein anderes, noch unerklärlicheres.» Hauser : Forschung und Lebens-
erkenntnis. 206.. Lesújtó kritikát mond Haeckel ősnemződési elméletéről Reinke 
és így végzi : «Haeckels ganze Theorie der Urzeugung ist einfach ein wissen-
schaftlicher Humbug. Wissenschaftliche Besonnenheit kann nur sagen : «Das 
Leben muss einmal auf der Erde einen Anfang genommen haben, aber 
worin dieser Anfang bestand, ist völlig unbekannt.» Haeckel als Biologe. (Na-
turwissenschaftliche Vorträge. Heiibronn, 1907. I. 59.) 

3* 
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tapasztalattal, mint a természettudomány és természetbölcselet 
igazságaival ellenkezik, tehát nem marad más hátra, mint a 
teremtés csodájának elfogadása. 

* + * 
• -I 

Haeckel tehát sem az élet lényegét, sem pedig eredetét 
nem tudja materialista elméletével megoldani. Monizmusának 
ez a pontja ellenkezik a természettudomány és természetbölcselet 
megállapított tételeivel, és épen ezért nem egyéb szubjektív 
materialista hipotézisnél. 

Budapest. Dr. Madarász István. 



E G Y H Á Z H A T Ó S Á G I R E N D E L K E Z É S E K AZ 

E G Y H Á Z I M Ű V É S Z E T T E R É N . 

UTÓBBI időkben néhány németországi püspök terjedelmes 
körlevelekben foglalkozik az egyházi művészet ügyével. 

E jelenség nem lephet meg senkit, hiszen az egyházi élet minden 
ágának irányítói és őrei az egyház fejedelmei, tehát az egyházi 
gondolkodás művészeti megnyilvánulásainak is. Természetesnek 
találja mindenki, hogy a főpásztorok szeme nem siklik el olyan 
jelenségek fölött, melyek a legszorosabb kapcsolatban állanak a 
kultusszal s nem lehet közönyös kérdés, hogy mivel akarja a 
művészet az ember hódolatát bemutatni az Istennek s mivel 
akarja a művészet a hivek áhítatát, szent elmélyedését a hit titkaiba 
fokozni, nemesíteni. A mult is érdemes hagyományokkal támo-
gatja az egyházfők e működését. Épen csak megemlítem Bern-
wardot, a hildesheimi püspököt, aki a XI. században gyakorlati-
lag is beleavatkozott az egyházi művészet ügyébe. Aki látta az 
ő ércoszlopát és a hildesheimi dóm domborműves érckapuit, 
mérlegelni tudja e beavatkozás nagyszerűségét. Hivatkozom 
borromaei szent Károlyra, aki az egyházi művészetet megihlető 
liturgia szabályainak kifejtésével és alkalmazásával tudott lendü-
letet adni kora e nemű törekvéseinek. 

Nem ebben, hanem az egyházi művészettel való foglalko-
zás módjában találunk újszerű elemeket az utóbbi idők püspöki 
rendelkezéseiben. Ugyanis nemcsak általános elvek hangoztatásá-
ról van itt szó, hanem belekapcsolódást észlelünk korunk művé-
szeti mozgalmaiba és pedig hol helyeslő, hol elitélő irányban. 
Állásfoglalások e rendelkezések a modern művészet jelszavaival 
szemben, melyek között megtaláljuk azt is, hogy az egyházi 
művészet lehanyatlott régi, dicsőséges magaslatairól; másolásba, 
a múlton való meddő merengésbe, az újszerűtől, a korigények-
nek megfelelő irányok elől való merev elzárkózásba tévedt. 
Ezekről lévén szó, megértjük, hogy e rendelkezések élénk vissz-
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hangot keltettek a műkritikusok és művészek körében, az ellen-
és rokonszenv hangjait váltották ki és a főpásztori szózatok ennek 
következtében nem maradtak az egyháziak körében, akiknek 
szánva voltak, hanem szélesebb körökben is érdeklődést keltettek. 
S ezen örülnünk kell, mert biztató jelek ezek arra nézve, hogy 
az egyházi művészet majdnem kimeríthetetlen területe az egye-
temes művészeti fejlődés körében ismét a megkülönböztetett 
figyelem tárgya lesz. 

Négy ilyen püspöki rendelkezésről óhajtok a következők-
ben szólni. 

1. Időrendben az első az azóta elhunyt Fischer kölni érsek 
körlevele, mely a «Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln» 
1912. évi 4. számában jelent meg. A legtekintélyesebb német 
művészeti folyóiratok foglalkoztak vele s meg kell vallanunk, 
nem mindig a legnagyobb elismeréssel. Konzervatív szelleme, 
kategorikus kijelentései heves ellentmondásokat váltottak ki főleg 
azokból, akik csak a körlevél elejét olvasták el, de az azt átlengő 
nagy szeretetről az egyházi művészet iránt és több gyakorlati 
útmutatásáról nem vettek tudomást. 

Az érsek azon kezdi, hogy egyházmegyéjében új templo-
mokat csakis román vagy gót, vagy átmeneti stílusban szabad 
építeni. Főleg a gót stilust ajánlja. A gótika után következő 
stílusoktól, de főleg a modern építészeti irányoktól — egészen 
különös körülmények kivételével — megtagadja főpásztori 
jóváhagyását. Sőt még a bazilika-stilust sem találja megfelelőnek 
egyházmegyéjében. Rendeletének okául a genius loci-t hozza fel. 
A Rajna vidékén oly sok nagyszerű példája van az említett stílu-
sokban épített templomoknak, hogy az azoktól való eltérés nem 
indokolt. Érzi, hogy e ponton a fejlődés teljes lehetetlenné téte-
lét s a lélektelen másolásra való buzdítást fogják szemére hányni, 
s azért kijelenti, hogy még mindig vannak művészeink, akik 
szorgalmukkal, ügyességükkel és kitartásukkal úgy beleélték 
magukat a régi építészet szellemébe, hogy nem kell nekik másolni, 
vagy az egyes stílusok formáit egymás mellé sorakoztatni, hanem 
a régi mesterek szellemében képesek alkotni. Persze ehhez sze-
rinte az egyházias stílusba való szerető elmélyedés szükséges ; az 
úgynevezett sokoldalúság, mely azt hiszi, hogy minden építészeti 
módban kísérleteznie kell, a templomépítésben soha jóravaló 
munkát nem nyújt s a nem-készet, sablonosat, szervetlent külső-
séges hatásvadászattal elpalástolni nem tudja. Felhívja tehát az 
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ifjú templomépítőket, hogy tanulmányozzák a rajnai román, át-
meneti és gót emlékeket. A gótikus építkezésben takarékoskod-
janak a díszítéssel, de főleg őrizzék meg a stilusegységet. S azért 
a korai gótikus épületeken ne alkalmazzanak késői formákat, pél-
dául az ablakokon késői gót mérőműveket. A kis kápolnák is 
román vagy gót stílusban készüljenek a régi minták nyomán ; a 
sekrestyék összhangban legyenek a templom testével. Semmikép 
sem szabad ezeket modern, pláne ]ugend-stilusban megépíteni. 

E pontok azok, melyeken a modern művészeti felfogás 
megütközött. Eltekintve néhány éretlen gunyolódótól, kik nagyon 
emlegették a sötét középkort, komoly hangok is merültek fel s 
ezek is tarthatatlannak jelentették ki az érsek álláspontját. Hivat-
koztak többek közt arra, hogy teljesesen szem elől téveszti az 
újabb keletű építészeti technikai vívmányokat és anyagokat. 
A vasbeton, melynek pedig oly nagy jövője van a templomi 
építészetben, hol nagy fesztávolságú tereket kell lezárni épen 
gyakorlati szempontokból, az oltárra és szószékre való láthatás 
kedvéért, nem simulhat a régi stílusokhoz. Kell, hogy a maga 
sajátos, természetéből fakadó stilusnyelven beszéljen. S ez az új 
nyelv fejlődőben van, de kísérletek nélkül ki nem fejtheti erőit. 
Most még dadog, de örökre nyomorék marad, ha elvonjuk tőle 
a szabad érvényesülés jogát. Az egyház soha semmiféle stílust 
nem privilegizált, sőt ellenkezőleg ő adott jó példát arra, miként 
kell a feltartózhatatlan fejlődés eredményeit a saját szolgálatába 
állítani. Az újítástól való félelem csak a XIX. század elsekélyese-
dett szellemét jellemzi, a régebbi korok szerették az ifjú erők 
szárnypróbálgatásait. Ha nem így lett volna, a katakombák mű-
vészete s a gótika elvirágzása után következő hatalmas lendületű 
renaissance és barokk nem találtak volna helyet az egyház anna-
leseiben. Több hasonló ellenvetéssel ostromolták az érsek állásfogla-
lását. El kell ismerni, hogy tisztították a levegőt. A magam 
részéről csak két körülményre akarok hivatkozni ez elvi jelentő-
ségű vitában. Tény, hogy a rajnai tartományokban uralkodó 
helyzetet foglalnak el a román és gótikus egyházi épületek s 
nem csodálkozom azon, hogy aki a kölni dóm, a S. Maria in 
Capitol, S. Gereon, Apostelkirche stb. csodáit szemléli közvetlen 
környezetében, megittasodik a középkori művészet nemes borá-
tól és nem veszi észre, hogy az előbbiek tőszomszédságában is 
vannak olyan művek, melyek a gótikát követő századok dicső-
ségét hirdetik, sőt ilyenek azok szerves kapcsolatában is szemlélhetők, 
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ki tagadhatja el a román S. Maria in Capitol renaissance kórus-
faragványaitól, a régi jezsuita-templom barokkba hajló oltáraitól 
a művészet tiszta ragyogását? A másik körülmény az, hogy a 
legjelesebb kölni templomépítészek, köztük Mattar és Carl Moritz, 
bár erősen megérezni műveiken a középkori hagyományok ala-
pos tanulmányát, mégsem építenek olyasmit, amire a romanismus 
vagy gótika műtörténeti kánonjait alkalmazni lehetne. Nem is 
törekesznek erre, ép azért, mert művészek. Az avatatlan szem 
néhány lényegtelen forma után itélve e stílusok nyomozását téte-
lezné fel bennök, ámde a gondolatot vizsgálva, mely e formákba 
burkolózik, a modernség kétségtelen jeleivel találkozunk. 

A körlevél következő részében a templomok kifestésével 
foglalkozik Fischer érsek. Felpanaszolja, hogy úgy a falfestés, 
mint a táblafestés hovatovább teljesen kiszorul az egyházakból. 
Pedig a főoltárképet a rítusok kongregációja is sürgeti. Itt kény-
telen a barokknak is juttatni kis dicséretet, amennyiben ez a 
stilus magas oltáraira szerette alkalmazni a nagy képeket. A neo-
gótikának azon eljárását, hogy a szárnyas oltárak szárnyaira fest-
ményeket helyez, helyesli, mert szerinte a festés favorizálása az 
egyházi művészet elsőrendű feladata, sőt a festésnek önálló sze-
repet kíván juttatni. Sajnálkozik a nazarénusok düsseldorfi isko-
lájának hanyatlásán, melyet annak tulajdonít, hogy nem nyújtot-
tak neki elég megrendelést azon hiszemben, hogy a román és 
gót oltárokkal nehezen hozható összhangba a táblás kép. Ez 
szerinte tévedés, mert a templom patrónusának képét ma máskép 
lehet elhelyezni, mint régen s most már megvan az alkalom 
arra, hogy ez az elhelyezés sikerüljön. 

Dicséretet érdemel az érsek nemes buzgólkodása, mellyel a 
festészet ügyét felkarolta. Közreműködött a düsseldorfi művészeti 
akadémia két egyházi festészeti tanári állásának szervezésénél. 
Figyelmezteti papságát, hogy megrendeléseikkel odaforduljanak 
és az ifjú erőket buzdítsák az egyházi festés tanulmányozására, 
így reméli annak felvirágzását. A tanulmányozásra kevésbbé 
tartja alkalmasnak a régi olasz mestereket, mert azoknak alko-
tásai a renaissance-templomokba illenek, ellenben a régi német 
mesterek bensősége, mystikus mélysége, ájtatos hangulata telje-
sen összhangban van a román és gót templomokkal. Lelkesen 
magasztalja a német szellemet. A technikai újításokat ajánlja, de 
a tartalom legyen a régi, igazán egyházias és egyúttal német 
szellemmel átitatva, mert csak az szólhat hivei lelkéhez. 
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A körlevél végén megszívlelendő tanácsokat ad papságának 
az egyházi művészet tanulmányozásában. A pap mint rector 
ecclesiae lépten-nyomon érintkezik a művészet birodalmával. Új 
templomot kell építenie, a régit díszíteni vagy restaurálnia, — 
mind olyan feladatok, melyeknek helyes megoldásáért nemcsak 
a művész, hanem a pap is felelős. Ha nem is alkothat e téren, 
— úgymond — de tudását és ízlését bizonyára fejlesztheti, hogy 
a művészi kivitel erőit okosan vezethesse és azokat félrelépések-
től megóvhassa. 

Az általános buzdításon kívül néhány szakkönyv is meg van 
nevezve, amelyekből a papság okulást meríthet, természetesen 
csakis olyanok, amelyek az érsek konzervatív gondolkodásának 
megfelelnek, amint ezt a Schnütgen-féle Zeitschrift für christliche 
Kunst-nál ki is emeli. A könyveken kívül a műremekek közvet-
len tanulmányozását is ajánlja s abban nagyon igaza van, hogy 
a kölni egyházmegye párjukat ritkító alkalmakat nyújt erre. 
A Schnütgen-féle egyházművészeti múzeumot magam is melegen 
ajánlom minden papnak, aki Kölnben megfordul. Végül bejelenti 
az érsek a düsseldorfi egyházművészeti kurzust. 

Mindezekből kitetszik, hogy Fischer érseknek bizonyos 
egyoldalúsága mellett is nagy és nemes szándékai voltak az 
egyházi művészettel. 

2. A regensburgi püspök, Henle Antal úgy a papság, mint 
a művészek körében egyhangú elismerést vivott ki mult évi kör-
levelével. Bizonysága ennek az a távirat, melyet a müncheni 
művészek küldtek a püspöknek és amelyben biztosítják őt, hogy 
felfogásával teljesen egyetértenek, az ő magasztos hivatásukat 
megtisztelő és őket újabb lelkesedéssel eltöltő nyilatkozatait 
köszönik. 

A körlevél gondolatmenete a következő: 
Az egyház kezdetétől fogva szent kötelességének tekintette 

a keresztény művészet oltalmazását és fejlesztését. A regensburgi 
dóm csodásan szép példája az egyház e működésének, de egy-
úttal intelem arra nézve, hogy a keresztény művészet hagyomá-
nyait megbecsüljük s azokhoz hűek maradjunk. A klérus jórésze 
máris e gondolat hatása alatt áll, törődik az egyházi művészet 
ügyével, de ez érdeklődésnek általánossá kell válni. Elsősorban 
a régi művészet emlékeivel kell foglalkozni s e célra ajánlatosak 
a bajor műemléki bizottság kiadványai és kurzusai. Ennél azon-
ban, hogy a klérus a régi művészetet megértse, fontosabb a 
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jelenkor keresztény művészetének pártolása. A pártolás munká-
jában a klérus többfélekép vehet részt. Először is a helyes meg-
rendelés útján. Csak úgy lehet a klérusnak helyesen megrendelni, 
ha tudja, hogy mik a valóban vallási-egyházi művészeti alkotá-
soknak kellékei. Először a külső ábrázolás és kivitel tökéletes-
sége. E nélkül nincs művészet. Ha a kivitel tökéletességének 
legmagasabb foka el nem érhető, akkor sem és sohasem szabad 
tucatproductumok után nyúlni. Ha nincsenek meg az anyagi 
eszközök, inkább várjunk, míg azokat megszerezhetjük. Hisz a 
papság népnevelői tisztéhez tartozik, hogy a nép hajlamát a külső 
hatásosságra, édeskésre, laposságra megnemesítse, illetve meg-
javítsa. 

Második kellék a vallásos szellem. Az igazi egyházi művé-
szeti alkotás vallásos életet lehel. Csak így lesz a keresztény 
képzőművészet a Tridentinum szellemében buzdítás az imádásra, 
Isten szeretetére és a jámborság cselekedeteire. Ne feledjük 
azonban, hogy nem minden művészeti forma egyformán alkal-
mas közvetlen vallásos érzések felkeltésére, hanem másként a 
festészet, másként a szobrászat és másként az építészet. De azt 
minden vallásos művészeti formától megkövetelhetjük, hogy a 
világias szellem ki legyen rekesztve belőle. Nem minden a temp-
lomba behatolt műtermék felelt meg a múltban e követelmé-
nyeknek. A mai egyháztól is erre hivatkozva követelnek enged-
ményeket. Ámde ez annyit jelentene, mint az egyház által kár-
hoztatott visszaéléseknek öröklétet adni és ehhez a klérus nem 
nyújthat segédkezet. A világias fogalmat azonban nem úgy kell 
felfogni, mintha odatartoznék mindaz, ami belső lényénél fogva 
nem vallásos. A legjámborabb művészeknek is a szent alakokat 
nemcsak fizikai testtel kellett kialakítani, hanem azokat gyakran 
a külső megjelenés szépségével, természetes bájjal, lovagi elegan-
ciával, természetes méltósággal, ékes ruhákkal stb. kellett ki-
emelni. Mindez lényegénél fogva nem vallásos elem, sőt világias, 
de ha ezeket a vallásos művészetből ki akarnók zárni, akkor azt 
magát lehetetlenné tennők. Tehát csak azon főelvhez kell ragasz-
kodni, hogy e világias elemek a művészi alkotás vallásos benyo-
mását el ne mossák, vagy el ne homályosítsák. 

A vallásos elem elvilágiasításának finomabb módja az édes-
kés, szentimentális karakternélküliség, melyre még nagyobb sza-
bású művekben is, de főleg a külföldről (a franciákra gondol) 
bevándorlott szentképecskékben akadnak. E félművészet még a 
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gyermekekre sincs hatással, tehát a klérus még kevésbbé pártol-
hatja azt. 

Megesik néha, hogy a tökéletes kivitelű, vallásos szellemű 
műalkotás, mely a magánáhitatra alkalmas eszköz, az egyházi 
használatnak nem felel meg. Akkor fordul ez elő, ha a harmadik 
kellék hiányzik, t. i. a liturgikus korrektség. A műalkotás a kul-
tuszszükségletekkel is számoljon. Az egyházi előírások bőven 
ismertetik e kelléket. De nem elég, hogy e szabályoknak külső-
leg elég tétessék, szükséges, hogy a művész behatoljon azok és 
egyáltalán a kultusz szellemébe. Ez történt a XV. század végéig, 
később már ritkábban. 

A klérus termékenyítőleg hasson a művészekre a theologiai 
szempont megismertetésével. A tapasztalat igazolja, hogy a mű-
vészek hálásak az ilyen útbaigazításért, mert a theologia területé-
ről merített gondolat a művészt új feladat elé állítja, mely őt 
ösztökéli és lelkesíti. Igyekszik tehát abba belemerülni, sőt az 
imádság világát tárja fel az neki. S bizonyára a papnak nem 
lehet nagyobb öröme, mint az, ha az ő imádságos lelkéből 
fakadt gondolatot valóban vallásos ihletű műremekben megteste-
sítve látja. 

Ha a klérus mint megrendelő így jár el, használ a művé-
szetnek és művészeknek és magát sok ballépéstől megóvja. De a 
legszebb elvek sem óvnak meg a balfogásoktól, ha nem tudjuk, 
hogy azokat miként és ki által valósíthatjuk meg. Szükséges 
tehát, hogy a mai vallási művészet alkotásai felől tájékozódjunk, 
és megkeressük a feladatra termett művészt. 

Ez irányban hathatós segédeszköznek tekinti a püspök az 
újabb keresztény művészet célját szolgáló egyházmegyei archí-
vumot, melynek terve a következő : Az archívum három osztályra 
tagozódik. Az első a fényképeknek, a második a tervrajzoknak 
és vázlatoknak, a harmadik a vallási képnyomtatványoknak van 
szánva. A fényképek csakis az újabb egyházi művészet termékeit 
szemléltessék, természetesen csak a jelentőseket, tekintet nélkül 
arra, hogy valamely templom vagy magánszemélyek birtokában 
vannak-e? A terv és vázlatgyüjtemény az egyházmegye újabb 
keletű műveit regisztrálja. A papság küldi be az archívumba az 
idevágó rajzokat, melyeket a művészektől és a megrendelő hit-
községektől megszerez. Előnyös, ha a tervek színesek, mikor 
képekről, üvegfestményekről, paramentumokról van szó. A har-
madik osztály az első áldozási képeket, szentképecskéket, halotti 
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emlékképeket s hasonló tömeggrafikai termékeket foglal magá-
ban. Az archivum úgy jutna ezekhez, hogy a megrendelők 
kikötik a kiadó cégnél, hogy minden megrendelt fajtából egy 
példányt küldjön be az archívumba. 

Az archivum a papneveldében volna elhelyezve, tehát ott, 
ahol a papság hozzáférhet, de egyúttal az ifjú klérus tanulmá-
nyaiban hatalmas szemléltető anyaghoz jut. 

A fénykép-anyagot tárgy szerint csoportosítanák, hogy 
könnyen megtalálható legyen a tanulmányhoz szükséges és a 
megrendeléseknél előképül, útbaigazításul szolgáló részlet, pl. a 
miseruhák, kelyhek, kálváriák stb. csoportja. 

Úgy hiszem, a regensburgi püspök bölcs szavaihoz nem 
kell kommentárt fűzni. Az egyházművészeti archivum terve pedig 
oly hangosan beszél maga mellett, hogy nem szükséges azt külön 
ajánlani. 

3. A freiburgi érsek 1913. szeptember 29-én kelt körlevele 
ismét egy másik oldaláról világítja meg az egyházi művészet 
kérdését, mint az előbbi kettő. Elméleti fejtegetésekbe egyáltalán 
nem bocsátkozik, hanem végigveszi az egyházművészeti tevékeny-
ség jóformán összes ágait és területeit és mindegyiknél rövid, de 
fontos gyakorlati útmutatást nyújt. Ilyenképen szóhoz jut a tech-
nika, a liturgia, de még a büró is. A pap, akinek építtetnie, meg-
rendelnie kell, minden lényeges teendője felől tájékozódik a kör-
levél alapján, melyről azt a jellemzést kockáztatom meg, hogy 
az egyházi művészet kézikönyve — dióhéjban. 

A körlevél ennélfogva elég terjedelmes. Nem volna haszon-
nélküli fáradság, ha azt egészében adnám. Minthogy azonban 
könnyen megszerezhető és e soroknak csak az ismertetés a célja, 
főbb pontjait nyújtom e helyen. 

A templomépítéshez és berendezéshez a püspöki hatóság 
engedélye szükséges, még az ajándékok elfogadásához is. Ez 
nagyon bölcs intézkedés, ha nálunk is betartanák, nem éktelen-
kednék annyi, a templom harmóniáját rontó, értéktelen votiv-
tárgy egyházainkban. A hívek ízlését nevelni kell. Gondot fordít 
arra is a püspök, hogy a régi, művészi becsű tárgyak ne legye-
nek egykönnyen eltávolíthatók, becserélhetők. A püspöki enge-
dély természetesen csak kellőleg felszerelt kérvények alapján 
nyerhető meg, tehát a tervek, rajzok bemutatandók. Nagyon 
helyes. A művészi koncepciónak előnyt kell adni. 

A templom védőszentjének megválasztására nézve adott 



EGYHÁZHATÓSÁGI RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZI MŰVÉSZET TERÉN 45 

utasítás után következnek az építés és berendezés részletes sza-
bályai. A templomépület keletelését (a szentély keleti irányba 
fordítását) ajánlja. 

A templom nagyságára nézve praktikus tanácsokat ad. Ahol 
csak egy vasárnapi istentiszteletet tartanak, ott a templom hajó-
jában a hivek kétharmada számára kell ülőhelyről gondoskodni. 
Ha két istentisztelet van vasárnap délelőttönkint, akkor négy-
kilenced kapjon ülőhelyet. Az állóhelyeket is kényelmesen kell 
számítani, egyre háromtized négyzetmétert. A nagyvárosi temp-
lomok legalább 1000 ülő és 1200—1500 állóhellyel épüljenek. 
Ezen nagyon okulhatnak a mi magyar kápolnaépítőink, akiknek 
a tetszetős front a lényeg. Az ülőhelyek nagyságáról, a padok 
közt hagyandó folyosókról nem feledkezik meg a körlevél. 

A szentélyben laikusok ne üljenek. A mi speciális hazai 
viszonyaink között e rendelkezés okosságát nem lehet eléggé ki-
emelni. Gondoljunk csak a hivatalos misékre. Hogy az oltárra 
mindenki ráláthasson, a szentély magasabb legyen a hajónál s a 
rálátást függönyök, rácsok stb. ne gátolják. 

A consecratio helyeit jelző apostolkeresztekre vonatkozó 
rendelkezésekből azt emelem ki, hogy a gyertyatartókat a keresz-
tek fölé kell alkalmazni és nem a keresztszárak metsződésénél, mint 
azt oly sokszor látjuk. 

A sekrestye elhelyezésére és berendezésére hasznos utasítá-
sokat nyújt, pl. hogy délen legyen, izoláltassék a nedvesség ellen, 
ne legyen átmenő helyiség. 

A karzatokat lehetőleg kerüljük. Fő oka van ennek. Ezek a 
rendetlenkedések melegágyai. A jó szellőztetés és az épület víz-
mentesítése nagyon fontos szempontok a templomépítésben. 

Az oltárról szóló részből csak annyit, hogy az oltár stipese 
ne legyen földdel, homokkal, törmelékkel kitöltött üreg; az 
asztallapot tartó oszlopok arányban legyenek a rájuk nehezedő 
teherrel; a stipes díszítései az oltárlap alatt 20 cm.-nyire nyúlja-
nak fel és ne tovább a lecsüngő oltárterítők miatt; a stipes ne 
legyen vakolva és befestve; a főoltár lehetőleg szabadon álljon. 
Mind olyan részletek ezek, amelyeknek be nem tartása nem tar-
tozik a ritkaságok közé. 

Külön szakaszt szentel az oltár felépítményének. Innen csak 
azt említem, hogy a szentség kitételére szolgáló helynek a taber-
naculum fölött baldachin- vagy fülkealakúnak kell lenni. Gyakran 
látunk egy kis lapocskát a tabernaculum tetején, vagy elülső 
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oldalán, ennek kellene a szentségkitétel célját szolgálni. Az ilyen 
terv megfosztja magát a művészi alakítás olyan nagyszerű terü-
letétől, aminő a baldachin az ő oszlopaival, szellős kupolájával. 

Megtiltja a körlevél a vasnak alkalmazását az oltáron 
gyertyatartókul, keresztekül, diszítményekül. A legális érceket 
azután felsorolja (arany, ezüst, platina, réz, ón, bronz, tombak, 
sárgaréz). 

A szerelvények nemes érctartalmáról és a paramentumok 
anyagának valódiságáról bizonyítványt követel a szállítóktól. 

A mellékoltárok ugyancsak külön szakaszt nyertek, de itt 
nem találunk különösebb érdekű előírásokat. Már a keresztelő-
kút helyére nézve épen a gyakori eltérés miatt érdekes, hogy 
annak a szentélyben nem szabad állnia. Az áldoztató korláttal 
nem sokat foglalkozik, pedig ennek az áldozások fellendülése óta 
megnőtt a jelentősége. Mindenesetre megfelelő hosszúságáról és 
méltó kialakításáról kellene gondoskodni. Igen különösen hatnak 
ugyanis a börtönablakok rácsaira emlékeztető vaskorlátok a szen-
tély elején, a hová a hivek az Úr fogadására letérdelnek. A szó-
székre és hangfogójára vonatkozó szabályok ismeretesek. 

A gyóntatószék megérdemelt bő tárgyalásban részesül. El-
tekintve a méretezés gyakorlati adataitól, az újabban nálunk is 
divatos üvegajtós gyóntatószékek eltiltása érdemel különös figyel-
met. Az érsek szerint a gyónó arcának elfödésére elégséges egy 
oldalról alkalmazott függélyes deszka, vagy faragott diszítmény. 
Nálunk a végletek uralkodnak. Vagy át nem látszó üvegekkel 
takarják el a gyónót és gyóntatót, vagy mindent teljesen nyíltan 
hagynak. Az üveget nem Ítélhetjük el, ha alkalmazása a hygienikus, 
liturgikus és művészeti követelményeknek megfelel. A teljes 
nyiltság mindenesetre sok hivőt elriaszt a gyónástól és a hang 
terjedésének kellemetlenségét vonja maga után. 

Az üvegfestményekről azt olvassuk, hogy a templom stíl-
jével legyenek összhangban és a világosságot el ne vegyék az 
imakönyvből olvasó hívektől. A művészeti szempontot érinti az 
a kijelentés, hogy az újabb stílusú templomokban (ezek alatt az 
érsek a renaissance, barokk, rokoko és klasszicizmust érti) ne 
alkalmaztassanak színdús üvegfestmények és teljes felületükön 
festett ablakok, hanem csak egyes, gyengéden színezett medaillo-
nok és könnyed rajzú keretek. Az ok bizonyára a műtörténeti 
hagyomány lesz, ami azonban a vérbeli művészt meg nem köt-
heti. Tud ő ilyen korlátok nélkül is alkalmazkodni a helyzethez. 



EGYHÁZHATÓSÁGI RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZI MŰVÉSZET TERÉN 4 7 

Végül a templomok díszítéséről, különösen a falfestésről 
mondott néhány szó, úgy hogy a festés szent örömet hirdessen, 
oekonomiával dolgozzék és ne legyen tolakodó gazdagságú, 
hogy épülésére legyen a szemlélőknek; ha nincs elég anyagi 
eszköz a művészi munkához, várjunk, míg megszerezzük azokat 
és keresztény szellemmel ihletett művészeket alkalmazzunk — 
teljes elismerést érdemel. 

4. Szintén gyakorlati célt szolgál a st.-pölteni egyházmegyé-
ben 1913-ban létesített egyházmegyei művészeti tanács. Joggal 
hivatkozik az erről szóló püspöki körlevél az egyház művészet-
pártoló munkájára. Canova egyszer azt mondotta, hogy minden 
vallás táplálja a művészetet, de egyik sem oly mértékben, mint 
a katholikus. Megkövetelheti tehát az egyház papjaitól, hogy 
érdeklődjenek a művészet e nemes kultusza iránt. Az egyházi 
művészeti alkotások megérdemlik, hogy a pap ép oly szeretettel 
és kegyelettel fenntartsa azokat, mint aminővel a művész azokat 
megalkotta. Nem minden pap építhet új templomot, de a leg-
többnek nyilik alkalom a templom fenntartására, berendezésének 
pótlására, a hibák és hiányok kiküszöbölésére. Az erre irányuló 
működését is a művészet szeretete irányítsa, mert a felelősség 
terhe az ő vállaira nehezedik elsősorban. 

Az egyházi hatóságok a múltban és a jelenben is sokat 
tettek, hogy az egyház művészeti birtokállománya megtartassék. 
így X. Pius pápa Itáliára uézve elrendelte, hogy minden egy-
házmegyében szervet teremtsenek, amely a konzerválás feladatát 
teljesítse. A bécsi provinciális és a st.-pölteni egyházmegyei 
zsinat ugyancsak ily értelemben rendelkezett. A műemlékvédelem 
leghivatottabb szervei e zsinati rendelkezések szerint az espere-
sek. Hogy azonban e munka tervszerűen végeztessék, az osztrák 
püspöki kar 1911. év őszén hozott határozata értelmében művé-
szeti tanácsot létesít a püspök, melynek tagjai világi szakemberek 
és papok, kiket a püspök öt évre nevez ki. 

Az egyházi emlékművek sorába tartoznak: a templomok és 
plébániaházak felszerelésükkel, a templomtornyok és tartozékaik, 
amennyiben egyházi tulajdonban vannak, az emlékművek, temp-
lomi és temetői feliratok, kápolnák, utikeresztek, képek, szent 
edények, paramentumok s általában az összes kultusztárgyak. 

Az egyházművészeti tanács kötelessége az egyházi előírások 
szemmeltartásával a művészet és kegyelet követelményeit lehe-
tőleg gondozni. 
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Az egyházi elöljáróságok kötelesek az építészeti változtatá-
sokat, restaurációkat, úgy az ingó, mint ingatlan műtárgyak el-
idegenítését az esperesnek bejelenteni. A jelentést az esperes 
véleményével a püspök elé terjeszti, ki a tanácsot vélemény-
adásra felszólítja. A tanács, ha jónak látja, a bécsi központi mű-
emléki bizottsággal lép érintkezésbe. A végleges döntés joga 
természetesen a püspöké. Az egyházi és állami szervek együtt-
működésétől kitűnő eredményeket vár a püspök, aki a tanács 
kilenc tagját az 1917. évig terjedő megbízással kinevezte, három 
világit és hat papot. Képviselve van köztük az architektusi szak-
képzettség, a múzeumi tisztviselői kar, a konzervátorok, a mű-
emléki bizottság és a theologiai tanári kar. 

Pécs. Dr. Szó'nyi Ottó. 
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Sermones Dominicales. Két, XV. századból származó, magyar-
glosszás latin kódex; A M. Tud. Akadémia irodalomtörténeti 
bizottságának megbízásából bevezetéssel és szótárral ellátta Szi-
lády Áron, a bizottság előadója. 2 kötet. Budapest, 1910. A két 
kötet ára 30 korona. 

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg 
e két hatalmas kötet (663 és 764 old.), mely annak a két 
magyarglosszás, XV. századból eredő latin kézirat (kódex) tar-
talmát foglalja magában, melyek egyike a budapesti m. kir. egye-
tem könyvtárában, másika pedig a németújvári ferencrendi ko-
lostor könyvtárában található. Mindakettőnek felfedezője dr. Fejér-
pataky László. 

A kéziratok latinnyelvű szentbeszédeket tartalmaznak ; több-
nyire vasárnapi és ünnepnapi evangéliumi szakaszoknak földol-
gozásai. 

Szerzőjük a tudós Szilády Áron ítélete szerint valószínűleg 
Mohácsi Dénes pécsi kanonok és tolnai főesperes volt, ki a 
XV. század közepe táján írhatta meg művét. 

Sajnos, a kétkötetes műben közölt beszédek közel egy-
harmadáról kimutatta Szilády Áron, hogy nem eredeti beszédek, 
hanem Jacobus de Voragine Sermones Dominicaleseiből köl-
csönvett dolgok és így okunk van föltenni annak a lehetőségét 
is, hogy a többi szentbeszéd sem eredeti dolgozat. 

Sajnosan érint bennünket ez a tény, mert voltaképen csak 
magyar paptól származó szentbeszédekből volna alkalmunk meg-
ismerni az akkori papság hitszónoklati képességét, hittudományi 
képzettségét és papi lelkületét 

No de így is nagyon tanulságosak az előttünk levő szent-
beszédek. 

Szilády Áron több okból következteti, hogy ezek a szent-
beszédek annak idején igen népszerűek voltak és nagyon el 
voltak terjedve. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 
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Viszont föltehetjük, hogy csak olyan szentbeszédek lehették 
népszerűek és terjedhettek el, melyek megfeleltek az akkori 
magyar papság Ízlésének, fölfogásának és a nép szellemi szín-
vonalának. 

És ily szempontból a föntebbi beszédekből, ha mindjárt 
nem is eredeti művel van dolgunk, mégis következtetést von-
hatunk a XV. századi magyar hitszónoklat minőségére. 

Az Akadémiát természetesen nyelvészeti szempontok indí-
tották a mű kiadására, minket azonban elsősorban hitszónoklati 
szempontból érdekelnek a beszédek és ezért csupán e szempont-
ból vesszük őket figyelemre. 

Ha összehasonlítjuk mai prédikációs irodalmunkat a szó-
banlévő XV. századi szentbeszédekkel, mélyen, igen mélyen 
meg kell hajolnunk utóbbiak előtt. 

Mintegy tisztább, evangéliumosabb légkörben érezzük ma-
gunkat és e légkörben világos logikát, nagy theologiai tudást, 
a Szentírás alapos ismeretét, tiszta látást, nagy emberismeretet, 
széleskörű ismereteket találunk. 

Szent lehelet érzik ki minden mondatból, apostoli lelkület 
melegét érezzük minden gondolatban, az igazságért való aggó-
dást minden szóban. 

Ilyen tömören és mégis sokatmondóan, ilyen egyszerűen 
és mégis megkapóan, ilyen hosszadalmasan és mégis érdekesen 
ma kevesen tudnak írni. 

Manapság, persze, e beszédeket csak nagyon rövidítve vagy 
kivonatban használhatnánk. A maikor ideges, nyugtalan vérű és 
türelmetlenkedő emberének elméjét kifárasztaná a sok, ha mindjárt 
fölötte érdekes anyaghalmaz, a beszédeknek nagyszabású logikus 
berendezkedése, a sok közbevetett magyarázat és kitérés. 

A mű minden egyes beszéde t. i. egy-egy valóságos hit-
tudományi értekezés, egy logikus rendszertár, melynek száz és 
száz rekeszében mindmegannyi, önállóan is értékes és amellett 
egymás között összefüggő igazságok tömören egymás mellé sora-
koznak. 

Eme, mintegy rekeszszerűen osztályozott igazságokban a 
hittudomány mindmegannyi ága váltakozva érvényesül az evan-
géliumos szakasz megvilágosítására; az egyikben a dogmatikus, 
a másikban a Szentírásmagyarázó, a harmadikban az aszkéta, sőt 
egyik-másikban a világi tudós, teszem föl a nyelvész kínálkozik 
az evangéliumi részlet megvilágosítására. 
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Hogy az olvasó fogalmat alkosson magának arról, milyen 
nagyszabásulag fölépített beszédeket tartalmaz a mű, leközlöm 
az egyik beszéd/rsz/e/nek (böjt III. vas.) vázlatát: 

A gonosz lélek az embert négyfélekép viheti kísértésbe : 
aj eredmény nélkül (mint Krisztus Urunknál) ; 
b) eredménnyel ; 
c) ideiglenes eredménnyel (a kisértett bukik, de megtér) ; 
d) váltakozó eredménnyel. 
Krisztus Urunk a mai evangéliumban nyilvánítja a) hatalmát ; b) böl-

csességét ; c) kegyességét. 
1. Hatalmát. 

A) Az ördög kiűzése által 
a) Krisztus 
a) előbb a mennyből űzte ki az ördögöt ; 
ß) azután az emberből. 
b) Az ördög kiűzetvén a mennyországból, a földön ütötte föl hatalmi 

székét azáltal, hogy 
a) bálványimádás révén isteníti magát ; 
ß) a testet gyötri ; 
-f) a lelket kisérti. 

B) Krisztus Urunk hatalmát nyilvánítja azzal, hogy a némának vissza-
adja a beszélőképességét. 
Isten a beszélőképességet három célra adta : 

a) Isten dicsőítésére ; 
b) a felebarát épülésére ; 
c) hogy önmagát vádolja. 

Mivel a bűnös egyiket sem teszi, azért a bűnös is néma. ; 
a) a bűnös Istent nem dicséri, hanem káromolja ; 
b) a bűnös felebarátjának nem épülésére szolgál, hanem megbot-

ránkoztatja. 
A Szentírásban háromféle értelemben fordul elő a nyelvtehetség : 

1. isteni nyelvtehetség («az örök élet igéi Tenálad vannak»); 
2. emberi nyelvtehetség; 
3. ördögi nyelvtehetség ; utóbbi egyenetlenséget és viszályt szül : 

a) Isten és saját maga között; 
ß) Isten és ember között ; 
•() emberek között. 
c) A bűnös bűneit a bűnbánat szentségében nem vallja meg. 

C) Krisztus Urunk hatalmát nyilvánítja azzal, hogy a világtalannak 
visszaadja a látóképességét ; lelki értelemben a bűn is vakká teszt 
az embert. (Ez a részlet gyönyörű !) 

D) Krisztus Urunk hatalma nyilvánul végre abban, hogy a süketnek 
visszaadja a hallási képességét ; lelki értelemben a bűnös is süket. 

Nos ez csak a beszéd első részének (I. Kr. hatalmát nyilvánítja) a 
vázlata. Most következik azután a még jobban részlegesített má-
sodik rész (II. Kr. bölcsességét nyilvánítja) és a még több fő- és, 
alfelosztású harmadik rész (III. Kr. kegyességét nyilvánítja). 

4* 
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A mai hitszónok szempontjából e beszédgyüjteményt az 
evangéliumi szakaszok köré csoportosított krisztusi, tehát örök-
érvényű gondolatok és eszmék dúsgazdag tárházának nevezhet-
ném, melyből hittani és erkölcsi, rövid és hosszú szentbeszédekre, 
prédikációkra és homiliákra egyaránt sok évre kimerítő anyagot 
találhatunk. 

így az Akadémia és Szilády Áron nemcsak a nyelvtudo-
mánynak, hanem talán még nagyobb mértékben a tisztább evan-
géliumi légkörben anyagot kereső hitszónoknak is kiváló szol-
gálatot tett. Tower Vilmos. 

Dr. Szentiványi Róbert: Bibliai irodalomtörténet. II. rész, 
2 5 2 - 3 5 8 old. 

E könyv a szerző Szentírástudomány tankönyve c. munkájá-
nak IV., befejező része. Az általános bibliai irodalomtörténetet 
tartalmazza. A részletes irodalomtörténettel egy könyvet alkot, 
ezért lapszámozása is folytatólagos. 

Három részre oszlik: első rész a sugalmazásról, második 
az ó- és újszövetségi kánonról, a harmadik a szövegtörténetről 
szól. A harmadik rész ismét három részre oszlik: ó- és újszö-
vetségi szövegtörténet, szentírási idézetek és szentírásfordítások. 

Nagy gonddal van összeállítva a kánontörténet és a szöveg-
történet : gazdagabb és átlátszóbb, mint az eddigi tankönyvek 
megfelelő fejezetei. Teljes a fordításokról szóló rész. Részletes 
és a legkisebb irodalmi emlékekre is kiterjeszkedik a magyar 
fordításokról szóló fejezet. Kevésbbé elégít ki a sugalmazás tár-
gyalása. Amit mond, az tökéletes, de kevés : bizonyítja a sugal-
mazás tényét; felel a kérdésre, hogy miből lehet megállapítani, 
hogy hány könyv sugalmazott s melyek azok; adja az inspiratio 
fogalmát; érinti az inspiratio verbalist, nem szól azonban a 
sugalmazásra vonatkozó újabb felfogásokról és a többi ide vágó 
kérdésről. Hermeneutikájaban tárgyalja «A Szentírás igazmon-
dása» cimű fejezetben a sugalmazásnak a természettudományi és 
történelmi adatok megbízhatóságára vonatkozó befolyását. De 
nem kielégítően: a természettudományi igazságokról egyáltalá-
ban nem szól, a történelmi dolgokra vonatkozólag megemlíti és 
elfogadja a «citationes implicitae» elméletét, a többi vélemények-
ről nem vesz tudomást. 

Székesfehérvár. (py.) 
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Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters von 
Ludwig v. Pastor VI. Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter 
der katholischen Reformation und Restauration : Julius III., 
Marcellus II. und Paul IV. (1550—1559.) Erste bis vierte Auflage, 
gr. 8° (XL u. 724). Freiburg, 1913. Herder. 11 márka, kötve 
13 márka. 

Nem kis munka volt és nem könnyű feladat ezen rövid idő 
keretén belül lejátszódó, mélyen titokzatos s nem megörvendez-
tető eseményekből összeszőtt pápatörténet megírása. Nagystílű 
pápák történetének megírásához szokott tollú szerző is szinte 
megrendül, mikor a forrástanulmányok végén a kilenc év nagy-
ban üres, sötétben és rejtelmesben szinte elborított történetnek 
képét papirra kell vetnie. No de ne féltsük Pastort, rátermett ő 
e feladatra is s nem ijed meg kényesen kezelhető munkaterétől 
se. Nehéz idők nagy erejű, messzeterjedő látókörrel, kiforrott 
jellemmel biró férfiakat követeltek a római székre. És ehelyett 
harmadfélhónapi konkláve után a gyenge jellemű, szangvinikus 
del Monte bíboros lesz pápa, ki nagy névelődjétől, II. Gyulától, 
csak a nevet vette örökségül. Nepotizmus karjaiba esett, szen-
vedélyes, reneszánszkor gyengéivel hajszálhegyig ellepett pápa 
volt, jóakaratát bár kétségbe nem vonjuk, de ez csak szándék 
volt, tetthez ritkán jutot t . . . Főérdemei, hogy békére hajlott — 
bár itt is gyengeségről lehetne vádolni — s a katholikus restau-
ráció ügyét illetőleg a trienti zsinatot újból egybehívta s az 
elhanyagolt olasz lelkipásztorkodást lábraállította, a hithirdetés 
ügyét előmozdította. Alatta történt az angol restauráció. A mű-
vészet pártolásért elismerést érdemel, bár itt is a körültekintés 
nála nagyban hiányzott. Tán kemény e rosszaló itélet, de meg 
kell gondolnunk, hogy Pastor elég ember ahhoz és történetíró, 
hogy megmondja nyíltan az igazat, hisz e szemléletnél ötlik az 
eszünkbe, hogy az egyház nem pusztán «emberi» ; ha emberi 
volna, nem olvashatnók ki a sorok közt ilyen pápák uralkodásá-
ból az egyháznak lassú, de folytonos megújhodási menetét. 
Pastor ily lélekkel nézi az egyházat s mivel hithű és egyházhű 
lelke mélyen látja a nagy szükségletet, azért szól ki oly élesen 
e korszak pápái ellen. 

III. Gyula uralkodásának letárgyalása után szemléltetőn mu-
tatja be Róma város képét a reneszánszkor végén.. . Nem üres 
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földrajzi fölsorolás e szakasz, sőt szinte megkívánható a helyzet-
nek tisztább megértése végett. 

Fájdalmas érzület fogja el az olvasót, mikor II. Marcellus 
22 napi uralmáról, melyhez mindenki a legszebb és legmessze-
menőbb reményeket fűzte, sajgóan beszámol. Megvolt e remény-
nek alapja az oly hamar elhalt egyházkormányzóban, nem is 
mulasztja el a szerző kiterjedett életképet nyújtani róla, de hát 
feszülve sietünk a Caraffa pápa uralmának tanulmányozásához. 
Kemény munka és hálátlan foglalkozás tán sokak szemében e ná-
polyi vérű kolerikus pápa kormányzásának bemutatása, de itt vár 
a történetíróra a kemény erőpróba. S Pastor e követelmények-
nek derékul megfelel. A pápa gyors vére, meggondolatlansága, 
visszataszító jellemalakja szinte kényszeríték őt is, hogy csak 
rokonaiban bizzék. Nepotizmusából azonban keményen felocsú-
dott a nagy-nagy tévedések után s itt nem tagadhatja meg senki 
sem a becsülés adóját tőle. De túlnagy szigora ezután mit művelt, 
azt ő neki talán közvetlen nem is tudhatjuk be, hisz megtörött 
lelke mit várhatott az ő nézete szerint Morone és Pole «hűsé-
géről», ha saját rokona oly rútul megcsalta. 

Nem is hibáztatja Pastor a pápa túlszigorát, hisz ez lélek-
tanilag nagyon megérthető. Itt is a hivő szem az egyháznak ifjú-
dását lépésről-lépésre haladni láthatja, bár az út még nagy 
kátyúktól tátong s darabos göröngyök merednek a haladó felé. 

De köszönnünk kell ezen pápának azt, hogy erős kezével 
megteremté s határozott lépéssel kijelölte a talajt, melyen' majd 
utódja reményteljesebben építhet, tisztíthat s haladhat előre a re-
formáció és restauráció ideálja felé. A kötetnek függelékeképen 
90 okmányt közöl a szerző, melyek a történetírónak igen jó szol-
gálatot tesznek. 

A könyv kiállítása Herderhez méltó. Csak örömünket fejez-
hetjük ki a jelenség fölött, hogy a nagy munka oly szépen 
halad befejezés felé s köszönetünket az érdemes szerzőnek, ki 
szent Egyházunknak működése terén valódi védője, osztatlan elis-
meréssel koszorúzott tudós apostola. 

R. Dr. T. 
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Dr. Hans Kurf ess: Zur Oeschichte der Erklärung der 
Aristotelischen Lehre vom. sogen. Nous Poiétikos und Nous 
Pathétikos. Tübingen, Schürlen. 60 lap. 

Aristoteles magyarázóinak egyöntetű véleménye az, hogy 
Aristoteles tanításának a cselekvő és szenvedő értelemre vonatkozó 
része homályos, ennél még nagyobb baj, hogy a nagyszámú, sokszor 
egymásnak ellenmondó kommentátorok közt nincs egy, melyet 
szerzőjének tekintélye alapján a filozófia története hitelesnek, 
vagy minden kétséget kizárólag helyesnek ismert volna el. 

Hans Kurfess, fiatal német tudós vállalkozott arra, hogy a 
kommentátorok előadásainak mérlegelése és Aristoteles szöve-
gének filológiai akribeiával és logikai eljárással való áttanul-
mányozásával újra átdolgozza e thémát és megállapítsa Aristo-
teles tanításának igaz értelmét. Jelen munkájában az előmun-
kálatot adja, amennyiben sorra veszi mindazon magyarázatokat, 
melyek Aristoteles idevágó nézeteit tárgyalják s a tőlük fel-
vetett gondolatok kritikai megrostálása után akarja előadni saját 
nézetét. 

Aristoteles-nek az értelem e két fajára vonatkozó tanítása 
nemcsak lélektani, hanem ismeretelméleti és metafizikai szem-
pontból is nagyfontosságú. Mert ettől függ egyrészt az emberi 
lélek mivoltának, eredetének, egységének, a testtől való külön-
válásának kérdése, másrészt pedig ez ad feleletet arra a nagyon 
fontos kérdésre, hogy minő kapcsolat van a létezés és gondol-
kodás között, s mi az ismeret genetikus magyarázata. 

E kérdés kiváló fontosságát már e sorok írója is kiemelte 
a Bölcseleti Folyóirat 1902. évfolyamában (Az emberi értelem fo-
galma Aristotelesnél) s jelezte egyúttal, hogy Aristoteles nyilatkozatai 
miért oly homályosak, sokszor ellenmondók, s igazat kell adnunk 
Susehmil-nek, aki azt mondja, hogy látván a legtudósabb elmék 
annyira eltérő fölfogását, kinek-kinek saját Ítéletére kell magát 
biznia. így esett meg aztán, hogy míg pl. Tlieophrastos meg-
győzően hangoztatja, hogy a cselekvő értelem nem az Istenben, 
hanem a lélekben van, a lélekben immanens, addig Eudemos, 
aki Simplikios szerint a legjobban ismerte a Mester tanításait, 
azt hirdette, hogy az Isten a gondolkodás működő princípiuma, 
tehát a nous transcendens jellegét tanította. Nem csoda aztán, hogy 
Averrhoes és általában az arab magyarázók Aristoteles gondolatait 
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anyagelvi megvilágításban mutatják be, ami ellen aztán Aqu. 
Tamás tekintélye egész súlyával tiltakozik. Non tam peripate-
ticus, quam peripateticae philosophiae depravator-nak mondja 
Averrhoest. 

Aristoteles ugyanis az értelmet oly határozmányokkal ruházza 
fel, amelyek a lélek keresztényi fölfogására nagyon szépen előké-
szítik a bölcseimi gondolkodást, de ugyanakkor elmulasztja pon-
tosan meghúzni azt a határvonalat, mely az isteni értelmet az 
emberi gondolkodástól elválasztja. Ennek magyarázata szerintem az, 
hogy Aristoteles nem volt tisztában a lélek eredetének kérdésével, 
csak sejtette és sejtésének kifejezést is adott, hogy az a lélek, 
mely a gondolkodás által érzéki valóságon felüli tevékenységre 
képes, bár e tevékenységében anyagra szorul, míg ember az 
ember, eredetébe sem lehet anyagi erők szüleménye, sem a test-
től elválván, el nem pusztulhat. Ha tehát rendszerébe beillesztjük 
a teremtés fogalmát, amint ezt a skolastikusok s az ujabbak 
közt Brentano, Rolf es megtették, gyönyörű és a valóságnak meg-
felelő bölcseletét nyerjük az emberi léleknek. 

Igaza van Zeller-nek, hogy ez eljárás túlmegy az exegeta 
illetékes hatáskörén, de téved, ha azt mondja, hogy ez meghamisítja 
Aristoteles bölcseletét. Aqu. Tamás és Rolf es eljárása teljesen jogo-
sult és épen az volna hiba, ha a görög filozofémáknak sejtésszerű 
igazságait nem emelnők ki s nem érvényesítenők az emberi gon-
dolkodásnak a görög bölcseletben oly sajátságos módon való 
megnyilvánuló divináló erejét, melyet a keresztény tudósok mint 
gazdag kincsesbányát kiaknázzák. 

Kurf ess is elismeri, hogy Aqu. Tamás kommentárja legjobban 
kifejezi Aristoteles gondolatait s bár nem old meg minden nehéz-
séget, de azáltal, hogy a kérdést határozottan beállította a törté-
neti milieube, amelyből egyik részében kinőtt s hogy magyará-
zataiban az aristotelesi fogalommetafizikából indul ki, kiinduló 
pontja lett a probléma helyes megoldásának. 

Munkács. ' Bikari Ferenc. 

Marj an Makarewicz : Die Grundprobleme der Ethik bei 
Aristoteles. (Leipzig, O. R. Reisland, 1914. XV és 222 1.) 

I. (1—22. 1.) Az erkölcstan (ethika) helye Aristoteles tudo-
mányos rendszerében. Aristoteles szerint a tudomány két fő-
csoportra osztható: Azon tudományágak, melyeknek tárgya a 
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változhatatlan, a szükségszerű, az, mit az ember tevékenysége 
nem bir megváltoztatni, elméleti tudományok; azok pedig, melyek-
nek tárgya a változó, az emberi cselekvés által módosítható, a 
gyakorlati tudományok. Ez utóbbiak részint az embernek saját 
belsejében, erkölcsi egyéniségében végezhető munkáról szólnak 
(ethika), részint az emberi cselekvésről annak hatásában a kül-
világra (technikai tudás, ügyesség). 

II. (23—39. 1.) Az erkölcstan tárgya és módszere. Az 
erkölcsi jó fogalma Aristoteles szerint nem egyszerűen valamely 
eleve (a priori) létező fogalom, nem is pusztán a környezet, a 
megszokás stb. szükségszerű psycho-physiologiai productuma, 
hanem az egyén alanyi (subjectiv) törekvésének helyes viszonya 
az ember tényleges tárgyi (objectiv) természetéhez, az ember 
természetszerű rendeltetéséhez. Ezért az erkölcstan mindenekelőtt 
az emberi természet ismeretét tételezi fel. Célja pedig kivált-
képen gyakorlati: nem pusztán általános erkölcsi irányítóelvek 
megállapítása, hanem az egyénnek arra való ránevelése, hogy a 
konkrét élet szövevényes körülményei közt mindig a helyeset, az 
arányosan felfogott emberi természetnek megfelelőt, azaz az 
erkölcsileg jót cselekedje. 

III. (40—69. I.) Az Aristoteles-féle erkölcstan gondolat-
menete. Minthogy az erkölcstan feladata az embert a helyes 
cselekvésre rávezetni, a cselekvés pedig mindig valamely célt 
tételez fel, az erkölcstan is legelőször a céllal, az emberi cselek-
vés céljával, az ember rendeltetésével foglalkozik. Az emberi 
cselekvés helyes célja, az ember rendeltetése pedig nem egyéb, 
mint az ember összes képességeinek, tehetségeinek érvényesülése. 
Még pedig arányosan, azaz úgy, hogy a magasabb rangú, érté-
kesebb (szellemi) tehetségeinknek az alacsonyabb rangúak (testiek) 
mint eszköz kellően alá legyenek rendelve. Az emberi cselekvés 
céljának, az ember rendeltetésének megállapítása után azon, az 
emberben rejlő erők, lélektani rugók és tényezők felkutatása 
következik, melyek révén az emberi cselekvés létrejön. Az ember 
életműködése háromféle. Legalsóbbrendű a pusztán vegetativ, mely 
fizikai szükségszerűséggel bonyolul le. Utána jön a külvilág 
benyomásainak érzékeinkkel való felfogása és annak ránk gya-
korolt érzékileg vonzó, vagy visszataszító hatása. A legfelsőbb 
emberi képesség végre maga a gondolkodás és az ezzel kapcso-
latos akarattevékenység. Ezen hármas képesség egymásnak ará-
nyosan alárendelt, rendszeres, már szokássá vált érvényesülése 
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alkotja az erényes életet. Aristoteles az egyes erényekről szóló 
fejtegetéseit ezen lélektani elemzéssel szerves kapcsolatban nyújtja. 

IV. (70—82. 1.) Plátó és Aristoteles. Aristoteles metafiziká-
jában jellegzetes a létnek, a létezésnek — mely a magukban 
létező egyedi dolgokban (substantia), a tárgyi valóságban létező 
lényekben nyer tényleges konkrét érvényesülést — tüzetes kuta-
tása. A létezés fogalmával és annak reális jellegével szorosan 
összefügg a jónak aristotelesi fogalma. Plátó elvontabb, kevésbbé 
realistikus bölcselete az általános jó megközelítésében, általános 
igazságok elvont szemlélésében szinte kimerülő erkölcstant nyújt. 
Nem sikerül neki a legmagasabb erkölcsi célok és a psycho-
physicumával e földön élő és mozgó ember konkrét élettevékeny-
sége és életfeladatai között azt a szerves kapcsolatot, azt a jól-
elrendezettséget, arányosságot megtalálni, melyet a sokkal reáli-
sabb, a gyakorlati életet szervesen bekapcsoló aristotelesi erkölcs-
bölcselet nyújt. Míg Plátónál az általános jó elvont fogalma áll 
előtérben, Aristotelesnél, mint már láttuk, az egyénileg létező 
lény természetében rejlő konkrét rendeltetés, cél az erkölcsileg 
jó. Azon szerep pedig, mely Aristoteles metafizikájában az egyedi 
létezésnek jut, emeli ki ezen a konkrét, gyakorlati jó, nem pedig 
valamely elvont jó-fogalom létrehozását, kialakítását sürgető 
erkölcstant a pusztán kísérleti, empirikus jellegből és nyújt neki 
metafizikai alapot. 

V. (83—91. 1.) Elméleti és gyakorlati gondolkodás. A tudo-
mány feladata Aristoteles szerint a létezés és a fogalom, a létező 
tárgyak és jelenségek és azok általunk való hű felfogása közt a 
lehető legbensőbb kapcsolatot létrehozni. Más szóval, a tudo-
mány feladata az igazságot, azaz a létezőknek, meglevőknek — 
akár fizikai realitásban, akár logikai, eszmebeli valóságban létez-
nek — lehetőleg hű fogalmát nyújtani. Maga az emberi gondol-
kodás az igazság megismerésénél a következő fokozatokon halad 
keresztül : az érzékeinkkel felfogott benyomások, az érzéki meg-
ismerés révén ismerjük meg az egyes konkrét jelenségeket, dolgo-
kat. Többszöri, gyakori megismerés révén bizonyos ismeretbeii 
tapasztalati körre teszünk szert. Ennek alapján az egyes tárgyak 
pusztán egyéni vonásainak, tulajdonságainak elvonása után bizo-
nyos általánosabb, már több egyénre, több jelenségre alkalmaz-
ható tulajdonságok, fogalmak maradnak meg. (így jutunk el 
végre a legáltalánosabb, legmetafizikaibb fogalomhoz, a létezés, 
a lét fogalmához.) Ezen gondolatmenet, ezen eszmefejlődés érvé-
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nyesül az erkölcsi jó megállapításánál is. Ami a konkrétból ki-
induló és mindinkább általános igazságokat megismerő gondol-
kodás révén mint az ember egész, arányos természetének meg-
felelő ismerhető fel, az az erkölcsi jó. Ezt az általános emberi 
ideált kell aztán a konkrét körülményeknek megfelelően meg-
valósítani. 

VI. (92—114. 1.) A gyakorlati értelem és az akarat.. Az 
érzékeinkre ható benyomás, ha kellemes pillanatnyi érzéki mi-
voltunkra, vonzó, ellenkező esetben pedig visszataszító érzetet 
kelt. Az ily érzéki benyomást magasabb erkölcsi iránymértékek 
szerint és nem pusztán a pillanatnyi és sokszor csalóka érzéki 
vágy látószöge alatt értékelni, ellenőrizni a gyakorlati, cselekvő 
élet számára a gyakorlati értelemnek feladata. 

VII. (115—134. 1.) A szabad cselekvés. Míg az állatra a 
konkrét módon érzékelt benyomás fizikai szükségességgel hat 
vonzó vagy viszataszító irányban, addig az ember értelmi meg-
hányás-vetés, összehasonlítás által a cselekvés különféle meg-
valósítási esetei, módozatai előtt áll, ezek közt választhat. Ebben 
áll szabadsága. 

VIII. (135—156. 1.) Az erkölcsi ítélet. Alapvető Aristoteles 
rendszerében, hogy az érzéki benyomás, illetve az értelmi meg-
ismerés mindenkor megelőzi a cselekvést, a cselekvésnek nélkü-
lözhetetlen előfeltétele. Eddigi megszokott gyakorlati értékelési 
módunk, készségünk (habitus) pedig erkölcsi tökéletessége, illetve 
erkölcsi fogyatékossága szerint erkölcsi tökéletesedésünk mun-
kájában előmozdító vagy hátráltató szerepet visz. 

IX. (157—174. 1.) Az erkölcsi erény fogalma. Amint már 
láttuk, az ember rendeltetése, célja az erkölcsi jóra, azaz emberi 
mivolta, természete összes képességei arányos kifejlődésére és 
érvényesülésére törekedni. Az emberi képességek fejlesztésének 
és érvényesítésének arányos volta a kellő mértékben, a helyes 
középútban áll, abban, hogy az emberi természet arányos egészé-
nek rovására annak egyes részei se túl ne tengjenek, se el 
ne korcsosuljanak. Ezen helyes középút egyes képességeink, haj-
lamaink érvényesítésében természetesen nem szükségkép vala-
mely mennyiségbeli középfok, hanem azon a körülmények szerint 
nagyon változó mérték, melyet emberi mivoltunk arányos egy-
sége az illető képesség, hajlam érvényesüléséből ép megkíván. 
Az ily kellő mérték megállapításához két nézőpont szükséges: 
az objectiv, mely a megvalósítandó absolut erkölcsi eszmény-
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képet nyújtja és a subjectiv, mely az összes konkrét egyéni és 
más körülményeket veszi tekintetbe. 

X. (175—188. 1.) Az okosság. A gyakorlati értelemnek tető-
pontja az okosság, mely nem azt állapítja meg, hogy általában 
mikor helyes az emberi cselekvés, hanem azt, hogy a jelen kon-
krét esetben — kellő tekintettel az összes konkrét körülményekre — 
mi a tennivaló, a helyes magatartás. E folyamatnál a kellő meg-
fontolás, meghányás-vetés időrendben az első, ezt követi a helyes 
ítélet meghozatala jelen konkrét teendőkre nézve. Az Aristoteles-
féle okosság fogalmának kifejtése fényes példa arra, hogy az 
aristotelesi erkölcstan nagy synthesise és erkölcsi vezérelveinek 
általános volta mellett mily finom érzékkel bir a konkrét élet 
plasticitása iránt. Az okosság, az, hogy konkrét cselekvésünkben 
az egész életrendeltetésünk szempontjából helyeset eltaláljuk, 
nagy jellembeli kiműveltséget és gazdag élettapasztalatot fel-
tételez. 

XI. (189—206. 1.) Saját magunk és embertársunk szeretete. 
Aristoteles erkölcstanában e kettő magasabb egységgé olvad. 
Rendeltetésünk összes erőinknek, képességeinknek arányos, tehát 
olyan érvényesítése, melynél a lélek uralkodik a test felett, a 
szellem-erkölcsi az érzéki felett. Ebben áll egyúttal valódi egyéni 
boldogságunk. Ha pedig ezen, főként erkölcsi tökéletesedésünket 
munkáljuk — és ezzel saját boldogságunkat — egyben a többi 
emberek részére is a legjobb, mert legerkölcsösebb, legnemesebb 
embertársak leszünk. 

XII. (207—216. 1.) A kötelességérzet Aristoteles szerint nem 
kívülről jön, nem külső tekintélyen alapul, hanem egyszerűen 
annak belátása, megértése, tudata, hogy tökéletesedésünkben, 
egész természetünk arányos érvényesülésében áll rendeltetésünk 
és boldogságunk és ép ezért kötelességünk. Minden külső elő-
irás, törvény csak mint valódi arányos tökéletesedésünk eszköze 
bir létjogosultsággal. 

Ez röviden összefoglalt gondolatmenete szerzőnek, ki alapos 
bölcseleti, kiváltképen metafizikai készültségét a gazdag Aristo-
teles* irodalom alapos ismeretével köti egybe. Mindazoknak, kik 
az aristotelesi, nemkülönben az ezzel szorosan összefüggő szent 
Tamás-féle erkölcstant annak összefüggő egészében tanulmá-
nyozni óhajtják, kitűnő vezérkönyvül szolgáland. 

Kassa. Dr. Pfeiffer Miklós. 
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4. — Szent írásmagyarázat . 

a) Evangéliumok. 
Pölzl Xav. Ferenc második kiadásban bocsátotta nyilvános-

ságra kitűnő munkáját: Kurzgefasster Kommentar zu den viei-
lli. Evangelien. IV. Band. Leidens- und Verklärungsgeschichte 

Jesu Christi. Graz und Wien. 5'30 márka. E könyv tanulságos 
példa arra, milyen legyen a haladás a biblikus tudományok 
lelkében, a szentírás értelmezésében. Szigorúan tudományos és 
szilárd alapokon építő munka. 

Dr. Keppler Pál Vilmos rottenburgi püspöknek kiváló mun-
káját: Unseres Herrn Trost. Erklärung der Abschiedsreden und 
des hohepriesterlichen Gebetes Jesu újból kiadta Dr. Weber 
Simon freiburgi egyetemi tanár (Freiburg, 1914. X és 430 lap 
5-80 és 7 M.). Jézus búcsúbeszéde és főpapi imádsága (Ján. 
14—17. fejezetei) nemcsak a negyedik evangéliumnak, hanem az 
egész szentírásnak legfönségesebb részei közé tartoznak. Lehe-
tetlen mélységes meghatottság nélkül olvasni az isteni Jóbarát-
nak és Mesternek búcsuzását szeretett tanítványaitól, s utolsó 
szavait kínszenvedése előtt. Dr. Keppler könyvének első kiadása 
még tübingai tanárkorából való; a tudós szerző egész lelkét, 
széles ismereteit és a tárgyának lelkes szeretetét öntötte munkájába. 
A könyvnek értékét csak növeli, hogy minden szakasz után an-
nak gyakorlati alkalmazására (szentbeszédben, oktatásban) is út-
mutatást nyújt. 

Szép exegetikus munka jelent meg Smit J. tollából: De 
daemoniacis in história evangelica. (Scripta Pontificii Instituti 
Biblici, 1913.). A könyv általános kérdésekkel kezdődik, tárgyalja 
az illető evangeliumi részletek magyarázatának történetét, a 
zsidó és pogány démonologiát; majd áttér az egyes szakaszok 
magyarázatára, állandóan cáfolva a rationalista értelmezést. 
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Hogy hivő részen is mily hiba a túlzás, világosan mu-
tatja Méchineau L. könyve: Ivangeli di s. Marco e di s. Luca c 
la questione sinottica secondo le risposte della Commisione Bibiica. 
Róma, 1913. 215. Mereven elzárkózik minden haladás elől, dog-
mának tekinti azt, ami egyszerűen iskolai vélemény és így min-
den jóakarata mellett is komolyan számba nem vehető munka. 

Máté és Márk evangéliumáról csak számos kisebb értekezés 
jelent meg egyes folyóiratokban; a harmadik evangéliumhoz 
azonban Zahn Tivadar hatalmas kommentárt írt: Das Evangelium 
des Lukas ausgelegt. Leipzig, 1913. VIII és 773 1. 16. M. 
A szerző protestáns, de néhány állítását leszámítva kommentárját 
katholikus ember is nyugodtan használhatja. A könyvnek tör-
téneti hitelességét és hitelre méltó voltát Zahn lépten-nyomon 
hangsúlyozza. 

Szent János evangéliumára nézve Tillmann F. folytatja 
kommentárját: Das Johannesevangeliuni übersetzt und erklärt. 
Berlin, 1913. 161—240. oldalok. 

Heinrici, Die Bodenständigkeit der synoptischen Überlie-
ferung vom Werke Jesu (Leipzig, 1914.) a synoptikus evan-
géliumok hitelességét bizonyítja, főleg a belőlük letükröződő 
józan történelmi felfogás alapján. Rámutat arra, hogy más régi 
vallásalapítók élettörténetében mindenütt szerepel a legendás 
elem, mely az evangéliumokból tökéletesen hiányzik. Jézus cso-
dáit legnagyobbrészt irgalmassága sugallta és ezek mintegy 
kommentárját képezik messiási hivatásának. Hitelességüket ki-
válóan bizonyítja az egykorú történelemnek, földrajznak, nép-
léleknek pompás ismerete. 

Clader, Das älteste Evangelium. E kis füzet különlenyomat 
a Stimmen aus Maria-Laach 1913/1914. évfolyamából (I. 379—93 1.). 
A szerző úgy külső, mint belső érvek alapján Máté evangéliu-
mát tartja a legrégibbnek, melynek aram recensióját Márk kö-
vette, Márkot pedig Máté görög fordítója. A kettős forrás-elmé-
letet (Zweiquellen-Theorie) a szerző elveti. 

b) Apostolok Cselekedetei. 

Rüegg F. st.-galleni püspök magyarázata az Apostolok-
Cselekedeteihez (Die Apostelgeschichte dem christlichen Volke 
zur Betrachtung vorgelegt. Einsiedeln, 1913. 322 1. 2-80 M.) 
inkább épületes, mint tudományos célzattal készült. Hasonló jel-
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legű Gaebelein könyve: The Acts of the Apostles. London, 
1913. 

Az apostoli korból igen alapos monographiát írt Schumacher 
Rezső, Der Diakon Stephanas. Münster, 1913. XII és 136 1. 
3-70 M. Nemcsak biblikus, de egyháztörténeti szempontból is 
figyelemre méltó munka. 

A protestáns Hoennicke könyve: Die Apostelgeschichte 
erklärt. Leipzig, 1913. XII és 140 1. — rövid magyarázata az 
Apostolok Cselekedeteinek és igen sok figyelemreméltó adatot 
tartalmaz. A könyvet Lukács hiteles munkájának tartja, mely 
azonban szerinte csak az iró halála után jelent meg a nyilvá-
nosság előtt. A túlzó kritikának számos állítását cáfolja; kár 
azonban, hogy egyes helyeken ő maga is a szentiratnak legen-
dás színezetéről beszél. 

Wendt H. H., Die Apostelgeschichte. 9. kiadás. Güttingen, 
8 márka. Erősen rationalista jellegű munka. Szerinte az Apos-
tolok Cselekedeteinek mellékcélja, az oktatás, nagyon meggyön-
gítette a főcélt, a történeti hűséget. Van főforrás, melyhez azon 
részek is tartoznak, amelyekben a szerző többesszámú elsősze-
mélyt használ (Wir — Stücke); ez Pál egyik kísérőjének, talán 
Lukácsnak elbeszélése. A könyvnek átdolgozója, redaktora po-
gánykeresztény, ki 94. után írt. Pál megtérésének történetét és a 
hosszú beszédeket ez a redaktor szerkesztette. Ami a könyvben 
természetfölötti jellegű, az vagy legendás hagyományon nyug-
szik, vagy egyáltalán nem bir történeti értékkel és helytelenül van 
leírva (ezt Wendt a priori tudja). Pál megtérését pusztán lélek-
tani uton, hallucinálásból kell magyarázni, de Pál az így kép-
zelt dolog valódiságáról meg volt győződve. Valóban nagy kár, 
hogy a Wendt könyvében felhalmazott sok nyelvészeti, tör-
ténelmi, régészeti és földrajzi kincset ferde felfogása szinte 
hasznavehetetlenné teszi. 

c) Szent Pál és levelei. 

Szent Pálról Daechsel írt nagyobb művet: Paulus, der 
Apostel Jesu Christi. Sein Lebenswerk und seine Briefe in wort-
und sinngetreuer Verdeutschung. Dresden und Leipzig, 1913. 
IV és 240 1. 6 M. Az előbb említett könyvvel ellentétben Daech-
sel szent Pál megtérését az isteni hatalomból és kegyelemből 
magyarázza. A könyv első része szent Pál életét és tevékeny-
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ségét írja le, beleszőve leveleit is; a második pedig a magyará-
zatokat és az irodalmat tartalmazza. 

Müntz, Rome, St. Paul and the early church. London, 1913. 
244 1. 5 s. azon hatásokat kutatja, melyeket a római jog az 
apostol tanítására, nyelvezetére, sőt magára az egyház fejlődésére 
gyakorolt. Szent Pálnak ellenfeleivel való küzdelmeit érdekesen 
írja le Watkins, Der Kampf des Paulus um Oalatien. Tübingen, 
1913. VIII és 121 1. 3 M. — Szent Pál theologiáját a nem theo-
logusok előtt is könnyen érthető modorban Ramsay igyekezett 
kifejteni : The teaching of Paul in terms of the present day. Lon-
don, 1913. XIV és 450 1. 12 s. Betrams H., Dûs Wesen des 
Geistes nach der Anschauung des Apostels Paulus. Münster, 
1913. XVII és 180 1. 4-80 M. — A TtveOfia szónak jelentőségét 
fejtegeti szent Pál tanítása szerint. E szó Pálnál jelenti az ember 
magasabb, szellemi alkatrészét, majd néha az emberben honoló 
természetfölötti erőt, mint §ùva|ioç, de sohasem magát az isteni 
természetet. — Szent Pálnak lelkipásztori tevékenységéről Goudge 
írt: The pastoral-teaching of St. Paul. London, 1913. 152 1. 
2 s. 6 d. 

A Cursus Scripturae Sacraeben Knabenbauer I. a nála szo-
kásos konzervatív felfogással, de az újabb irodalomnak alapos 
ismeretével magyarázza szent Pálnak több levelét: Epistolae ad 
Thessalonicenses, ad Timotheum, ad Tituni et Philemonem. Páris, 
1913. VIII és 394. — A rómaiakhoz írt levélhez a protestáns 
Kühl E. írt figyelemreméltó, bár egyoldalú kommentárt: Der Brief 
an die Römer. Leipzig, 1913. XVI és 511 1. 12 M., az efezusi 
levélhez pedig három angol : Hitchcock, Parker és Dale egyforma 
cimek alatt: The Epistle to the Ephesians. London, 1913. A lon-
doni Moule szent Pálnak két levelét tette tanulmány-tárgyává 
Colossian studies és Philippian studies cimek alatt. 

A pásztorleveleket röviden, de világosan értelmezi Meinertz, 
Die Pastoralb riefe des hl. Paulus übersetzt und erklärt. Berlin, 
1913. X és 101. 1. — Ezzel ellentétben Mayer H. H., Über die 
Pastoralbriefe. Göttingen, 1913. IV és 89 1. 2*80 M. e leveleket 
hamisítványoknak mondja. 

A zsidókhoz írt levelet Nairne A. magyarázta: The Epistle 
of priesthood. Studies in the Epistle to the Hebrews. Edinburgh, 
1913. 454 1. 8 s. 
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d) Katholikus levelek és apokalypsis. 

Szent Jakab levelét újabban ketten fejtegették : Scheske, Der 
Brief des Jakobus mit besonderer Berücksichtigung des Zusam-
menhanges erklärt. Qrünberg, 78 1. 1*50 m. és Dale, The Epistle 
of James. London, 328 1. 2 s. 

Werdermann, Die Irrlehrer des Judas- und 2 Petrusbriefes. 
Gütersloh, 1913. XVII 6; 8 és 149 1. 3. m. a gnosztikusokban 
látja azon ellenfeleket, akik ellen a két apostoli levél a harcot 
fölveszi s a két levelet a kereszténység nyolcvanas éveibe helyezi. 
Júdás levelét hitelesnek tartja, Péter második levelét azonban nem. 

Az apostoli leveleket, beszédeket és a Jelenések könyvét 
német paraphrasis alakjában dr. Terwelp G. adta ki: Die Reden 
und Briefe der Apostel mit Einschlusz der Apokalypse. Bonn, 
3-60 márka. Minden levelet és beszédet rövid bevezetés előz meg 
s a magyarázandó szöveg címirásokkal ellátott szakaszokra van 
osztva. — Csak magával a Jelenések könyvével foglalkozik Caroll, 
The book of Revelation. London, 358 1. 6 s., továbbá Charles 
R. H., Studies ín the Apocalypse. Edinburgh. 1913. VIII és 199 1. 
4 s. 6 d., ki munkájában az apokalypsis magyarázatának törté-
netét adja, hebraizáló stílusát fejtegeti és 7—9. fejezetet értelmezi. 

5. — Az apokri fek irodalmából . 
Holzmeister U., Unbeachtete patristische Agrapha. Innsbruck, 

1914. 31 1. a szentatyák idézeteiben keresi Jézusnak oly szavait, 
melyeket az evangélisták és általában az újszövetség irói nem 
jegyeztek fel s a legtöbbet az alexandriai Didymusnál találja, de 
rajta kívül alexandriai Alexandernél, Epiphaniusnál, Hilariusnál 
és szent Ágostonnál is. Darley pedig Les Acta Salvatoris 
(Paris, 1913.) c. könyvében az általában negyedik századbeli ter-
méknek tartott apokrifiratot az első századba helyezi. 

* * * 

A folyóiratokban megjelent értekezéseknek, kisebb-nagyobb 
cikkeknek se szere, se száma. 

A Biblische Zeitschrift idei első számában Kastner Károly 
Zwei Paralleltexte cimen azt állítja, hogy Jézus az irgalmas sza-
maritánusról szóló példabeszédet talán Krón. II. 28, 15-tel kap-
csolatban, mondotta, hol arról van szó, hogy Obed szamarai 
próféta intésére Szamaria lakói békésen eleresztették a hadi fog-
ságukba jutott zsidókat. — Hasonlóképen párhuzamot lát keresz-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 
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telő szent Jánosnak Mát. 11-ben rajzolt eljárása és Elizeus próféta 
cselekvésmódja között. (Kir. II. 2, 16—18.) Mindkét helyen kézzel-
fogható bizonyosságot akar nyújtani tanítványainak szent János 
Jézus messiási voltáról, Elizeus arról, hogy Illést az Úr elragadta ; 
ezért küldik tanítványaikat kérdezősködni. 

Van Kasteren, Der Lanzenstich bei Mt. 27, 49. Von Soden-
nel szemben az idézett bibliai helynek authentiáját védelmezi.— 
Haensler (Zu Apg. 2, 4.) az Apostolok Cselekedeteiben említett 
glossolaliát a különböző nyelveken folytatott beszédre érti, nem 
pedig úgy, hogy az apostolok beszédét kiki a maga anyanyelvén 
hallotta és értette volna. — Végül Haeuser (Jeder prüfe sein 
Werk und er wird alsdann Ruhm nur für sich haben. Oal. 6, 4.) 
szent Pál szavait Gal. 6, 4.-ben arra érti, hogy az embernek 
tényleg szabad dicsekednie, de csak a saját gyöngesége miatt, 
mint az apostol Kor. II. 12, 9, 10-ben és Róm. 5, 3 skkben eléggé 
megmagyarázza. 

A második számban Dausch (Neue Studien über die Dauer 
der öffentlichen Wirksamkeit Jesu) bírálat tárgyává teszi azon 
érveket, melyekkel Nisius a Zeitschrift für kath. Theologie 1913. 
évfolyamában (457—503. 1.) Jézus nyilvános működésének tarta-
mát három évre számítja, Belser pedig a Theol. Quartalschrift 
1913. évfolyamában (323—376.) egy esztendőre. Egyiknek érveit 
sem tartja döntőknek, ő maga azonban nem foglal állást. — 
Haensler Zu Röm. 4, 19 (Oen. 25, 1 sk.) kifejti, hogy a két 
bibliai hely közt nincs ellentmondás, — Végül Osyra (Von der 
Wiederaufnahme der Sünder beim hl. Paulus) Galtierrel pole-
mizál, ki «La réconciliation des pécheurs dans St. Paul» (Recher-
ches de science religieuse. Paris, 1912. 449—460. 1.) cimű dol-
gozatában Tim. I. 5, 17—22-t a hagyományos és helyes felfogás-
sal szemben nem a papszentelésre, hanem a bűnök megbocsátá-
sára és a bűnösöknek az egyházba való visszafogadására magya-
rázta. Osyra a hagyományos álláspontot védelmezi. 

A Revue Biblique Internationale folyó évi első számában 
Bemard Alio «Le premier cavalier du chapitre VI de l'Apocalypse» 
cím alatt azt fejtegeti, hogy a Jelenések könyve 6. fejezetének 
első lovasa nem valamely csapásnak, hanem magának a győzel-
mes Üdvözítőnek symboluma. — Lagrange az Úr Jézus természet-
fölötti fogantatásáról értekezik (La conception surnaturelle du 
Christ d'après saint Luc) kimutatva, hogy e tant sem a pogány 
mythosokban keresett lehetetlen analógiákból, sem evolutióból 
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nem lehet kimagyarázni, majd (a második számban) szent Lukács 
szövegének terjedelmes és alapos magyarázatát nyújtja. — Ugyan-
csak a nevezett folyóirat második számában Nau egy eddig isme-
retlen, szent János apostol nevét viselő második görög apokaly-
psis szövegét és méltatását közli, mely a IX. századnál nem régibb. 
(Une deuxième apocalypse apocryphe greque de saint Jean.) — 
A harmadik számban pedig Lagrange «La justification d'après 
saint Paul» cimen hosszabb dogmatikus fejtegetést kezd meg 
szent Pálnak a megigazulásról szóló tanáról. Mindenekelőtt közli 
a helytelen és kevésbbé helyes véleményeket, majd kifejti a 
«lélekben lakozó igazság» fogalmát, továbbá a Sixaióu szónak 
jelentését és bibliai használatát. A tanulságos cikknek folytatása 
a jövő számra marad. 

Archaeologiai cikkeket írtak ez évfolyamban : Gerner Durand 
Kaifás házáról és a hajdani jeruzsálemi szent Péter-templomról 
(La maison de Caïphe et Véglise Saint-Pierre à Jérusalem), 
Vincent a Nagy Konstantin-féle szent sír templom régi ábrázolá-
sairól (Quelques représentations antiques du Saint-Sépulcre con-
stantinien) és Schmitz Palesztinának éjjeli ragadozó madarairól. 
(Oiseaux rapaces nocturnes de Palestine.) 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

A K Ö Z S É G I K U L T U R A ÉS AZ E G Y H Á Z . 

Községi kulturát a rómaiaktól kell tanulnunk. A régi római 
városok és págusok romjai megtanítanak bennünket a városi és 
községi kultura elemeire. Találunk templomromokat szétszórt 
oltárokkal. Az oltárok feliratai, hogy mi okból, mely istenségnek 
voltak szentelve az oltárok, szintén annak a vidéknek kulturai, 
közműveltségi nyomaira vezetnek. Találunk színkört (cirkusz), 
vízvezetéket, közfürdőket, közsütőházakat, utcai kövezést, utcai 
csatornázást, községházát vagy valamiféle közgyülekezési helyet. 
(Bazilica. Forum.) Iskolai épületet azonban nem találunk, mert 
akkor inkább a magán, a házi oktatás dívott. Különben lehettek 
köziskolák is, de ezek sem államiak, sem községiek nem voltak. 
Római állami és községi iskoláknak nyomukat nem találjuk. 

A köziskolázást, a népiskolázását, ezt a legdemokratikusabb 
intézményt a kereszténység honosította meg. A római katholikus 
vallásos jellegű iskolázást tehát oly réginek kell tekintenünk, mint 

5* 



68 VEGYESEK 

amilyen régi az egyház. Az egyház küldetéséhez tartozik a tanítás. 
Az igét azonban a kulturátlan ember nem érti meg. Ennek fel-
fogásához azt észt, a kedélyt elő kell készíteni, megművelni. 
Csakis ilyen kipallérozott, értelmileg megművelt lélek szívhatta 
magába a keresztény tanítást oly mértékben, oly csodálatos erő-
vel, hogy kész volt inkább életét odadobni, ha hitének meg-
tagadásáról volt a kérdés feltéve. 

Most a mi felfogásunk szerint a köziskolázás alapfeladata 
az írni-olvasni tanítás. A többi már ehhez képest melléktantárgy. 
Ezelőtt 50—60 évvel az elemi iskolázás többre nem is ment, mint 
az olvasás-irás és a számtan legelemibb négy műveletére. Persze 
ezen felül tanították a vallástant és gondoskodtak arról, hogy a 
gyermekek templomba járjanak, a lelki gyakorlatokban részt 
vegyenek. A régi, mondjuk a legrégibb katholikus keresztény 
iskolákban a könyvnyomtatás feltalálása előtt semmi szükség sem 
lehetett az írni-olvasni tanításra, mert ennek a nép úgy sem 
vehette hasznát. Nem voltak könyvek, röpiratok, hírlapok. Nem 
volt a népnek olvasnivalója. Akkor a nép fia összes ismereteit 
az élőszóból, a lelkész prédikációiból, a templomban merítette. 
A templom szemléltető oktatással (Biblia pauperum) is szolgált, 
mert ez a modern szemléltető oktatás épen nem a modern peda-
gógia találmánya. Ezt az egyház már legalább másfélezer év óta 
alkalmazza, amióta nyilvános templomokat és egyházi intéz-
ményeket felállítania szabad. Valamint a mostani modern akultur-
pálotah intézmény sem új találmány, mert a római katholikus 
templomok kezdettől fogva egyszersmind kultúrpaloták voltak; 
a képzőművészet, a zene és a nemzeti história palotái. A régi 
templomok freskói többnyire nemzeti történelmi tárgyúak is. 

A római katholikus külső istenitisztelet, úgy a latin, mint 
a görög szertartás szerinti, maga egy nagy kulturai aktus és az 
egyház mindenkor a kulturának legújabb vívmányait használja 
fel a külső istenitisztelet fényének emelésénél, amit csak az 
iparművészet, a zene, az énekművészet, a tudomány szolgáltatni 
képes. A nép romlatlan kedélyű gyermekét a katholikus külső 
istenitisztelet rendezésének magasztos összhangja meghatja; a 
külső fényessége a föld fölé emeli, ahhoz, akinek tiszteletére van 
rendezve az ünnepség. A nagyobb műveltségű, tanult ember pedig 
már műélvezettel vett részt az istenitiszteleten, mert tudja annak 
történeti, dogmatikai, erkölcsi mély vonatkozásait, szépségeit. 

A szentmise kiszolgálása után vagy mise közben a lelkész 
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a szószékre megy és tanít. Tanítja a hittant és ezzel kapcsolat-
ban terjeszti a hasznos tudnivalókat. Nyilvános előadást tart. 
íme a szabadliceum, a munkásgimnázium legrégibb alakja. 
A régi prédikációk valószínűleg nem csupán valláserkölcsi fejte-
getésekkel foglalkoztak, hanem az egyes töredékek szerint még 
politikai tartalmúak is voltak. A lelkész iparkodott hiveit minden-
ről felvilágosítani, amit azoknak tudni kellett. Az egyházi év 
beosztása, az ünnepnapok, a böjti napok, bizonyos évszakokra és 
napokra eső szent cselekmények végzésének előre kitűzése stb. 
valóságos évi programmot ad a híveknek, akik már ki vannak 
tanítva azoknak jelentőségéről és ehhez a jó rendhez szabják 
életmódjukat. íme itt van már az első kulturember, akit az egy-
ház kiragadott a vadon életmódból, a tengő, a céltalan, a kultu-
rátlan, a mi mostani felfogásunk szerint az úgynevezett kóborló 
cigányéletből, ki nem tudja, hogy mikor van vasárnap, mikor 
van a hétnek, a hónapnak, az évnek kezdete és vége. Még azt 
sem tudja, hogy hány éves. 

A templombajáró ember már erősen kulturember. Már meg-
érti az ottani faragott és festett képek jelentőségét. Azokból olvas, 
noha írástudatlan különben. A gyakori szemlélete a képeknek és 
szobroknak rávezeti a képírás és a képfaragás titkaira. A vonalak, 
a színárnyalatok megfigyelésére. Kezdenek benne az építészeti, 
a festészeti, a szobrászati szépérzékek, a felfogó- és teremtőerők 
kifejlődni. íme az egyház nevelte a közművelődés legnagyobb 
erőit. A világhírű építészeket, szobrászokat, festészeket, kiknek 
ismeretköre kezdetben tisztán vallási tárgyakra terjed. A nem 
vallási tárgyú festészet és szobrászat már újkori. A régi mesterek 
tárgya a vallásos tárgy volt, mely egész lelküket áthatotta és 
alkotásra késztette és minél mélyebbről merítettek, annál tökéle-
tesebb lett alkotásuk. 

Az egyház íme az írni-olvasni tudás iskolája előtt már tanítja 
a népet, csinálja a népkulturát és oly buján termeszti a tudás 
jómagját, oly kitűnően munkálja a népet, hogy nagy művészek, 
felfedezők, tudósok, hadvezérek lesznek a mi mostani fogalmaink 
szerinti analfabétákból. (Hunyadi János maga sem tudott írni-
olvasni.) Az irás-olvasás csak eszköze a tudás, az ismeretek szer-
zésének. De nem kizárólagos módja. Az alföldi pásztorember 
kitűnő csillagász, habár sohasem olvasott csillagászati kézikönyvet. 
Tudása közvetlen megfigyelésen alapszik. 

A mai közművelődési viszonyok között persze elenged-
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hetetlen követelménye a kulturának a kötelező népoktatás. Az 
írni-olvasni tudás elsajátítása mellett a műveltség elemeinek, a 
hasznos ismeretek elemeinek tudása. Az egyház ezen változott 
viszonyok között is derekasan teljesíti népkulturai feladatát. Nem-
csak az erkölcsi fogalmakra és tisztultabb felfogásokra vezeti 
híveit és nagyátlagban megteremtette az úgynevezett európai 
felfogást, ennek összesége gyanánt az európai kulturát, mely 
különbözik az ázsiai és afrikai ősrégi kulturáktól és ezekkel 
szemben mint eredeti keresztény kultura jelentkezik. Mert akár-
hogy kapálóznak is a mi modern pogányaink, a mi vézna kultur-
embereink, ha csak tibetiek, kinaiak, malájok, indiaiak avagy 
mohamedánok nem lesznek, addig le nem rázhatják magukról a 
keresztény kultura jellegét. Sőt a modern zsidó is ebbe a keresz-
tény kulturának külsőségeibe kénytelen bújni, ha csak nem akar 
ázsiai ember maradni. Az európai szokásoknak kénytelen hódolni. 
Az európai izlést, felfogást, stilt követni, bármennyire gyűlöli 
is azt az intézményt, az egyházat, amelytől ezt a kulturát vette. 

Az egyházban megtaláljuk tehát a mostani értelemben vett 
kulturműködés összes főbb ágazatait. Ott látjuk: 

I. Az ismeretterjesztő kulturát. 
II. A művészi kulturát. 

III. A szociálpolitikai kulturát. 
IV. A közgazdasági kulturát. 

Sőt érdekes megfigyelni, hogy minden kultúrintézmény már 
ősidőktől fogva meg is van az egyházban. A modern korszak 
egyetlenegy új kultúrintézményt tud csupán felmutatni és ezt 
az emberekre mintegy rá erőszakolni és ez a brutális halottégetés, 
a krematorium intézménye, melyet sem esztétikailag, sem egész-
ségügyileg nem tudnak megokolni, de azért azt a poétikus temető-
kultura helyett a községi és városi kultura tényezői közé akarják 
erőszakolni és ez a törekvés csak ott törik meg, hol az egyház 
elég erős ellenállást képes kifejteni. 

Már most tulajdonképen miben áll a modern községi és 
városi kultura? Ez semmi más, mint a keresztény kultura eszmé-
nyeinek és a keresztény kultura eszközeinek egyszerű laicisálása. 
Laicisalása a szabadoktatásnak, az iskoláknak, továbbképző tan-
folyamoknak, a népkönyvtáraknak. Laicisalása a szociális, népjóléti, 
közjótékonysági intézményeknek. Laicisalása a művészeteknek és 
pedig ferde irányban az érzékiség, a csiklandozó, sikamlós és 
feslett művészeti felfogások irányában. De a nagy és mohó laici-
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salási törekvések mellett megfeledkeznek épen arról, ami a köz-
ségi és városi kultura leghálásabb és igazi feladata lenne, mint 
p. o. 1. A közegészségügy, a nyilvános betegápolás, szegényügy, 
gyermekvédelem ; 2. az ivóvíz ; 3. a szennyvízlevezetés, utcaseprés, 
közvilágítás; 4. köz- és magánépítkezés, utcaszabályozás, járda-
és uttestburkolás; 5. közúti vasutak; 6. piacrendezés; 7. ipari és 
kereskedelmi rendtartás; 8. zálogház; 9. erkölcsrendészet; 10. fürdő-
ügy; 11. színház és zene; 12. közműhelyek; 13. lakásügy; 
14. idegenforgalom; 15. parkozás, műkertek; 16. történeti és 
műemlékek megóvása; 17. városi és községi múzeumok, levél-
tárak; 18. általános és helyiérdekű, speciális, állandó és időszaki 
kiállítások; 19. mozgófényképszinházak; 20. városi és községi 
kertészet, faiskolák, erdők, ligetek, tavak, csónakázó helyek, strand-
fürdők alkotása; 21. füst- és porkérdés tűzoltás, kéményseprés, 
locsolás stb. 

Ezt az óriási kultúrpolitikai területet, melynek vázlatát itt 
ebben a tizenkilenc pontban felsoroltuk anélkül, hogy teljesen 
kimerítettük volna ezeket a feladatokat teljesen és zavartalanul 
átadjuk a laicisalásnak. Ebben az egyház nem fog soha konkur-
rálni a községgel, a várossal. Az iskola-, a templom- és a temető-
kultura területét pedig hagyják a községek kizárólag az egyház-
nak. Az iskola sohasem volt községi kulturai feladat. Nem volt 
a rómaiaknál sem, pedig azok csak dicsekedhettek kulturával, 
melynek romjain is mi igen sokat tanulhatunk. Ott magániskolák 
voltak. A modern korszak mégis a községi és városi kultura 
terjedelme tekintetében a mai napig sem érte el a római városok 
és községek nívóját. Ivóvízvezeték, utcaburkolat, csatornázás 
nélkül nem volt római telep. Nálunk ez a legutolsó a város-
alapításnál, a telepítésnél. Az ember el sem hinné, hogy Magyar-
országon csak tizenhét városban van csak rendszeres szennyvíz-
csatornázás. Budapest környékén 54 ezer, 35 ezer, 24 ezer lakos-
sággal bíró városok vannak csatornázás és rendes vízvezeték 
nélkül. A székesfőváros határában levő római város, Aquincum, 
aligha volt nagyobb népességére nézve, mint most Budafok és 
tessék megtekinteni a feltakart utcákat, épületeket, mily magas 
községi és városi kulturai igényekről tesznek azok tanúságot. 
A vízvezeték romjai pedig valósággal bámulatba ejtenek bennün-
ket, hasonlóképen a közfürdők maradványai és a kiásott háztar-
tási, közszükségleti eszközök. 

Ha már annyira szeretünk modern pogányok lenni, inkább 
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utánozzuk, modernizáljuk a klasszikus korbeli pogányok községi 
és városi kulturáját. Ne pedig arra törekedjünk, hogy az egyházat 
kiszorítsuk a kulturai intézményekből és azokba a község üljön 
bele. Ha még jobb gazdát cserélnének ezek a kulturális intézetek. 
Épen ellenkezőleg. A községesített iskolák vagy visszatértek a 
régi felekezeti jelleghez, amelyet levetettek vagy államosítva lettek. 
Szóval községi iskola nincs. A község nem bír ezzel a kulturai 
feladattal. Ahol még a kezén vannak az iskolák, ott is már az 
államosítás felé törekszenek vagy visszaadják a felekezeteknek. 

Néhai báró Eötvös József volt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nevéhez fűződnek a községi, az akkor úgynevezett «közös» 
(felekezetnélküli) és állami iskolák. A kitűnő hazafi nem egész 
alaposan gondolta át ezt a tervét, mielőtt azzal a nyilvánosság 
elé lépett és törvénybe igtatta. A végzetes tévedés hamarosan 
mutatkozott is, épen a községi iskoláknál, a nemzetiségi vidékeken. 
Amíg például Felső-Magyarországon az iskolák vallásos jellegűek, 
felekezeti jellegűek voltak, az illető egyházi főhatóság felügyelete, 
rendelkezése alatt állottak, azokból ki volt zárva a pánszlávizmus, 
a kifelé törekvés. Az egyházi főhatóság, a római katholikus 
püspökök mind jó magyar hazafiak voltak, akik nem tűrtek meg 
semmiféle magyar nemzetellenes törekvést az iskolákban. Amikor 
azonban az iskolákat elközösítették, elközségesítették, azok vezetése 
és irányítása a politikai község többségének a kezébe került. 
Elképzelhető, hogy ezekbe az iskolákba ugyanazon politikai esz-
ményeket, ugyanazon politikai törekvéseket vitték be, amelyeket 
a politikai község többsége követett. Ettől a következménytől 
aztán meghőköltek a magyar közoktatásügyek vezérei és nyakra-
főre kezdték az iskolákat államosítani a nemzetiségi vidéken és 
ezzel csak még inkább rontottak a helyzeten, mert magát a 
magyar nemzeti állameszmét tették ki céltáblának. De gyakorlati 
eredménye sem lett, mert az állami iskola ellen valóságos izga-
tást követtek el, mint a magyarosítás erőszakos eszközeire mu-
tattak rá és valósággal elrettentették a tót, a román szülőket, 
hogy ezekbe az állami iskolákba adják be gyermekeiket. 

Szerencsére, abból a báró Eötvös-féle törvényből megmaradt 
az iskolafenntartás szabadságának elve. Bárki tarthat fenn nyil-
vános iskolákat, egyesek, felekezetek, testületek. így aztán szép 
csendesen felhagyva a szertelen államosítási törekvésekkel, a 
felekezetek zavartalanul birtokba vehették iskolaikat, a meglevőket 
fenntarthatták, fejleszthették. A tandíjmentesség, a felekezeti tani-
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tók fizetésének rendezése és állami pénzzel való segélyezése, 
mind-mind az elkövetett hibák kijavítását célozzák. A torzsalkodás 
az iskolák birtoka felett egyrészről a politikai község és az állam 
másrészről a felekezetek között megszűnt. A gyakorlati élet pedig 
megmutatta, hogy a felekezeti iskolákban sokkal több eredményt 
mutat fel a magyar nyelvtanítás, mint másjellegű iskolákban, 
mert a nemzetiségi közönség nem oly bizalmatlan a felekezeti 
iskola iránt, mint az állami iskola iránt. Viszont a felekezeti 
jellegű iskolákban az egyházi főhatóság nem tűri a nemzetiségi 
politika betolakodását. 

Sok keserű csalódás és fiaskó után vissza kellett térni a 
magyar kulturai fejlődés természetes útjára, a templomhoz és a 
vallásos iskolához. E kettőt egymástól elválasztani nálunk való-
ságos kulturai bűn. Persze a mai napig sem szűnt meg ez a 
«nyugati» kultúrpolitikai törekvés, hogy miként a vallást, az Istent 
magát el akarják választani az erkölcstől, akként az iskolákat is 
el kell választani a templomtól és a vallástól. Ezzel a törekvéssel 
szemben fel kell vennünk a harcot az egész vonalon. 

A vallástalan iskolákkal szemben a szabadság jogán min-
denült lépjen fel az egyház mint iskolafenntartó versenyisko-
lákkal. Ugyanígy cselekedjék a községi kultura egész területén. 
Különösen hálás feladat kínálkozik a szegényügy, a gyermek-
védelem, a kórházi betegápolás terén. Ami nagyszerű intézmé-
nyünk, a páli szent Vince leányainak szerzete, a szent Vince-
egyletek oly erős, életrevaló szervezetek, melyek a szegényügy, 
a nyilvános betegápolás, a gyermekvédelem terén mindenféle 
laicus és egyházellenes, vallástalan gyermekvédelmi, közjóté-
konysági törekvést háttérbe szorítani képesek. Itt vannak a székes-
főváros nagy kórházai és klinikái, melyek a betegápoló apácák 
kivonulása esetén egyszerűen becsukhatják a boltot. A községi 
kulturfeladatok egyikének, a nyilvános betegápolásnak és szegény-
ügynek egyedüli előmozdítói a betegápoló apácák. 

Hasonlóképen a történelmi műemlékek fenntartása, a keresz-
tény jellegű múzeumok és nyilvános könyvtárak, a szabadliceu-
mok, felnőttek oktatása, iparos tanoncotthonok, iparos legény-
egyletek, ifjúsági egyletek, a közgazdaság terén a fogyasztási és 
hitelszövetkezetek, gabonaközraktári intézmények; a szociálpoli-
tika terén főként a munkáslakások építésének felkarolása által az 
egyház akár önállóan, akár a községgel karöltve a legáldásosabb 
kulturai tevékenységet fejthet ki és a megváltozott viszonyok 
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között a modern élet eszközeinek felhasználásával teljesítheti az 
ö népnevelői, civilizáló, néppásztori fenséges küldetését. 

Budapest. Dr. Dolenecz József. 

Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronát fizettek : Balogh Lajos, Bálint Venant, dr. Béky 
László, Csaposs Géza, Csomortáni Ignác, Erőss József, dr. Franciscy Lajos, 
Jeszenszky Kálmán, Hellebronth Miklós, Hann Károly, dr. Kanyó Gyula, 
Kari József, Kondor István, Lebovics Dániel, dr. Luttor Ferenc, Pázmán 
Zoltán, Polczer Jenő, Rácz Ferenc, Róm. kath. plébániahivatal Bélfenyér, 
Róm. kath. plébániahivatal Csütörtökhely, Róm. kath. plébániahivatal öskű , 
Róm. kath. plébániahivatal Pusztavám, Schmeller Alajos, dr. Sipos István, 
Szakali János, dr. Szentkláray Jenő, Széman Endre,Teller Vince, Weyer Mátyás, 
dr. Wolkenberg Alajos, Zettner Sebő. 

8 koronát : Loczner Gusztáv. 
6 koronát : Bazil-rendi monostor Ungvár, Bergendy István, dr. Boro-

viczeny Nándor, Czinczok János, Czistler István, Csathó Ferenc, gróf Csáky 
Károly, Csányi Kálmán, Csicsay Alajos, Dóczy Endre, Evetovics János, Fercsák 

József, Gombár György, Györkő Ferenc, Holma István, Herodek Ferenc, 
Janovits Károly (I. félév), Jenő András, Jénáki Ferenc, Karácsony Imre, 
Kardos Károly, dr. Kele István, Kmety György, Kroller Miksa, Mihálik József, 
Paveloniu Valér, dr. Puchovszky Bálint, dr. Sashegyi Aladár, Szende Sándor 
Maniga (I. félév), Szmetana Ágoston, Timér Kálmán, Venczell Ede. 

4 koronát : Bischof Antal, Drozdik László. 
2 koronát : Telekessy János, Tóth Lajos. 
1915-re 12 koronát dr. Ambrus István, Angolkisasszonyok Budapest, 

Auguszt István, dr. Bálás Endre, Ballon Lajos, Barabás György, gróf Bat thyány 
Vilmos, Báthy László, dr. Becsky Arzén, Bencze Ernő, Benedek-rendi apátság 
Bakonybél, Bencés-főgimn. tanári könyvtár Győr, Benedek-rendi apátság 
Czelldömölk, Benedek-rendi főgimn. tanári könyvtár Sopron, Benedek-rendi 
székház Tihany, Benyák József, Bertalanffy Gyula, Bilkei Ferenc, Bogisich 
Mihály, Bozóky Bonavent, dr. Chorényi József, dr. Czabán Tamás, Czajkovszky 
Evariszt,Czeizel Gábor, dr. Czilek Balázs, gróf Csáky Károly, dr. Császik István 
gróf Csekonics Endre, Cser Vendel, Cserei János, dr. Csernoch János, Csúcs 
István, Dedek-Crescens Lajos, Debreczeny János, Dobrányi Károly, Domonkos-
Rend Szombathely, Domonkos-zárda Vasvár, Dóczy János, Döbrössy Alajos, 
dr. Drahos János, Dráveczky Kálmán, Drexler Antal Wien, Egyházirodalmi 
Magyar Iskola Temesvár, Egyházmegyei könyvtár Nyitra, Ernsberger József, 
Erdőssy Ferenc, Ettinger János, Fábián János, dr. Fejér Gerő, Fekete János, 
dr. Fekete Vince, Ferenc-rendi házfőnök Baja, Ferenc-rend Budapest-Belváros, 
Ferenc-rendi zárda Budapest Margit-körűt, Ferenc-rendi zárda Eger, Ferenc-
rendi zárda Galgócz, Ferenc-rendi zárda Kaplony, Ferenciek kolostora Mária-
radna, Ferenc-rendi zárda Medgyes, Ferenc-rendi zárda Németújvár, Ferenc-
rendi zárda PáDa. Ferenc-rendi zárda Pécs, Ferenc-rendi zárda Pozsony, 
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Ferenc-rendi zárda Szombathely, Ferenc-rendi zárda Vajdahunyad, Fetser 
Antal, Fiedler István, Fischer-Colbrie Ágost, Fó'gimn. igazgatósága Csík-
szereda, Főgimn. tanári könyvtár Esztergom, Friedrich Sándor, Gabriely 
Lajos, Galló Simon, Gábor Pál, Gerlei Nándor, Glatt Ignác, dr. Glattfelder 
Gyula, Graeffel János, Grócz Béla, Gürtler József, dr. Halászy Cézár, dr. Hanauer 
István, Hartsár István, Hartsár Péter, dr. Hám Antal, Hámon Róbert, Hegyi 
Pál, dr. Hernitz József, Hindy Zoltán, Hittudományi kar könyvtára Budapest, 
Hoffmann János, báró Hornig Károly, dr. Horváth Győző, dr. Horváth Jenő, 
Horváth Lajos, Hölszky Károly, Hungária-Egyesület Frieburg, dr. Huszár 
Elemér, Janics Ferenc, Jézustársasági növendékpapok Pozsony, Jézustársasági 
rendház Nagyszombat, Juhász Kálmán, Kapucinus rendház Budapest, 
Karácsonyi János, Kassay István, Katholikus Kör Veszprém, Karmeliták 
rendháza Győr, Káuzli Dezső, Kegyesrendi főnökség Budapest, Kegyes-
rendi főgimn. Budapest, Kegyesrendi ház Nagybecskerek, Kegyesrendi társház 
Nyitra, Kerékgyártó Tibor, Király János, Kirschbaum Lajos, dr. Klaucz 
György, Kleiner Lajos, Kohl Medárd, dr. Kokas János, Kollányi Ferenc, 
Komócsy István, dr. Koperniczky Ferenc, Kovács Imre, dr. Kováts Kálmán, 
Kozári Gyula, Középponti Katholikus Kör Budapest, dr. Kővágó Péter, 
dr. Krammer György,"Kránitz Kálmán, Krssák János, dr. Krüger Aladár, Kubesa 
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Magyar János, Magyar Miklós, Magyar Zsigmond, gróf Mailáth Géza, gróf 
Mailáth György, gróf Mailáth Györgyné, Majthán Károly, Matunák Mihály, 
Matuskovich Márton, Márton Mátyás, Máyer Károly, Medveczky Ede, Melichár 
Kálmán, dr. Mester János, Mezgár Lajos, Michon Mátyás, dr. Mihályfi Ákos, 
gróf Mikes János, dr. Miksó István, Minárik József, Mladoniczky Ignác, dr. Mohi 
Antal, dr. Molnár Ignác, Molnár Zsigmond, dr. Mosonyi Dénes, Nagy L. Bernárd, 
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Veszprém, Pázmány-Kör Innsbruck, Perr Viktor, Peszeki Ferenc, Peszlen 
Károly, dr. Podraczky István, Polák István, dr. Porubszky Géza, Pozsgay 
József, Premontrei kanonokrend Jászóvár, Premontrei székház Csorna, Prikler 
Károly, Prohászka Ottokár, Püspöki könyvtár Pécs, dr. Rada István, Radnai 
Győző, Ragány Bertalan, Rajczi János, dr. Rajner Lajos, Rácz Endre, Rosos 
István, dr. Rott Nándor, Róm. kath. plébániahivatal Előszállás, Róm. kath. 
plébániahivatal Havasberény, Róm. kath. plébániahivatal Iszkaszentgyörgy, 
Róm. kath. plébániahivatal Jászó, Róm. kath. plébániahivatal Jászómindszent, 
Róm. kath. plébániahivatal Kishegyes, Róm. kath. plébániahivatal Kunos-
vágás, Róm. kath. plébániahivatal Ruttka, Róm. kath. plébániahivatal Vág-
hosszúfalu, Róm. kath. plébániahivatal Zákány, dr. Sándorffy Nándor, Scheidt 
Miklós, Schmidt János, Simon István, Spett Gyula, Stein János, Stenger Gyula, 
Streit Ferenc, Szabó István, Szabó Jenő, Szabó Sándor, Számord Ignác, 
dr. Szánthó Géza, dr. Szeli Lajos, Szemináriumi könyvtár Győr, dr. Szentes An-
zelm,Szent-Imre-Egylet Győr,Szepesi székeskáptalan Szepeshely,Szepessy Lajos, 
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gróf Széchényi Miklós, Székely Gyula, dr. Székely István, Szilvek Lajos, 
dr. Szmrecsányi Lajos, dr. Szőnyi Ottó, Szuhán István,Tadits Benő, Taksonyi 
János, Tamási Áron, Thym Adolf, Tomcskó Alajos, dr. Unterreiner József, 
dr. Való Simon, Varga József, Vasvármegyei róm. kath. kör Szombathely, 
Vaszary Kolos, dr. Várady Á. Lipót, Velics László, dr. Vécsey József Aurél, 
Vida József, Vizsy Pál, Vucskics Gyula, Vurglich Ágoston, Wajdits Gyula, 
dr. Walter Gyula, Warga Manó, dr. Werdenich Endre 2 példányra, Wéner Péter, 
Zahoránszky István, Zalka László, Zábrátzky György, gróf Zichy Gyula, Zirczi 
konvent, Zlatos József, Zomora Dániel, dr. Zsembery István. 

io koronát : Telekessy János. 
6 koronát : Dr. Abszolon Ede, Ackermann Kálmán, Ambrus Arthur, 

Bálás Lajos, Belvárosi Kath. Kör Székesfehérvár, Benedekrendi főapátság 
Pannonhalma, Benedekrendi növendékpapok Pannonhalma, Benedekrendi 
tanári kar Pannonhalma, Bergendy István, dr. Boroviczény Nándor, Bótz 
József, Bresztyák Sándor, Brém Lőrinc, Budai Szent-Imre-Collegium, Bundala 
Mihály, Demján Ákos, Dideczky János, Evetovics János, dr. Fekete Géza 
József, Ferencrendi zárda Szászváros, Gehl Ot tmár , Hamvas Endre, Hodács 
Ágost, Hofmeister Ferenc, Hold Ádám, dr. Horváth Sándor Gráz, Jenő András, 
dr. Jénáki Ferenc, Kari József, Kath. Kör Szeged, Kath. Kör Vácz, Károly 
Alajos, dr. Kele István, dr. Kereszty Viktor, Mayer Ker. János, Mészáros 
Amand, Mihálik József, Nogáll László, Nóvák Antal, Országos Kaszinó Buda-
pest, Pányik József, Petrovits Gyula, gróf Pongrácz Adolf, dr. Puchrvszky 
Bálint, dr. Radnai Farkas, dr. Ragats Rezső, Reibel Mihály, Róm. kath. plébánia-
hivatal Noszlop, Sántha Pál, Spuller Gyula, Szeifricz István, Szmetana Ágoston, 
Tódor László, Tóth Lajos, Végh Ferenc, Vucskits Imre, dr. Zsigovics Béla. 

3 koronát : Kmety György, Premontrei kanonokok rendháza Kassa, 
Timár Kálmán, Vályi Miklós. 

A jelen kimutatást január 13-ikán zártam le. 1914-iki és 
1915-iki fizetésekre tessék azt a befizetési lapot felhasználni, 
amelyet a decemberi füzethez csatoltam. 

A címváltozást tessék bejelenteni. 
Igen tisztelt megrendelőimet nagyon kérem, szíveskedjenek 

a folyóiratnál megmaradni, sőt megrendelésre másokat is buz-
dítani. 



HIRDETÉSI ROVAT 7 7 

H I R D E T É S I ROVAT. 

Dr. Friedriech Endre: A budapesti piarista telek története. 
Budapest, 1914. Ára 

Dr. Bíró Vencel: A római katholikusok helyzete és hitélete 
Erdélyben. A jezsuiták első letelepülése (1579—1588-ig). Kolozs-
vár, 1914. 

Officium maioris hebdomadae a dominica in palmis usque ad 
sabbatorum in albis. Ára 4.50 fr. 

Poós Rezső: Mária-Remete rövid története. Budapest. 30 fill. 
Sursuni Corda! Kath. egyházi énekek gyűjteménye. Buda-

pest, 1914. 
Néhai gróf Zichy N.-né: Az örvendetes rózsafüzér titkainak 

magyarázata. 
Auer Vilmos: Mentsd meg lelkedet. Budapest. 
Kávon Lajos: A zárdák és ellenségeik. Budapest, 1914. 24 fill. 
Dr. Schermann Egyed: A búcsú. Budapest, 1914. 1 kor. 20 fill. 
Dr. Giesswein Sándor: A szociális kérdés és a keresztény 

szociálizmus. Budapest, 1914. 10 fill. 
Kertész Kálmán: A megtért katona. Budapest, 1914. 40 fill. 
Szekeres Margit: A csodák idejéből. Budapest, 1914. 24 fill. 
Végh Ferenc: A nazarénusok története és hitvallása. Buda-

pest, 1914. 20 fill. 
Hévéi Gyula : Vázlatok a kath. missiók életéből. Budapest, 1914. 
Dr. Takács Menyhért : Az evangélium bölcselete. Buda-

pest, 1914. 
Friedreich István : Gróf Széchenyi István élete. Budapest, 1914. 
Néhai Karácson Imre: Török-magyar Oklevéltár. Budapest, 

1914. 8 korona. 
Platz Bonifác dr. : Az ember származása. Budapest, 1914. 1 kor. 
Luttor Ferenc dr.: Mária Terézia halála és a római kultura. 

Budapest, 1914. 1 kor. 60 fill. 
Velics László S. J. : Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. 

Budapest, 1914. 
Dr, Hám Antal: Lelkipásztorkodástan. Budapest, 1914. 
Nádasdy Márián C. V.: Elmélkedések szűz Mária tiszteletére. 

Székesfehérvár. 
Dr. Melichár Kálmán : A dogma és a szertartás jogi szempont-

ból. Budapest, 1914. 



78 HIRDETÉSI ROVAT 78 

Dr. K. Kováts Gyula : Rektori székfoglaló beszéd. Budapest, 1914. 
Dr. K. Kováts Gyula: Ünnepi beszéd május 13-ra. Buda-

pest, 1914. 
Status Personalis Collegii Pontificii Internationalis «Angelici.» 

Róma, 1914. 
Szent-István-Társulat naptára 1915-re. 80 fillér. 
Világháború naptár 1915-re. 80 fillér. 
A Katholikus Népszövetség naptára 1915-re. 80 fillér. 
Hajós József: A természetben Isten nyomán. Esztergom, 1914. 

Ara 6 korona. 
Dr. Cziklay Aladár: Királyi papság. Szentbeszéd. Buda-

pest, 1914. 

Az itt hirdetett könyvek bármelyikét tessék a Szent-István-
Társulat könyvkereskedésében (Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2.) 
rendelni, azonnal szállítják. 

Dr. Kiss J á n o s e g y e t e m i tanárná l ( B u d a p e s t , IX., 
Mátyás -utca 18) k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő k : 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon aján-
latos. 
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Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-
lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétaIak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Kiss János : A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

Dr. Tóth János: Az egyház Észak-Amerikában. Ára 2 korona 
40 fillér. 

Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, folióalak. Irta: 
Huber Lipót theológiai tanár Kalocsán. Ára 2 korona. 

Dr. Pompéry Aurél : Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-
jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

Katholicizmus és protestantizmus. Kolb Viktor Jézus-társasági 
atya remek konferenciabeszédei. Fordította : Tóthfalussy Béla. 
Ára 2 korona. 

* * * 

Élet. Képes heti folyóirat. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. Egy évre 20 kor. Felelős szer-
kesztő : Andor József (Cyprián). Kivánatos, hogy minden családhoz 
bemenetelt találjon. 

Tábori levelek: 
1. A harcos levele feleségéhez. Irta: Kertész Kálmán. 
2. A harcos levele édesanyjához. Irta: dr. Radványi Kálmán. 
3. A harcos levele gyermekeihez. Irta : Kriston Endre. 
4. A harcos levele falujához. Irta: Domonkos István. 
5. A küzdő hősökhöz. Irta : dr. Vass József. 
6. Az elesett hősökről. Iita: dr. Lepold Antal. 
7. A sebesültek és szenvedők vigasztalója. Irta: Torna István. 
8. A haza levele a magyar néphez. Irta: dr. Vass József. 
Egyes példányok ára bérmentes küldéssel 20 fillér. Beküld-

hető bélyegekben is. A nyolc füzet együttesen rendelve a pénz 
előzetes beküldése esetén az Élet előfizetőinek portómentesen 
1 korona. Nagyobb megrendelésnél árkedvezmény ! Megrendelhető : 
«Élet» Irodalmi és Nyomda R.-T.-nál. Budapest, /., Fehérvári-
út 15/c. 
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F e i w e l L i p ó t u t ó d a i f S ^ J ; 
I s k o l a b e r e n d e z é s e k , t o r n a k é s z ü l é k e k é s 
m o d e r n i r o d a b ú t o r o k g y á r t á s a B u d a -
p e s t , X. lier. , Ko loz svá r i -u t ca 13. s z á m . 

Ár jegyzék i n g y e n és bé rmen tve . 

Alapí t tatot t 1816-ban. T ízévi jótál lás. 

S e l t e n h e f e r F r i g y e s Fiai 
cs. és m. k i r . udvar i szál l í tók Sopronban . 

Hazánk legrégibb harangöntődéje. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődé-
jüket a t. községeknek és egyházaknak. Haran-

- j g t à f f l M j g p I B w n g o k b á r m e I y nagyságban és zengzetben csak 
f M W l i l l p B M B p É H a legfinomabb harangércből, tiszta, csengő 

hanggal öntetnek. Repedt harangok ujraöntet-
f i T I n e k ; ezek, valamint az új harangok is a már 

r 'T'""^""?-^ f f meglévőkhöz teljes összhangzatba öntetnek. Min-
M s j p g j g J den harang hangja előre határoztatik meg. Kiilö-
fi ' S ^ R p nősen figyelmeztetjük szabadalmazott kovácsolt 

/M : ; ' ' \ vasból készült szerkezetünkre nagy harangok 
jjË™0bs&ÈËÊÊÈÈÈ!\ részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a 

falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok 
ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. 

" Kovácsolt vasból készült tűzmentes harang-
állványokat célszerű szerkezetben s olcsó árak mellett legjobban ajánlunk. 
Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel postafordultával szolgálunk. 

Debrecen! Egyetemi Könyvtál 
Átengedett fölöspéldáDy 
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Budapest. 

Föüzlet : VI., Teréz-körűt 54. sz . 
Nyugot i pá lyaudvar ra l s z e m b e n . 
Fióküzlet : VIII. , J őz se f -kö rű t 
77-79. üllőiuti sa rokház mellet t . 

Szemüvegek - Orrcs lp-
tetOk. - Távcsövek. — 
Látcsövek. - Különfél« 
h ő m é r ő k . — Bor- é s 
m u s t m é r ö k . — Fényké-
pészeti c ikkek és kel-
lékek. 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONARPÍTÉSI C s . é s R j p . u d v a r i s 2 & l l í t ó , a 
* MU1NTEZET. * F e r e n c Józse f -rend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi ítb. kiállításokon kitüntetve. 

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

Tervezeteket é s mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

• = = • • = = • • = = • • = = • • = = • • = = • 
D r e h e r I g n á c é s F ia ErHHS 
B U D A P E S T , A M ( a n n l n m i l i A I I Á M M K E R T É S Z E T I É S M E 2 3 2 A Z -
IV., Kossuth Lajos-u. 1 lUfllll S P VIMUK • fiÖHl 3 d a s á g i eszközökben. 
14 .szám. — Árjegyzék I I I I II I I I | f l | j | | l | ] I U l i U l U l U Telefon 162-01. szám. 
ingyen és bérmentve. " - " - " ' - " T - - ? • * Alapí t ta to t t 1845-ben 
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A természet élete. 
Irta: Marosi Arnold dr. •• Ára 4 kor. 

A képekben gazdag könyv az élet kiterjedésének és szépségének 
ismertetése után bemutat ja az élő lények szervezetének főbb típusait. Majd 
bepillantást nyúj t az élet háztartásába. Érdekesen fejtegeti, a természet 
miként gondoskodik a földet benépesítő állatok és növények nélkülöz-
hetetlen szükségleteiről és teremt harmóniát az egymásra törő élő lények 
között. Felvilágosít, mit tartsunk az élet származásáról, fokozatos fejlő-
déséről. Elmondja, minő forrásból fakadnak annak működései, melyek 
záróköve a halál. A második fejezet az élet alkalmazkodó képességét 
szemlélteti számos példával és reámutat , hogyan alakul ki az élő lények 
millióiból a természet egyik legcsodásabb jelensége, az élet és a környe-
zet közötti összhang. Bővebben szól a rovarok és virágok kölcsönös 
alkalmazkodásáról, a napfény és árnyék, a vízi életmód hatásáról. Külö. 
nősen a tenger tüntet föl a tekintetben csodás változatosságot, ahol az 
eltérő és szokatlan életviszonyok nemcsak tarkává teszik az életet, de a 
legkülönlegesebb szervezetekkel gazdagítják az élő lények sorozatát. A siva-
tagok és puszták élete a meleghez és szárazsághoz, a szélsőséges éghajlati 
viszonyokhoz való idomulásra szolgáltat érdekes példákat, míg az őserdők 
leirása a buja növényélet diadalmaskodását, továbbá a sűrűségeiben 
kúszó és csörtető állatéletet tár ja az olvasó elé. — Az élet társadalmáról 
szóló fejezet az élők között létező bonyolult kapcsolatokra vet világot. 
Az állat és állat, a növény és növény között fennálló viszonylatok mel-
lett ismertetve vannak a növény- és állatvilág közötti társas jelenségek is. 
Különösen kedves képek tárulnak elénk az ivadékok gondozásának leírásá-
ban. Érdekes annak fejtegetése is, hogyan egyesülnek az élő lények a létért 
való küzdelem nehézségeinek leküzdésére csoportokká és keletkeznek ily 
módon növény- meg állattársaságok, melyek legfejlettebb alakjai a munka-
felosztáson alapuló rovarállamok. A természet jelen életének ismertetését 
követik a letűnt geológiai körök élőlényei. Szó van itt arról, milyen lehetett 
földünkön az élet kezdete, minő szervezetek jellemzik annak hajnalodását 
és azt az időt, mely mintegy alapja földünk mostani életének. A kihalt 
víziállatoknak egészen sajátos, a mai életviszonyok között szinte érthetet-
len alakjai vonulnak fel előttünk. Majd a szárazföld élőlényeire kerül a sor. 
A geológiai ókornak kőszéntelepeink anyagát szolgáltató, hatalmas növény-
világa, az állatéletnek a vizekből a szárazra való költözködése, a középkor 
sivatagának rettenetes hüllői, a virágok, a rovar- és madárvilág kialaku-
lása, a földnek emlősállatokkal való benépesedése változatos képekben 
tár ják elénk az élet kialakulását anélkül, ho>!y a hit és tudomány közötti 
összhang legkisebb sérelmet is szenvedne, sőt megerősödik. 

Megjelent a Szent-István-Társulat ez évi rendes tagilletményei sorában, 
de kapható a tagilletménytál függetlenül is a Budapest , IV . k e r ü l e t , 
Kecskeméti«!!. 2 . az. a lat t i k ö n y v k e r e s k e d é s b e n . 
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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 íves füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona, külföldre, Amerikába is 15 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár. Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



A P O S T O L I L E V É L , 

AMELYET TISZTELENDŐ TESTVÉREIHEZ, AZ ANYASZENTEGYHÁZ 

PÁTRIÁRKÁI-, PRÍMÁSAI-, ÉRSEKEI-, PÜSPÖKEIHEZ ÉS MINDAZON 

FŐ PÁSZTORAIHOZ, AKIK A RÓMAI APOSTOLI SZENTSZÉKKEL 

BÉKÉT ÉS KÖZÖSSÉGET TARTANAK, INTÉZ 

XV. BENEDEK PÁPA. 

Tisztelendő atyámfiai, vegyétek köszöntésemet és apostoli 
áldásomat ! 

1. Az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen végzéséből, min-
den személyes érdem nélkül, az Apostolfejedelem székébe emel-
tetvén, minthogy az Úr Krisztus minket is ugyanazon szavakkal : 
«Legeltesd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat»1 hivott 
meg, mint egykor Pétert, szemeinket legott jóakarattal és szere-
tettel irányítottuk ama nyájra, amely gondjainkra bízatott; való-
ban megszámlálhatatlan ez a nyáj, mert minden embert magá-
ban foglal, bár más és más cimen. Jézus Krisztus ugyanis az 
Ö szent vére árán valamennyit, mindahányan vannak, megvál-
totta a bűn rabszolgaságából és senki sincs, aki a megváltás 
jótéteményeiből ki volna zárva; ennek következtében az emberi 
nemnek egy részét aklába zárva szerencsésen birja is már az 
isteni Pásztor, s be fogja oda vezetni a másik részt is szeretet-
teljes Ígérete szerint, hogy egyéb juhaim is vannak, melyek nem 
ez akolból valók ; azokat is el kell hoznom és hallgatni fogják 
az én szómat.2 Nem akarjuk Előttetek titkolni, Tisztelendő Test-
véreim, hogy szivünkben, bizonyára az isteni jóság által fel-
keltve, mindenekfölött kimondhatatlan vággyal ég ama törekvé-
sünk és szeretetünk, hogy minden embert az üdvösségre vezé-
reljünk; és főpapi hivatalunk elfoglalása alkalmával az volt a mi 
imánk, ami a keresztfán haldokló Jézusé volt: Atya, tartsd meg 
őket a te nevedben, kiket nekem adtál? 

1 Ján. 21, 15-17. 2 Ján. 17, 11. 3 Ján. 10, 15. 
Religio, hi'ltud. és bölcs, folyóirat. 6 
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2. De, alighogy egyetlen pillantást vetettünk ennek az apos-
toli hivatalnak magasságából a világ jelen folyására, könny szö-
kött szemünkbe az emberi társadalom állapota fölött és szivün-
ket mély szomorúság fogta el. Az egész emberiség atyjának 
hivatását teljesítjük, hogyne vérzenék tehát ez az atyai szív annak 
az Európát s mi több a földkerekségét betöltő látványnak hatása 
alatt, amelynél borzalmasabbat és gyászosabbat az emberiség 
századai talán eleddig még sohasem láttak. Mintha azok a na-
pok szakadtak volna ránk, amelyekről megjövendölte Krisztus: 
Hallani fogtok pedig harcokat és harci hireket... Mert nemzet 
nemzet ellen támad és ország ország ellen.1 Mindenütt a háború 
fölötte szomorú képe uralkodik s ezenkívül úgyszólván semmi 
sincs, ami az emberek lelkét foglalkoztatná. A leghatalma-
sabb és leggazdagabb népek szállottak táborba egymás ellen, 
mi csodálni való van tehát abban, hogy jól felszerelten ret-
tentő hadieszközökkel, a legújabb hadászati tudomány talál-
mányaival, kölcsönösen azon vannak, hogy egymásban minél 
nagyobb kárt tegyenek? Se vége, se hossza a romlásnak és a 
harcoknak, nap-nap után megújuló vérfolyam és élettelen emberi 
tetemek borítják el a föld színét. Vájjon ugyanegy ősapa ivadé-
kainak, ugyanazon egy természet részeseinek, ugyanegy emberi 
társadalom tagjainak vélnéd-e azokat, akiket ily módon látsz 
dühöngeni egymás ellen? Mialatt pedig megszámlálhatatlan 
tömegekkel, ily gyilkos indulattal foly mindkét részről az öldök-
lés, azalatt nyomor és szenvedés, a háborúknak ezek a rendes, 
de gyászos kisérői, szorongatják a társadalmat, a családot és az 
egyeseket: napról-napra ijesztő módon nő az özvegyek és az 
árvák száma; az utak elzárva, pang tehát a kereskedelem; pusz-
tul a mezőgazdaság ; hallgatnak a művészetek ; a tehetősek aggo-
dalomban, a szegények szükségben s gyászban van mindenki. 

E szörnyűséges dolgok által indíttatva, főpapságunknak 
úgyszólván küszöbén, kötelességünknek tartottuk apostoli hiva-
tásunk bekezdése gyanánt visszaidézni és megismételni Elődünk-
nek, ennek a nagy és szentemlékű Pápának legutolsó szavait; és 
kérve-kérjük a nemzetek és országok földi sorsának intézőit, 
hogy tekintsenek az eddig kiömlött töméntelen könnyre és vérre 
s igyekezzenek a népeknek a fölséges béke áldásait mielőbb 
visszaadni. Bár adná meg a könyörülő Isten jósága, hogy amit 

1 Mát. 24, 6, 7. 
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az angyal a világ Megváltójának születésekor énekelt, ugyanaz 
most is, mikor a hivatalt, mint az O helyettese megkezdjük, 
mielőbb felharsanjon: Békesség a földön a jóakaratú embereknek-1 

Hallgassanak tehát ránk, kérjük, azok, akiknek kezében a társa-
dalom sorsa pihen. Más utak és más módok is vannak, ame-
lyek szerint a netán megsértett jogok orvosolhatók. Tegyenek 
ezekkel kísérletet teljes jóakarattal és őszinteséggel s közbe 
pihentessék a fegyvereket. Semmi önző érdek sem vezérel Ben-
nünket, amikor ezeket mondjuk, hanem egyedül az összes népek 
iránt való szeretetünk. Ne hagyják hát kárbaveszni a barátnak 
és az Atyának ezt a szózatát. 

3. Azonban nemcsak ennek a háborúnak véres harcai azok, 
amik szerencsétlenné teszik a népeket, Minket pedig gondba 
ejtenek és aggasztanak. Van egy másik rettenetes baj, amely 
magát az emberi társadalom belsejét emészti s amely minden 
szemlélőt félelemmel tölt el, mert ez, amint már sok nyomorú-
ságot hozott és fog hozni még az országokra, úgy méltán tekint-
hető e gyászos háború szülőanyjának is. Amióta ugyanis a 
keresztény bölcsseség parancsait és törvényeit az állam kormány-
zásában mellőzni kezdték, dacára, hogy egyedül ez bizto-
sítja az állami rend állandóságát és nyugalmát, szükség-
képen alapjukban ingadozni kezdtek az országok és oly észbeli 
zavar és erkölcsi sülyedés következett be, hogy, ha csak Isten 
idejekorán nem segít, az emberi társadalom összeomlása fenye-
get. Mert azt látjuk, hogy az emberek társas életében hiányzik 
az egymás iránt való kölcsönös jóakarat; megvetik a felsőbbségi 
állásban lévők tekintélyét; a polgári társadalom különböző osz-
tályai gyűlölködő versengésben élnek egymással ; az ideigvaló 
és mulandó javakat pedig oly szomjasan hajszolják, mintha nem 
volna a világon semmi értékesebb, amire az embernek törekedni 
érdemes volna. Véleményünk szerint ez a négy alapbaj az oka 
az emberi társadalmi rend ezidőszerinti nagy nyomorúságának. 
Szükség van tehát mindenkinek közös munkájára, hogy ezeket 
a bajokat körünkből kiirtsuk, hogy a keresztény elveket vissza-
hozzuk, ha már igazán komoly szándékunk a társadalmi élet 
békéjét és rendjét helyreállítani. 

a) Ami az elsőt illeti, az Úr Krisztus, minthogy épen amiatt 
szállt le az égből, hogy amit a sátán irigysége szétrombolt, a 

i Luk. 2, 14. 
6* 
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békesség országát újból visszaállítsa, azt a szeretetnek s nem más 
egyébnek alapjaira akarta fektetni. Azért ismételgette oly gyak-
ran : Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást V ez 
az én parancsom, hogy szeressétek egymást;2 ezt parancsolom 
nektek, hogy szeressétek egymást ;3 mintha csak az lett volna az 
ő egyetlen kötelessége és célja, hogy az embereket megtanítsa, 
hogy szeressék egymást. Ezen legfőbb parancsának bizonyságára 
a bizonyságok bőséges sorát vonultatja fel ! Az égre irányítja 
tekintetünket : mert egy a ti Atyátok ki mennyekben vagyon,4 Min-
denkit, minden nemzeti, nyelvi és érdekkülömbség nélkül ugyan-
azon forma szerint tanítja imádkozni: Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben ;5 sőt arról is biztosít, hogy a mennyei Atya a ter-
mészeti javak szétosztásánál az egyeseknek még érdemeire 
sincs tekintettel, mert Ó napját felvirrasztja a jókra és go-
noszokra és esőt ád az igazaknak és hamisaknak.6 Egy-
másnak testvérei vagyunk, mondja, sőt az ő testvérei is: Ti 
pedig mindannyian testvérek vagytokJ Hogy ő legyen az első-
szülött a sok testvér között.8 Hogy pedig felindítsa a testvéri 
szeretetet, még azok iránt is, akiket természetünk gőgje meg-
vetne, a legkisebbet is a maga isteni személyének méltóságával 
ruházza fel : amit egynek ezen legkisebb atyámfiai közül cseleked-
tek, nekem cselekedtétekSőt még földi életének utolsó óráiban 
is ostromolva kérte az Atyát, hogy mindazokat, akik Benne hinni 
fognak, tartsa meg a kölcsönös szeretet egységében, hogy úgy 
legyenek, amint te Atyám énbennem és én tebenned.10 Végül a 
szent keresztfán függve, szent vérét mindnyájunkra kiontotta, hogy 
mi úgyszólván egy testté összeforrván, úgy szeressük kölcsönö-
sen egymást, amiként egy testnek tagjai egymást szeretik. — 
Azonban mennyire idegen mindettől ennek a mai kornak erkölcse. 
A testvériségről talán soha annyit nem szónokoltak, mint ma-
napság; sőt mintha soha hirét sem hallották volna az evangé-
liumnak, Krisztus és az Egyház munkásságának, nem átalják úgy 
feltüntetni a dolgot, mintha a testvériség tanának hirdetése, a 
mai kor legnagyobb vívmányainak egyike volna. Tényleg azon-
ban, talán egyetlen korszakban sem vétettek annyit az ember-

1 Ján. 13, 34. 6 Mát. 5, 45. 
2 Ján. 15, 12. 1 Mát. 23, 8. 
3 Ján. 15, 17. s R5 m - 8 j 29. 
4 Mát. 23, 9. » Mát. 25, 40. 
5 Mát. 6, 9. Ján. 12, 21. 
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szeretet ellen, mint mostanában. A meghasonlások miatt a leg-
kegyetlenebb gyűlölet él az emberiség között; a nemzeteket 
inkább az egyenetlenkedések választják el egymástól, mint a 
távolságok; egy országban, egy város falain belül hihetetlenül 
lobog a polgári osztályok között a kölcsönös gyűlölködés; a 
magánéletben pedig minden dologban legfelsőbb törvény gya-
nánt, az önzés uralkodik. 

Ebből megítélhetitek, Tisztelendő Atyámfiai, mennyire szük-
séges minden erővel azon lenni, hogy az emberek között ismét 
Jézus Krisztus szeretete uralkodjék. Az bizonyos, hogy Mi erre, 
mint pápai tevékenységünk legelső feladatára, mindig törekedni 
fogunk; s titeket is kérünk, hogy ugyanezt tegyétek. Ne szün-
jünk az embereknek úgy szóval hirdetni, mint cselekedetekben 
bemutatni szent János ama intelmét: szeressük egy mástA Min-
denesetre ez a kor is bővelkedik jó és fölötte ajánlásraméltó 
jótékonysági intézményekben; azonban ezek csak akkor fejtenek 
ki igazán hasznosat, ha segítenek ápolni a lelkekben Isten és a 
felebarát iránti szeretetet, ha azonban ez irányban semmit sem 
tesznek, nem is érnek semmit; mert aki nem szeret, halálban 
marad.2 

b) Az általános zavarnak, amint mondottuk, második oka 
abban áll, hogy általában nem szent a közhatalomban lévők 
tekintélye. Amióta ugyanis tetszett minden emberi hatalom ere-
detét az emberek szabadakaratából leszármaztatni és nem Isten-
től, mindenek teremtőjétől és urától, azóta a kötelesség szálai, 
amelyeknek feladata lenne elüljárókat és alattvalókat összefűzni, 
olyannyira elernyedtek, mintha csaknem egészen megszűntek 
volna. A túlhajtott szabadságvágy csökönyösséggel párosultan, 
lassankint mindent átjárt s még a családi tűzhelyet sem kimélte 
meg, amelynek fejét pedig maga a természet állapítja meg nap-
nál világosabban; sőt még, ami a legfájdalmasabb, az Istennek 
szentelt testületekbe is behatolt. Innen származik a törvények 
megvetése; innen a tömegek mozgalmai; innen a vakmerő kész-
ség minden rendelkezést leszólni; innen a megszámlálhatatlan 
kísérlet a fegyelem gyeplőinek meglazítására ; innen azon egyé-
neknek a rémes bűntényei, akik, tagadván önmagukra nézve min-
den törvénynek kötelező erejét, nem átalanak az embereknek 
úgy vagyonára, mint életére törni. 

1 I. Ján. 3, 23. 2 U. o. 14. 
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Eme ferde gondolkodási és cselekvési módot, amely az 
emberi társadalom szervezetét rombolja, minthogy isteni rendel-
kezés bizta reánk az igazság tanítását, nem szabad hallgatással 
mellőznünk. Figyelmeztetjük azért a népeket arra a tanra, ame-
lyet semmiféle emberi önkénnyel megváltoztatni nem lehet, 
hogy : nincs hatalmasság, csak Istentől, amelyek pedig vannak, 
Istentől rendeltettek-1 Bárki áll tehát a társadalom élén, legyen 
az fejedelem, vagy a fejedelmi címet mellőző felsőbbség, 
isteni az ő tekintélyének eredete. Ezért szent Pál kimondja, 
hogy nem tetszés szerint, de vallási lelkületből, azaz a lelki-
ismeret szava szerint kell engedelmeskedni mindenkinek, aki 
a közhatalom nevében parancsol, hacsak olyat nem ren-
del, ami az isteni törvényekkel ellenkezik: annakokáért szük-
ség, hogy engedelmeskedjetek, nemcsak a büntetés miatt, hanem 
a lelkiismeretért is.2 Mindenben megegyezik szent Pál szavaival 
magának az Apostolok Fejedelmének tanítása: engedelmesek legye-
tek tehát minden emberi teremtménynek az Istenért, akár a király-
nak, mint legfelsőbbnek, akár a helytartóknak, mint általa kül-
dötteknek . . . 3 Amiből aztán ugyancsak a Nemzetek Apostola 
megállapítja, hogy aki a törvényes felsőbbség rendelkezésének 
makacsul elleneszegül, Istennek szegül ellene s kárhozatot hoz 
lelkére: aki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten rendelésé-
nek áll ellene ; az ellenszegülők pedig maguknak szereznek kár-
hozatot A 

Jusson eszükbe tehát ez a fejedelmeknek és a népek kor-
mányzóinak és gondolják meg, vájjon tanácsos-e a közhatalom-
nak és az államnak szakítani Jézus Krisztus szent vallásával, 
amely minden állami rendnek egyedülvaló támasza és erőssége? 
Ismételten és ismételten fontolják meg, hogy micsoda államböl-
cseség az, amely az evangélium és az egyház tanítását ki akarja 
rekeszteni a közéletből és a nyilvános ifjúsági intézetekből. 
Hiszen az élettapasztalat ugyancsak megmutatta, hogy ott áll a 
leggyengébb lábon az emberi tekintély, ahonnan száműzve a 
vallás. Mert amint megjárta ősszülőnk, amikor hűtelen lett köte-
lességéhez, aképen szokták megjárni a népek is. Amiként ősszü-
lőnk fölött mihelyt elhagyta az Úr törvényét, az akarat helyett 
úrrá lettek az alacsony szenvedélyek, szintúgy, ha a népek vezetői 

1 Róm. 13, 1. 
2 Róm. 13, 5. 

3 I. Pét. 2, 13-14 . 
* Róm. 13, 2. 
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is túlteszik magukat az Isten tekintélyén, az ő tekintélyüket is 
sárba rántják a népek. Mikor aztán a fellázadt nép erőszakosko-
dását le kell törni, előkerül a végső eszköz, a nyers karhatalom, 
amellyel ideig-óráig el lehet ugyan nyomni a lázongók testi 
erejét, de a lázadás szellemét, amely pedig kiváltja és irányítja 
az erőszakos cselekedeteket, ezzel elnyomni sohasem lehet. 

c) Ha kiszorul vagy meggyengül az a kettős kapocs, amely 
hivatva volna a társadalom egész testét egybekapcsolni, vagyis a 
tagoknak egymás iránt való kölcsönös szeretete és a fej tekinté-
lyének tisztelete, ki csodálkozhatnék jogosan, Tisztelendő Atyám-
fiai, hogy az embereknek ezt a társadalmát úgyszólván két 
táborba látjuk szakadni, amelyek elkeseredetten és szüntelenül 
harcban állanak egymás ellen? Akiknek vagyoni bőséget jutta-
tott a szerencse vagy szerzett a szorgalom, azok ellen feltámad-
nak a proletárok és munkások, akikben azért lobog az indulat, 
mert nem jutott nekik is ugyanannyi, mint amazoknak, holott 
nekik is ugyanazon emberi természetük vagyon. Ugyanis ha fel-
ültek egyszer a népszónokok furfangjának, akiknek uszításait ren-
desen gondolkozás nélkül követik, ugyan ki fogja velük meg-
értetni, hogy az ugyanazon természet dacára sem lehet minden 
embernek egyforma sorsa, hanem az mindenkire nézve oly egyéni 
állapot, amelyet mindenkinek önmagának kell kiküzdenie, hacsak 
a körülmények nem gátolják. Ugyanazért amikor a kevésbbé 
tehetősek a jómódúak ellen harcba szállnak, mintha ezek idegen 
javakat birtokolnának, nemcsak az igazságosság és a szeretet 
ellen cselekszenek, de az ész ellen is, annál is inkább, mert a 
munka tisztességes versenyével, ha akarják, önmaguk is javíthat-
nak saját helyzetükön. — Hogy aztán a társadalmi osztályoknak 
ez a csatározása úgy az egyesekre, mint a közre nézve mekkora 
károkat szül, azt szinte fölösleges mondani. — Mindnyájan lát-
juk és siratjuk azokat a gyakori munkaszüneteléseket, amelyek 
hirtelen megakasztják a polgári és közélet folyását, sokszor a 
legszükségesebb szolgálatokban is ; úgyszintén a fenyegető zavar-
gásokat és fölfordulásokat, amelyekbe nem egyszer a fegyverek 
is beleszólnak és embervér is foly. 

Nem akarjuk itt sorra venni azokat a bizonyságokat, ame-
lyek a szocialisták és a hasonló irányzatok tévedéseit oly nyil-
vánvalóan megcáfolják. Megtette ezt már utolérhetetlen bölcses-
séggel Elődünk, XIII. Leó nagyértékű apostoli leveleiben: és ti 
is, Tisztelendő Testvéreim, bizonyára minden igyekezettel azon 
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lesztek, hogy azok a fölötte fontos rendelkezések soha feledésbe 
ne jussanak, sőt inkább, amikor csak a körülmények kívánják, 
katholikus társulatokban és egyesületekben, szentbeszédekben, a 
mieink nyilvános irataiban hozzáértéssel megvilágíttassanak és 
sürgettessenek. A fődolog mindig az legyen,— s ezt nem habo-
zom ismételni, — hogy a bizonyságok minden készségével, ame-
lyet az evangélium, az emberi természet, vagy a köz- és magán-
élet jelenségei nyújtanak, buzdítani törekedjünk mindenkit, hogy 
az isteni szeretet törvénye nyomán, testvéri lelkülettel szeressék 
egymást. Ennek a szeretetnek, igaz, nem lesz az a kihatása, hogy 
megszüntet minden különbséget a társadalmi állapotok s így 
osztályok között — ez nem kevésbbé lehetetlen, amint lehetet-
len, hogy az élőtest minden egyes tagjának egyazon működése 
legyen és méltósága — de az a hatása mégis meglesz, hogy a 
felsőbb állásban lévők leereszkednek az alsóbbakhoz; és nem-
csak igazságosan bánnak ezekkel, ami kötelességük, hanem jósá-
gosan, barátilag, türelmesen is; ezek pedig örülni fognak ama-
zok jólétének és bízni fognak segítségükben ; azonképen, amiként 
ugyanazon család gyermekei közül a fiatalabb az idősebb támo-
gatására és pártfogására bizza magát. 

d) Mindannak azonban, Tisztelendő Testvéreim, amit eddig 
felpanaszoltunk, mélyebb gyökerei vannak: és hacsak ennek ki-
irtására össze nem fog a jóknak törekvése, nem fog bekövet-
kezni az, amit szivünkből óhajtunk, t. i. az emberi társadalom 
állandó és maradandó békéje. Erre a gyökérrel az Apostol mutat 
rá: minden gonoszságnak a gyökere a pénzvágy.1 Mert ebből 
származik, ha jól megfigyeli bárki is, minden baj, amelyben az 
emberi társadalom ezidőszerint szenved. Amikor elfajult isko-
lák, amelyekben a viaszszivű ifjúságot rontják, továbbá elvete-
mült írók, akik naponkint avagy időközökben a tapasztalatlan 
tömegek lelkét formálják és sok más egyéb dolog, amelyek a 
közvéleményt alakítják, amikor mindezek, mondjuk, azt a végze-
tes tévedést öntötték be a lelkekbe, hogy ne várja senki az 
örökéletet, ahol boldog lehet; itt, itt szerezze meg ki-ki a bol-
dogságot gazdagság, kitüntetések, az élet örömeinek élvezése 
által, akkor ne csodálkozzék senki se, hogy ezek az emberek, 
akiket a temészet boldogságra teremtett, oly mohón törnek a 
javak megszerzésére, hogy mindent, ami őket ebben késleltetné, 

1 I. Tim. 6, 10. 
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avagy akadályozná, útjukból elhárítani igyekeznek. Minthogy 
pedig a földi javak nincsenek egyenlő mértékben elosztva az 
egyesek között s mivel továbbá a közhatalmi tekintély köteles-
ségszerűen megakadályozza, nehogy az egyesek szabadsága át-
törje a korlátokat és a máséhoz nyúljon, ezért gyűlöletes a 
tekintély, ezért ég a nyomorultakban az irigység a gazdagok 
iránt és ezért foly a kölcsönös harc a társadalmi rendek között; 
az egyik rész azon van, hogy minden áron megszerezze és ma-
gához ragadja, amiben ő hiányt szenved, mialatt a másik párt 
megtartani igyekszik, amije van, sőt növelni. 

Minthogy mindezeket az Úr Krisztus eljövendőknek látta, 
azért a hegyen tartott isteni beszédjében világosan kifejtette, 
hogy mik teszik az embert a földön igazán boldoggá; ami által 
a keresztény bölcsességnek úgyszólván alapjait rakta le. Ebben 
a beszédében még a hittől teljesen összeálló emberek is egye-
dülálló bölcsességet és a vallásról és erkölcsről legtökéletesebb 
tanítást tudtak fölfedezni s egyértelmüleg elismerik mindnyájan, 
hogy Krisztus előtt, ki maga az igazság, senki se adott még 
parancsot erről a dologról hasonlóan, sem olyan súllyal és nyo-
matékkal, még kevésbbé annyi szeretettel. 

Már pedig ennek az isteni bölcsességnek az a legbensőbb 
s legmélyebb értelme, hogy amiket a mulandó élet javaknak 
nevez, látszólag javak ugyan, de valóságban nem azok, minek 
következtében azoknak élvezete valójában nem teszi boldoggá 
az emberi életet. Isten akarata szerint ugyanis annyira nem teszik 
a gazdagságok, ráng és élvezetek boldoggá az embert, hogy 
Istenért épen ezekről kell lemondania, ha igazán boldog akar 
lenni. Boldogok a szegények. Boldogok, kik most sírtok... Bol-
dogok lesztek, mikor gyűlölnek benneteket az emberek és midőn 
kirekesztenek és szidalmaznak és neveteket rossz hirbe hozzák-1 

Ha a földi élet szenvedéseit, nélkülözéseit, nyomorúságait úgy 
viseljük el, amint azokat elviselnünk kell, megnyitjuk magunk-
nak az útat azokhoz a tökéletes és elenyészhetetlen javakhoz, 
melyeket Isten azoknak készített, kik őt szeretik.2 Csakhogy alig 
vetnek ügyet a legtöbben a hitnek e nagyfontosságú tanítására, 
sokan pedig mintha teljesen felednék azt. — Már pedig, Tiszte-
lendő Atyámfiai, e szellemben kell átalakítanunk a lelkeket : mert 
nem találnak más módon békességre az emberek és az emberi 

1 Luk. 6, 20 -22 . 2 I. Kor. 2, 9. 



9 0 XV. BENEDEK PÁPA 

társadalom. Akit tehát bármiféle bánat nyom, intsük őt, hogy ne 
a földre szegezze tekintetét, amelyet tapodunk, hanem emelje az 
égre, ahol a célunk, mert nincs itt maradandó városunk, hanem 
a jövendőt keressük.1 A földi keserűségek közepette, amelyekkel 
Isten az ő szolgáinak állhatatosságát teszi próbára, gyakran gon-
doljanak arra, hogy milyen jutalom vár reájuk, ha győztesek 
gyanánt kerülnek ki e veszedelemből : ami most nyomorúságunk-
ban egy szempillantásnyi és könnyű, a dicsőség mód felett örökké-
való. nagyságát eszközli bennünk,2 Végül minden erőnkkel és 
törekvésünkkel azon kell lennünk, hogy újra felvirágozzék a ter-
mészetfölötti dolgokban való hit s ezzel együtt a természet-
fölötti javak megbecsülése, vágya és reménye, — ez legyen a ti 
legelső feladatotok, Tisztelendő Testvérek, valamint az egész 
Klérusnak is és mindazoknak, akik különböző társulatokban 
egyesülve, Isten dicsőségét és az emberiség igazi javát igyekez-
nek előmozdítani. Amilyen mértékben ugyanis növekedni fog az 
emberekben a hit, oly mértékben fog csökkenni a földi javak 
után való telhetetlen láz s lassankint, a szeretet térfoglalásával, 
elülnek a társadalmi mozgalmak és torzsalkodások is. 

4. Ha most már tekintetünket az emberi társadalomról 
magának az Egyháznak belső ügyeire fordítjuk, valóban találunk 
ott sok mindent, ami a kornak nagy szerencsétlenségei által súj-
tott szivünket, legalább e részben vigasszal tölti el. Mert, el-
tekintve azon eseményektől, amelyekben oly kétségtelenül meg-
nyilvánult az Egyházban működő isteni erő és erősség, nem kis 
vigasztalásunkra szolgál Elődünknek, X. Piusz pápának örök-
sége, aki az Apostoli Széknek diszére volt példás, szent életével 
s aki munkás előrelátásának elévülhetetlen alkotásait hagyta ránk. 
Az ő működése nyomában ugyanis világszerte fellobogni látjuk 
az egyházi rendekben a vallásos buzgalmat, életre kelt újra a 
hívekben a jámborság; előrehaladt a katholikus társulatok mű-
ködése és fegyelme; számos új püspökség keletkezett; gondos-
kodás történt az ifjú klérusnak az egyházi előírások szerint való 
s amennyire szükségesnek bizonyult, a mai kornak megfelelő 
neveltetéséről ; a szent tudományok tanszékeiről száműzetett a 
vakmerő újítások veszedelme; az egyházi zeneművészet méltóan 
szolgálja a szent titkokat; növekedett a liturgia fénye; s az új 
missziók által széles körben terjedt az evangelium. 

1 Zsid. 13, 13. 2 II. Kor. 4, 17. 
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Mindezek kiváló érdemei Elődünknek, X. Piusz pápának, 
amelyekről a késői ivadékok is hálával fognak emlékezni. Mint-
hogy azonban Isten bölcsessége eltűri, hogy a gazdaember föld-
jét az ellenséges ember is megronthassa, minek okáért az Egyház 
mezején is szünetnélkül folynia kell a munkának, hogy ki lehes-
sen irtani a dudvát, még mielőtt a nemes gyümölcsű termést el-
fojthatná. Tehát, önmagunkra is alkalmazva, amit Isten a prófé-
tának mondott: íme ma téged a nemzetek fölé rendellek és az 
országok fölé, hogy gyomlálj és ronts,...építs és ültess,1 — 
annakokáért teljes erőnkből azon leszünk, hogy gyomláljunk 
minden rosszat és előmozdítsunk minden jót, mindaddig, amíg 
a legfőbb Pásztornak tetszeni fog tőlünk számon kérni a ránk 
bizott hivatalt. 

5. Most pedig még arra is felhasználjuk a mindnyájatok-
hoz való első apostoli szózatunk ezen jó alkalmát, hogy bizal-
masan megbeszéljük veletek, Tisztelendő Atyámfiai, azokat a 
dolgokat is, amelyekre különösebb gondot akarunk fordítani, 
azért, hogy éretten megfontolhassátok őket és segítségünkre legye-
tek ezeknek megnyugtató elintézésében is. 

a) Azon elvből kiindulva, hogy akármiféle emberi társulás, 
ha jó sikerét akarja látni annak a munkának, amiért alakult, ezt 
csak úgy érheti el, ha a társaság minden tagja egy akarattal 
ernyedetlenül dolgozik a közös munka műhelyében, Nekünk is 
az legyen a legfőbb törekvésünk, hogy a katholikusok között 
szűnjék meg minden egyenetlenkedés, minden versengés és mind-
annyian egyakaratúak legyenek a katholikus köztevékenység 
terén. Akik gyűlölik az Istent és ellenségei az ő Egyházának, 
nagyon jól tudják, hogy gonosz törekvéseik diadalát legbizto-
sabban úgy várhatják, ha sikerül nekik a katholikusok között 
egyenetlenséget és visszavonást szítani, ugyanazért képmutató 
jóindulattal és ravasz fondorkodással mindent megmozgatnak, 
amiáltal a katholikusok között békétlenséget, egyenetlenséget, 
versengést, támaszthatnak. Bárha soha se sikerült volna ez a 
szándékuk a vallás nagy kárára ! Ahol tehát a törvényes felsőbb-
ség kétségtelenül rendelkezett, senkinek sincs joga magát túltenni 
a rendelkezésen, csak azért, mert neki nem tetszik az a parancs; 
hanem igenis vesse mindenki alá egyéni véleményét az illetékes 
felsőbbségnek s lelkiismerete szerint engedelmeskedjék annak. — 

1 Jerem. 1, 10. 
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Ugyanezért ne is akarjon senki illetéktelen az Egyház tanítója 
lenni s ilyenül ne tolja fel magát se könyvben, se újságban, se 
semmiféle nyilvános szónoklásban. Mindenki tudja, hogy kire 
van Istentől rábízva az Egyházban a tanítói hivatal : ennek egye-
dül van tehát kizárólagos joga, hogy véleményének, amikor és 
ahol helyesnek találja, kifejezést adjon ; a többinek pedig köteles-
sége a tanítást meghallgatni s a parancsnak engedelmeskedni. 
Azokban a dolgokban pedig, amikről az apostoli szentszék nem 
mondotta ki a döntő szót, szabadon vitatkozhatnak, szabadon 
érvelhetnek egyéni belátásuk szerint. Csak azt tartsák szem előtt, 
hogy e vitáikat ne keserítse el a kihívó modor s minden, ami 
a felebaráti szeretetet sértené, messze kerültessék; szabadon védje 
mindenki a maga véleményét, de szerényen is; és azt, aki az 
ellenkező nézetet vallja, csupán csak emiatt a körülmény miatt, 
senki se merje megvádolni olyanfélével, mintha félhitű vagy az 
ősi fegyelem felforgatója volna. De tartózkodjanak, akarjuk, a 
mieink bizonyos elnevezésektől is, amelyek különösen az újabb 
időben kerültek forgalomba holmi új divat gyanánt, olyanforma 
célzattal, hogy katholikust katholikustól megkülönböztessenek, 
mert ezek a divatos elnevezések nem felelnek meg sem az igaz-
ságnak, sem a méltányosságnak s csak arra jók, hogy a katholi-
kusok között elkedvetlenedést és zavart okozzanak. A katholikus 
hitnek olyan a foglalatja és természete, hogy sem hozzá adni, 
sem elvenni belőle nem lehet semmit; vagy mindent elfogadunk, 
vagy mindent elvetünk. Ez a katholikus hit, amelyeket kiki ha 
hűségesen és szilárdul meg nem tart, nem üdvözülhet.1 Ugyan-
azért teljesen fölösleges, hogy egyesek megkülönböztető hozzá-
adásokkal emeljék ki a maguk katholikus voltát; mindenki be-
érheti, ha a régiekkel együtt azt vallja : «A vezetéknevem keresz-
tény, a keresztnevem pedig katholikus» ; csak igyekezzék életével 
bizonyságot tenni nevéről. 

b) Egyébként egészen mást vár most az Egyház övéitől, 
akik munkásságukat a katholikus ügyek általános javának szen-
telték, semhogy olyan kérdésekkel töltsék az idejüket, amelyből 
semmi haszon. Ezektől azt várja, hogy ernyedetlen munkával 
törekedjenek a hitet a maga teljes egészében és e tévedésnek 
még árnyékától is menten megőrizni; s mindenekelőtt engedel-
mesen követni azt, akit Krisztus rendelt az igazság őrzőjéül és 

1 Sz. Athanáz hitvallása. 



APOSTOLI LEVELE 93 

magyarázójául. Mert vannak manapság és számosan vannak, akik 
az Apostol szavai szerint: a józan tanítást nem tűrik, hanem 
kívánságaik szerint maguknak mestereket gyűjtenek viszkető 
füleik lévén, és az igazságtól ugyan hallásukat elfordítják és a 
mesékre térnekA Némelyeket ugyanis elkapatta és elvakította az 
emberi értelem túlbecsülése — amely Isten jóvoltából valóban 
hihetetlen eredményeket ért el a természet megfejtése körül — 
és ezek, saját Ítéletükre támaszkodva, megvetik az Egyház tekinté-
lyét s elbizakodottságukban odáig mennek, hogy magukat az 
isteni titkokat és mindent, amit Isten az embereknek kinyilatkoz-
tatott, saját eszükkel merészlik felmérni és a mai kor szellemé-
hez alkalmazni. így keletkeztek a modernista tévedések szörny-
szülöttei, amelyeket elődünk találóan «minden eretnekség fogla-
latjának» nevezett el és ünnepélyesen kárhoztatott. Ezt a kárhoz-
tató Ítéletet, Tisztelendő Testvéreim, a maga egészében ezennel 
mi is megújítjuk; és minthogy még nincs teljesen kiirtva ez a 
pestises járvány, hanem itt, amott, bár a felszín alatt, még ólál-
kodik, azért intve-intünk mindenkit, óvakodjanak e ragály leg-
csekélyebb fertőzésétől is, amelyre méltán alkalmazhatjuk Jóbnak 
ide is találó szavait, hogy olyan, mint az emésztő tűz, amely 
mindent elpusztít.2 — De necsak magától a szorosan vett moder-
nista eretnekségtől óvakodjanak a katholikusok, hanem általában 
az úgynevezett modernista szellemtől is, amely abban csúcsoso-
dik ki, hogy lenéz és elvet minden régit, de mohón vadássza 
mindenütt az újat, úgy a vallási dolgokról való beszélés módjá-
ban, mint az istentisztelet szertartásaiban, nemkülönben minden 
katholikus intézményben, sőt még a magán ájtatossági gyakor-
latokban is. Ugyanazért a hit és erkölcs dolgában szentül ragasz-
kodjunk ahhoz az ősi törvényhez, hogy a szent hagyományokon 
újítani nem szabad semmit; sőt még olyan dolgokban is, 
amelyek tűrik az újítást, ugyanennek a törvénynek szellemében 
járjunk olyanképen, hogy ne tegyünk a régi helyébe újat, csupán 
csak a régi jót öltöztessük új köntösbe. 

c) Minthogy pedig Tisztelendő Atyámfiai, a katholikus hit 
nyilvános megvallására és a hit szerint való élet felvirágoztatá-
sára az emberekben a testvéri buzdítgatásnak és a kölcsönös 
példaadásnak van a legnagyobb hatása, ezért különös örömünkre 
szolgálnak a folyton alakuló új meg új katholikus egyesületek. 

1 II. Tim, 4, 3—4. 2 Jób. 31, 12. 
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És-nemcsak óhajtjuk, hogy gyarapodjanak, de akarjuk is, hogy 
támogatásunk és pártfogásunk alatt mindig virágozzanak is; és 
virágozni is fognak, csak kitartóan és hűségesen ragaszkodjunk 
azokhoz az irányító rendelkezésekhez, amelyeket az apostoli Szent-
szék részünkre már kiadott s a jövőben még kiadni fog. Bármit is 
kezdjenek tehát a katholikus egyesületek emberei Isten dicsősé-
gére és az Anyaszentegyház javára, ne tévesszék soha szem elől 
az isteni Bölcsesség ama szavait, hogy az engedelmes férfiú győ-
zelemmel dicsekedhetik,1 tehát Isten kegyelmét és munkájuk sike-
rét csakis úgy látják, ha a Megváltó földi helytartója iránt való 
engedelmességben járnak el. 

d) Azt a sok jót azonban, amit eddig szemeitek elé tártunk, 
Tisztelendő Atyámfiai, csakis úgy érhetjük el, ha Krisztus Urunk 
szavai szerint az aratásra jő munkásokat állítunk, vagyis, ha a 
munkát az Anyaszentegyházban okos és buzgó papok végzik. — 
Ennek okáért különös gonddal igyekezzetek egyrészt a már fel-
szentelt papjaitokat állásuknak megfelelő lelki tökéletességre buz-
dítani; másrészt a papjelölteket okos intézkedésekkel és rendel-
kezésekkel úgy kiképeztetni, amint jövendő szent hivatásuk azt meg-
kívánja. Bár a Ti buzgóságtok nem szorul ösztökélésre, mindazon-
által kérve-kérünk titeket, hogy a kötelességteket a leglelkiismerete-
sebben teljesítsétek. Az Egyház legéletbevágóbb kérdéséről van 
szó, amint azt szentemlékű Elődeink, XIII. Leó és X. Piusz pápák 
részletesen kifejtették, mire való utalással Mi ezúttal nem is kívá-
nunk többet mondani. Hanem csak arra kérünk titeket, hogy két 
Elődünknek ebbeli bölcs rendelkezéseit, különösen pedig X. Piusz 
pápának a papsághoz intézett intelmeit (Exhortatio ad Clerum) 
szüntelenül szem előtt tartsák s soha feledésbe menni ne hagyjátok. 

e) Egy dolgot azonban szükségesnek látunk különösen 
szivére kötni az Anyaszentegyház minden papjának s ez az, hogy 
úgy a maga lelkeüdvössége, mint működésének áldásos gyü-
mölcse érdekében is, minden dologban püspökével a legtelje-
sebb egyetértésben és engedelmességben járjon el. Mert e kor-
nak fenhéjázó gőgje és mindent lebecsülő szelleme, sajnos, amint 
fentebb is felpanaszoltuk, itt-ott az Egyház fölszentelt szolgái 
között is feltolja magát; s elég gyakran megesik, hogy a főpász-
tort épen azok részéről éri bánat és keserűség, akiktől joggal 
várhatott örömet és vigasztalást. Akik a legszentebb kötelességet 

1 Péld. 21, 2. 
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ily hitványul megszegik, ismételten és ismételten gondolják meg, 
hogy isteni azoknak tekintélye, akiket a Szentlélek rendelt püs-
pökké, hogy az Isten egyházát kormányozzák1 s ha már, amint 
láttuk, azok is Istennel ellenkeznek, akik bármely törvényes pol-
gári felsőbbséggel ellenkeznek, akkor mennyivel nagyobb bűnt 
követnek el azok, akik a püspököknek nem engedelmesked-
nek, mert ezekre maga Isten nyomta rá hatalmának bélyegét. 
A hozzátok való szeretet arra késztet — írja szent Ignác 
vértanú — hogy intve-intselek titeket-, legyetek egyakaratúak 
Isten igéjében. Mert Jézus Krisztus, a mi elválaszthatatlan éle-
tünk, az Atya igéje, és így a püspökök is, kiket Krisztus rendelt 
ki a földkerekség egyes vidékeire, szintén az Atya igéjében van-
nak, amiből következik, hogy nektek is egyeknek kell lennetek a 
püspökök igéjével.2 De nemcsak ez a szent vértanú tanított így, 
mert ugyanezt tartották minden időben az Egyház Atyái és 
Tanítói is. — Vegyük ehhez még hozzá, hogy már az idők 
mostohasága miatt is mennyire nehéz a főpásztorok helyzete, a 
melyet csak még terhesebbé tesz a rájuk bizott nyáj öröküdvös-
ségéért való állandó aggodalom, mert ők őrködnek, mint akik 
számot fognak adni leikeitekért.3 Hát nem-e valósággal lelket-
lenség, ha egy pap megtagadja püspökétől az engedelmességet 
és ezáltal is súlyosbítja amúgy is elég nehéz helyzetét és szivét 
keserűséggel tölti el ? Ez pedig nektek nem használ,4 mondaná 
erre is az Apostol, aminthogy nem is használhat, mert szent 
Cziprián tanítása szerint az Egyház a híveknek és papjaiknak 
egyesülése püspökeikkel,5 amiből következik, hogy aki nem egy 
szív, egy lélek a püspökével, az nincs is Krisztus Egyházában. 

6. Most pedig, Tisztelendő Atyámfiai, hogy a jelen Apostoli 
levelünknek vége felé tartunk, nagy erővel tör ki lelkünkből az 
a kívánságunk, amelyet már levelünk elején kifejeztünk: adja 
meg a könyörülő és irgalmas Isten, hogy ez a most dúló ször-
nyűséges világháború mihamar véget érjen, úgy az emberi tár-
sadalom, mint az Egyház javára; az emberi társadalom javára 
azért, hogy, ha visszatért körünkbe a béke, igazi előmenetelt 
tehessen a kultura minden ágában ; Jézus Krisztus Egyháza javára 
pedig azért, mert megszűnvén minden akadály, üdvösséget és 
segítséget vihessenek ezentúl is minden embernek a földkerek-

1 Ap. csel. 20, 28. * U. o. 
2 Az ephezusbeliekhez írt levél III. f. 5 Szt. Czipr. Florentiushoz és 
3 Zsid. 13, 17. Parppianushoz írt 66-ik (69). lev. 
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ségen. — Sajnos azonban, hogy az Egyház elég hosszú idő óta 
nem élvezi azt a teljes szabadságot, amelyre szüksége volna; 
azóta t. i., amióta feje, a Pápa nélkülözni kénytelen azt a függet-
lenséget, amelyet az isteni Gondviselés jóvoltából az elmúlt év-
századok folyamán szerzett meg magának. Ebből pedig a dolog 
természete szerint az összes katholikusok között szükségszerűleg 
nagy nyugtalanság és aggódás keletkezett; mert közel és távol 
egyaránt azt tartja mindenki, aki Egyháza fejével a római pápá-
val együtt tart és együtt érez, hogy a közös Atyának magasztos 
hivatása gyakorlásában teljesen és tökéletesen függetlennek kell 
lennie minden földi hatalomtól. Ugyanazért amilyen igaz lélek-
kel epedünk a béke áldásai után, ép oly igaz lélekkel kívánjuk, 
hogy az Egyház Feje kiszabaduljon mostani fonák helyzetéből, 
amely maga is nem kis mértékben zavarja a nemzetek békés 
hangulatát. Ezért tehát, amit Elődeink az Apostoli szent Szék 
jogaira és méltóságára vonatkozólag, nem emberi tekintetekből, 
hanem hivatásuk szentségéből kifolyólag többszörösen követel-
tek, mindazt ugyanazon okokból mi is követeljük. 

Végül pedig, mivel Isten kezében van az országok és a 
népek sorsa, és mivel az ő mindenható szent akaratától függ 
mindannak teljesedése, amit jelen apostoli levelünk során az 
emberi társadalom és az Anyaszentegyház jóléte és békéje érde-
kében, mint szükségeset elszámláltuk, azért, Tisztelendő Atyám-
fiai, emeljük föl szavunkat Istenhez és kiáltsuk az egész emberi-
ség nevében : «Adj, Uram, békességet nekünk, a mi napjaink-
ban !» Boruljunk le Az előtt, aki így szólt egykor a próféta által : 
Én az Úr...békességet szerzek1 és alázatos szívvel esedezzünk 
Hozzá, hogy mindenható erejével csendesítse le azt a vihart, 
amely az emberi társadalmat és az egyházat egyaránt zaklatja. 
Segítse és támogassa könyörgésünket a boldogságos szent Szűz, 
aki a világra hozta magát a béke Királyát; az ő anyai oltal-
mába és pártfogásába ajánljuk saját csekély személyünket, pápai 
működésünket, az Egyházat, valamint a Krisztus szent vére által 
megváltott egész emberi nemzedéket. 

Ezen kegyes kívánságunk teljesedésének zálogául nektek, 
Tisztelendő Atyámfia, papjaitoknak s a gondjaitokra bizott hívek-
nek szivünk mélyéből adjuk Apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, szent Péternél, Mindszentek ünnepén, 1914. 
november 1-én, pápaságunk első évében. 

1 Iz. 45, 6—7. XV. Benedek pápa. 
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I. 

APARADICSOM helyének kérdéséről bízvást elmondhatjuk : ahány 
fej, annyi vélemény. És igazán semmi józan ok nincs e 

tapogatódzásszámba menő «vélemények» további szaporítására. 
E sorok írójának sem jutott volna eszébe e meddő és agyon-
csépelt probléma firtatása, ha F E L D M A N N káplán Paradies und 
Sündenfall cimű, több mint 600 oldalt kitevő könyve nem ke-
rül kezébe. E nagyszabású, igazi germán alapossággal megírt 
mű felölel mindent, amit a paradicsomról és az ősbűnről a vi-
lág teremtésétől a mai napig megírtak. Mindannak dacára azt 
merjük állítani, hogy Feldmann könyve csakis mint hangya-
szorgalommal összehordott adathalmaz bír értékkel; mint ön-
álló tudományos kutatás terméke alig jöhet számba. Lehet, hogy 
ez az ítélet a könyv ismerőinek szemében túlkeménynek tűnik 
fel. Tessék azonban elolvasni az első fejezetet a paradicsom-
és a bűnbeesés történetének irodalmi kritikájáról ! Hogy kertel 
a szerző! Sehol egy őszinte szó! A kritikusok ismert szigláit 
(J, E, P, D) ugyan folyton használja, de már az elején kijelenti, 
hogy a bibliai kritika ezen megállapításaival nem azonosítja ma-
gát. Az elhangzott véleményekről hűségesen referál, de óvakodik 
bevallani saját álláspontját és, miután vagy 20 oldalon át meg-
kínzott minket a Genezis 2. és 3. fejezetének irodalmi méltatásá-
val, a végén odakövetkeztet, hogy «die Frage erscheint uns nach 
wie vor als ein Problem, über dessen Einzelheiten vielleicht nie-
mals eine Übereinstimmung der Forscher zu erzielen sein wird». 

Annyi bizonyos, hogy FELDMANN referáló módszere mel-
lett e fontos kérdéseket senki a világon dűlőre vinni nem fogja. 
Pedig, szerény nézetünk szerint, ennek a túlóvatos kertelésnek 
semmi értelme sincsen. A Commissio biblica is megengedi 
annak a lehetőségét, hogy a Genezis forrásművekböl összeállított 
irat. Ha tehát a kritikusok a Genezis első fejezetét más s a két 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 7 
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következőt más forrásműből származtatják, semmi olyasmit nem 
állítanak, amivel szemben a katholikus biblikusnak okvetetlenül 
állást kellene foglalnia. 

Pedig a jelen esetben e probléma beható tárgyalása már 
csak azért is kívánatos lett volna, mert épen katholikus részről 
kísérelték meg a szentírási kritika eredményeit a Hexaëmeron 
értelmezésénél felhasználni. Hogy, hogy nem, Sebastian E U R I N -

GERNEK Das naturwissenschaftliche Hexaëmeronproblem und 
die Kath. Exegese ci mű, a K N Ö P F L E R tiszteletére kiadott Fest-
gabe-b2LX\ (München, 1907. 25—46. 11.) közzétett cikke kikerülte 
F E L D M A N N figyelmét és így nem vette tudomásul, hogy a mi 
táborunkban E U R I N G E R állította először, hogy a Genezis kü-
lönböző forrásokból összeállított mű lévén, azokon a helyeken, 
ahol a sugalmazott szerző olyan párhuzamos elbeszéléseket 
(Doppelberichte) nyújt, amelyeknek részletei többé-kevésbbé 
eltérnek, ezekért az eltérésekért nem vállal felelősséget; ami-
ből az következnék, hogy az ilyen lényegtelen eltérések nem 
szükségképen tévmentesek. Mivel pedig úgy Gen. 1—24a, 
mint Gen. 24b kövv. egy-egy teremtéstörténetet tartalmaznak, 
amelyek csak épen abban az egy gondolatban egyeznek 
meg, hogy a világot Isten teremtette, a teremtésművek egy-
másutánjának előadásában azonban egészen eltérnek, ebből 
E U R I N G E R azt következteti, hogy már a Genezis sugalma-
zott szerzője sem tekintette szigorúan vett történetnek sem a 
hexaëmeront magát, ëem pedig a paradicsomtörténet azt a 
részét, ahol az ember, a fák és az állatok teremtéséről van 
szó. (Gen. 24b_25-) 

FELDMANN ennek az elméletnek A . SCHULZ Doppelberichte 
im Pentateuch c. művében foglalt alakját ismeri csupán, aki csakis 
a probléma irodalmi-kritikai oldalát domborította ki, exegetikai je-
lentőségével egyáltalában nem foglalkozott. így azután nem csoda, 
hogy FELDMANN S C H U L Z iratára alig reflektál ; mindössze félénken 
kijelenti, hogy sokkal valószínűbbnek tartja azt a nézetet, hogy 
a Jahvista nem teremtéstörténetet akart nyújtani, hanem a para-
dicsom részletes leírását. 

Ez az egyik kérdés, amelyet a jelen cikk keretében meg 
akarunk beszélni. 

A másik FELDMANN-nak az a véleménye, hogy a pa-
radicsom Arábiában volt, amiből az következnék, hogy az em-
beriség bölcsőjét a nagy félsziget belsejében kellene keresnünk. 
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Ez utóbbi kérdés nyilván nem pusztán biblikus, hanem volta-
képen antropológiai probléma, amelynek teljes kifejtéséhez kü-
lön könyvre volna szükség. Sajnos, a mi irodalmi viszonyaink 
között az ilyen vállalkozás anyagi esődbe juttatná az embert, 
azért meg kell elégednünk néhány gondolat kockáztatásával, 
amelyek a szóbanforgó nagy problémának, ha nem is meg-
oldását, legalább némi megértését talán valamivel előbbre 
viszik. 

Mindenekelőtt jegyezzük meg jól, hogy a Gen. 2. fejezeté-
nek eleje a negyedik vers második felétől kezdve torso, azaz rbm. 
Az 5. és 6. vers nyilvánvalóan csonka. Tessék elővenni akár a 
legjobb, legszabatosabb bibliafordítást s az ember érzi, hogy a 
fordítók ugyancsak meg voltak akadva. Nehézség tárgyát képezi 
már a cím maga : Istae sunt generationes caeli et terrae. 
A rfnbln (generatio) szó még kilenc más helyen szerepel a 
Genezis egyes részleteinek alcime gyanánt. A józan inductió tehát 
azt javasolja, hogy Gen. 2 4 a is alcím. Igen ám, de itt a követ-
kezőkben az ég és föld teremtéséről nincs többé szó. Viszont 
az sem járja, hogy az idézett szavakat a hexaëmeron kolophonjá-
nak, azaz befejező mondatának nyilvánítsuk, mert ahogy az imént 
mondtuk, a generationes (m-bin) szó egyebütt a Gen. alcimeiben 
használatos. így azután kénytelenek vagyunk megkockáztatni azt a 
feltevést, hogy az a forrásmunka (a kritikusok ]-]t=Jahvista), ahon-
nan a Genezis szerzője a paradicsom történetét merítette, eredetileg 
szintén a hexaëmeronnal hasonló tartalmú teremtéstörténetet adott 
elő, amelynek szerencsétlenül megcsonkított szövegéből, a jó Ég 
tudja hogyan, az az elárvult mellékmondat került a Gen. szö-
vegébe, amely a második fejezet ötödik és hatodik versét alkotja. 
E két vers stilizálása a lehető legszerencsétlenebb és annyira 
elütt az u. n. J gördülékeny, következetes előadásától, hogy még 
a legelfogultabb olvasónak is szemet szúr. De ettől eltekintve, 
elképzelhetetlen, hogy in die qua creavit caelum et terrain1 sza-
vakban a föld szó (fix) ugyanazt jelenthetné (t. i. az egész 
világot), amit a két köv. versben fejez ki. Mert nyilvánvaló, hogy 
az 5. és 6. versben csakis a paradicsom környékéről lehet szó, 
nem pedig az egész világról. El sem képzelhető, hogy a sugal-
mazott szerző, aki az első fejezetben az állatok és a növények 
teremtését elbeszélte, a második fejezetben azt tanítaná, hogy az 

1 A héberben : terram et caelum. 
7* 
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ember teremtéséig a világ növényekben és állatokban szűköl-
ködő sivatag lett volna, annál is inkább, mert az állatok és a 
növények a második fejezetben elmondott alkotását a paradi-
csommal hozza összefüggésbe: az Úr immár nem az egész vilá-
got, hanem csakis a paradicsomot ülteti be fákkal és népesíti 
be állatokkal. Bátran feltehetjük tehát, hogy akár a forrásmunka, 
akár a Qen. szövegében erre vonatkozólag volt valami utalás, 
amely azonban, hogy hogy nem, a könyv szövegéből ősrégi 
idők óta kimaradt, mert már az alexandriai fordítás a mazoretikus 
szöveggel teljesen megegyezik, i 

A bibliai paradicsomtörténet igazi értelmének kulcsát az 
>eden (•"?) szó adja, amelyet hibás etimologizálás alapján «gyö-
nyörűség» (Vulg. voluptas) szóval fordítottak majdnem a leg-
újabb időkig. Az \eden szónak ilyetén való értelmezése azonban 
már csak azért sem lehet helyes, mert a «gyönyörűség» tudva-
levőleg elvont fogalom, holott a Genezis könyve az \eden szót 
földrajzi értelemben használja: az Úr a «kertet» (p, a paradicso-
mot) <í\eden-ben kelet felől ültette» 28 s a paradicsomot öntöző 
és négy ágra szakadó folyam az \eden-bői (]Tflû) indult ki. 

A szó geographiai értelme tehát minden kétséget kizár. De 
akkor mit is jelent igazán? A feleletet a sumír-akkad kétnyelvű 
szövegek adják, melyek tanúsága szerint a sum. edinna akkadul 
sivatagot jelent2: (séru; ez utóbbi azonos az arab sahrâ-val, a 
közismert Szaharával). Akármilyen különösnek hangzik, hogy ép 
az a szó, amelyet idáig a földi gyönyörűség netovábbjának tar-
tottunk, a valóságban a komor, elhagyatott sivatagot jelentse, 
a biblia figyelmes olvasása legott meggyőz minket az adott ér-
telmezés tökéletes igazságáról. 

Gen. 2 5 KÖW. szerint a földön (alkalmasint nem az egész 
világon, hanem csakis a paradicsom környékén) nem nőtt semmi, 

1 A bibliai szövegkritikában kevésbbé járatosok kedvéért megjegyezzük, 
hogy az itt előadott feltevés mellett számtalan analógiát lehet felhozni. így 
pl. Qen. 4s szerint «mondá Kain Hebel-nek, testvérének». Mit mondott neki, 
arról a héber szöveg hallgat. A szamaritán szöveg hozzáteszi ÏTTBPI r c b : 
«gyerünk a mezőre» ; e szavak a régi fordításokban is megmaradtak. Ozeás 
könyvének héber szövege jelenlegi alakjában gyászos rom, tele értelmetlen 
szövegromlásokkal. V. ö. különben az újszövetség egyes könyveit, amelynek 
szövegéből különböző kéziratokban hosszabb részletek is kimaradtak. 

2 Sb 1 II 8. 9 ; DELITZSCH, Sumerisches Glossar, V . ö. Lp. 1914 , 31. 1. 
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mert az Úr még nem bocsátott esőt és ember nem akadt, aki a ta-
lajt (rnaix) megművelje, noha folyó1 (ik, sumírül id = csatorna, 
folyó) szállt ki a földről, hogy a talaj felszínét öntözze. 

E szavak a sivatag oly tökéletes leirását adják, hogy kü-
lönbet el sem képzelhetünk. Persze kellő értékeléséhez tudnunk 
kell, hogy a sivatag nem azért terméketlen, mert homokos avagy 
sziklás terület, hanem azért, mert szerencsétlen földrajzi helyzeté-
nél fogva oly csekély csapadék öntözi, hogy növényzet nem bo-
rítja felületét. E jelenség okával itt most nem foglalkozhatom ; 
az érdeklődők olvassák el W A L T H E R , Das Oesetz der Wüsten-
bildung cimű művét, amelyet minden biblikusnak okvetlenül 
ismerni kellene; e mű nyomán készült az Élet-ben közzétett rö-
vid cikkem a Tih sivatagról ; ott a sivatag természetrajzáról rövid 
tájékoztatást nyújtottam. 

Ha azonban a sivatagon keresztül olyan folyóvíz húzódik, 
amilyen a lybiai sivatagot szelő Nilus, avagy az arábiai sivatagos 
vidék északi folytatását öntöző Eufrát, és akad ember, aki a 
a folyó vizét a talaj öntözésére fel tudja használni, akkor a 
sivatagból valóságos paradicsom lesz, mint volt egykoron Dél-
mezopotámia és a régi Egyptom. E két ország ugyanannyi mes-
terséges oázis; mindkettő termékenységét nem az ég esőjének, 
hanem a rajtuk végig hömpölygő folyamok okszerű felhasz-
nálásának köszönheti. 

Ilyen mesterséges oázis volt a Qen. leirása szerint a bibliai 
paradicsom is, azzal a különbséggel, hogy ezt «kertet» maga a 
végtelenül jóságos Isten rendezte be teremtményei legneme-
sebbikének, az embernek. 

Az Úr ugyanis, miután az embert agyagból teremtette, 
s az \eden-btx\ «kertet» ültetett s az embert a «kertbe» helyezte. 
Az \eden-bö\ folyam indult ki, hogy a kertet öntözze s onnan 
(t. i. az >eden-bői2) négy ágra szakad. (Oen. 2 8 kövv.) 

Azt hiszem, nem nehéz belátni, hogy az \eden-ben ültetett 
«kert» hydrometeorikus viszonyai teljesen födik az 5. és a 6. 

1 Erre még visszatérünk ; a Genezis sumír szavaira vonatkozólag v. ö. 
THEIS, Sumerisches im A. T. (Pastor Bonus, XXIII . évf. ( 1 9 1 0 / 1 . ) 78 . köv. 1. ; 
P. DHORME, Rev. Bibi. IV. évf. (1907. ) 2 7 4 . 

2 A héber szövegből világosan nem tűnik ki, vájjon a 10. versben a 
•ffiia az \eden avagy a «kert» szóra vonatkozik-e és így nem tudni, vájjon a 
«kerten» átfolyó víz a paradicsomban vált e négy ágra, avagy azon túl. V. ö. 
PROCKSCH, Die Genesis. Lp., 1913. 24. 1. 
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versben foglaltakat. A paradicsom az \eden-btn fekszik, nincs 
esője, azért az \eden-bó\ folyó jő, hogy a kert-et öntözze, s hogy 
az öntözés annál hatásosabb legyen, négy ágra, valószínűleg 
ugyanannyi csatornára szakad, úgy hogy a folyó vize a «kert» 
minden részéig elhatol és talaját termékennyé teszi. Az \eden 
nemcsak eső, hanem növényzet hiján is van, mert az Úr «kelet 
felöl» maga ültet benne «kertet» és a talajból fákat rügyeztet 
elő. Erre nem volna szükség, ha az \eden sivatag nem volna. 

De még a mód is, ahogy a jóságos Isten a «kertet» az 
első ember számára berendezi, szakasztott mása annak, a hogy 
az ember a sivatagból egy-egy darabot elhódít s azt a maga 
céljaira kisajátítja. Az Úr a «kertet» először befásítja s azután 
állatokkal népesíti be. De mindezeket az isteni műveket az em-
ber teremtése előzi meg. 

A sorrend a lehető leglogikusabb. A paradicsom, mint 
mondtuk, mesterséges oázis. Hogy ilyen oázis keletkezzék, min-
denekelőtt szükséges, hogy akadjon ember, aki a talajt meg-
művelje s a romboló elemek, különösen a vízzel szemben meg-
védje. Ezért mondja a biblia, hogy az Úr fogta az embert s az 
\eden kertjébe helyezte, hogy azt «művelje és őrizze». (Qen. 2 ]5.) 

Miután az Úr az embert megalkotta, következett a «kert» 
ültetése. A sivatag is akkor lesz kertté, ha beültetik. Amíg ta-
laja megművelve nincs, addig ekil nidütim, parlagon heverő 
szántóföld, a hogy a Hammurapi-kódex mondja;1 kert (kíru) 
akkor lesz belőle, amikor öntözőárkot vezetnek közelébe vagy, 
ha magasabban fekszik, kutat ásnak rajta2 és befasítják.3 Amikor 
ez megtörtént, akkor az ember letelepedik a sivatagtól elhódí-
tott szántóföldre, amely immár tökéletes oázissá lesz. 

Látjuk tehát, hogy az isteni müvek előadásának sorrendje 
a paradicsom történetében korántsem esetleges, hanem épolyan 
logikus, mint magáé a hexaëmeroné. Ott is a teremtés első há-
rom napjának, az opus creationis müveit, a következő három 
nap, a opus ornatus alkotásai követik. Az Úr mindenekelőtt 
megteremti a világot betöltő «seregek» lakóhelyét, amelyeket 
azután benépesít. Ugyanez történik a paradicsom alapításakor is. 
Ott az opus creationis a «kert», az \edeti egy részének befásí-

1 Obv. XVI. 45, 63. §. 
2 V. ö. Uruk. Conus B VI. 18. = Conus C VII. 1. 
3 C. H. Obv. XVI. 36, 62. §. 
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tása, az opus ornatus az ember behelyezése s a «kert» állatainak 
teremtése. 

E párhuzamot röviden a következő schema szemléleti: 

Opus creationis Opus ornatus 

I I . nap az ég 4. a csillagok j 
2. « a levegő 5. a madarak > teremtése. 

( 3. « a föld 6. az állatok 
Paradicsom : a kert teremtése a kert benépesítése 

(fák) (ember, állatok) 

Azt hiszem, a mondottak után bajos lesz kétségbevonni az 
\eden = edinna = «sivatag» értelmezés helyes voltát. 

De ez még nem minden, amit a sumírektől tanultunk. 
A sumír nyelvben nemcsak az \eden szó van meg, hanem a 
•py-p, az \eden-kert pendantja is: gú-edinna, amelynek je-
lentése a héber kifejezéssel csaknem teljesen azonos, gú = föld, 
szántóföld (mâtu) ;1 tehát gú-edinna = sivatagos szántóföld, 
puszta, olyan értelemben, ahogy pl. a hortobágyi pusztáról be-
szélünk. E kifejezés a régi sumírok irodalmi termékeiben igen 
gyakori és különösen a lagasi papi fejedelmek szövegeiben egy 
termékeny, Ningirszu, Lagas helyi istenének szentelt mezőt 
jelent. 

E mezőt elsőizben, mintegy 3000 évvel Kr. e. Eannatum 
lagasi fejedelem hires «keselyűemlékének» kolophonja említi s 
azt Ningirszu isten «kedves szántóföldjének» nevezi.2 

Mintegy ötszáz évvel később Oudea, ugyancsak lagasi fe-
jedelem, az E'-ninnű, «az ötvenek templomának ujraépítője, a 
gú-edinnáról több izben tesz említést. A jelzetű hengerfelirata 
szerint «a kiváló (?) borsót termő földet a gú-edinnán Ningirszu 
isten részére alapítvány gyanánt tette».3 B jelzetű hengerfelirat 
szövege szerint pedig «hogy a királya részére alapítványul ren-
delt sivatagon, a gu-edinnán, a szent gabonaisten, mint olyan, 
aki öntözőgép segélyével tiszta virágokat sarjadztat az ég felé, 
okozza, hogy annak szent holdja, búzát, kétsoros búzát... hozó, 

1 BRÜNOW, Classified List Nro. 3216.; MEISSNER, Seltene assyrische 
Ideogramme 2027. 2032. V . Ö. DELITZSCH, Sum. Gl. 111. 1. 

2 St. de vautours, Kol. 9—11: gú-edinna asag ki-ág dnin-gir-su-ge. 
3 Cyl. A 148—13 ma-da gu-sag sar-sar-ra-na gü-edin-na dnin-giir-su-ka-ka 

z i ^ - g a ba-ni-gar. 
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tonnákat, Lagas földjének egy parcellája talentumokat adjon: 
Enlil isten.. . jét, Quedinna majorosát Ningirszu isten kultuszá-
ban részesítette».1 

E helyekből nyilvánvaló, hogy a gú-edinna alatt nem 
valami sivatagot, hanem a sivatagtól elhódított szántóföldet kell 
értenünk, úgy hogy a gan \eden s a gú-edinna azonossága nem-
csak lehetséges, hanem valószínű. Maga a kertet jelentő 13 (kert) 
szó alkalmasint sem sémi, hanem sumír eredetű, amely nyelven 
szántóföldet jelent.2 A két név azonossága mellett szól továbbá 
az is, hogy a bibliai paradicsomtörténetben még két más sumír 
szóval találkozunk, még pedig a 2 6-ban említett ~SÍ szóval, amely 
sem nem vetpéXr] (LXX) sem nem felhő (Targumok), sem nem 
forrás (Pes), hanem a sumír id ( = csatorna, folyó) szóval azonos.3 

Ezen értelmezés ellen csak egy komoly nehézséget lehet 
felhozni, azt, hogy a biblia szerint 'ed «felszáll» (nby -x), amit 
folyóról állítani nem igen lehet. Ha azonban az 'ed szó sumír 
eredetét megengedjük, ez a nehézség magától megszűnik. Ebben 
az esetben ugyanis fel kell tételeznünk azt is, hogy a bibliai 
szöveg oly ősrégi ékiratos okmány héber fordítása, amely a 
«felszállni» igét sumír idegrammal fejezte ki; ez pedig nem 
lehet más, mint UD. DU = è = âsû (xr>) kilépni, kivonulni, fel-
szállani. Ez az ige egyaránt használatos a nap felkeléséről, a víz 
fölbugyogásáról stb. és így egy cseppet sem volna csodálatos, 
ha azt a zsidó szerző nby «felszállani» igével adta volna vissza. 

A harmadik, sumír eredetű szó a kerub, amelynek eredetét 
a Hitudományi Folyóirat utolsó évfolyamában feszegetve, annak 

1 Cyl. B 1 lis—22 edin lugal-bi-ir gin gú-edin-na-ka TIR. AZAG. 
SUD pa-el-e apin-na sag-an-sú-il-sú gan zitf-bi gig ziz gú gú-um tűm gür-gür 
mas ki àlR. BUR. LAki-ge gún gur-ra-da etc. 

2 Sum. gán = gmû, eklu szántóföld. DEL., Sum. Ol. 84. 1. 
3 HAUPT és mások az -JS szót a babyloni edû-val hozták összefüggésbe. 

E szó azonban árt, árvizet jelent ; az összefüggés után Ítélve a Gen. szövegé-
ben nyilván «folyó». -75? előfordul még Jóbnál 36 27 *ni(b ô Tû Tpr ; e hely, 
sajna, oly homályos, hogy az jelentésének megállapítására egyáltalában fel 
nem használható. V . ö. Rev. Bibi. IV. ( 1 9 0 7 . ) 2 7 4 ; és THEIS említett cikkét a 
Pastor Bonus X X I I I . évf, 7 8 1. DHROME, Gudea A j. hengerfel. 2721 sorára 
hivatkozik, ahol azt olvassuk, hogy az É-ninnû félelme olyan, mint a sivatag-
ból eredő folyó (ní-bi id edin-ta e-da) ; itt azonban az id nem folyóvizet, 
hanem a sivatagban olykor bekövetkező felhőszakadás okozta árt (arabul 

jelent, mely néha rettentő pusztítást okozva hömpölyög előre. 
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a nézetnek adtam kifejezést, hogy e szó eredeti alakja ku-rib 
volt, jelentése pedig: splendidus statura. A rib szó értelme 
Gudeának az A jelzetű hengerfelirata alapján konstatálható és 
bár D E L I T Z S C H a kérdéses helyen mús-ba-ni-1 olvas,1 a szö-
veg photolithographikus reproductiójából minden kétséget ki-
zárólag nyilvánvaló, hogy az első jel ri, nem pedig mús,2 úgy 
hogy a nevezett cikkben mondottakat változatlanul fenntartom. 

A mondottakat összegezve, nem mondható valószínűtlennek 
P . RIESZLER a tübingeni Theol. Quartalschrift 1 1 9 1 . évf. 4 szá-
mában kifejtett az a vélekedése, hogy a bibliai paradicsom-
elbeszélés szövege ősrégi ékiratos forrásból származott. Akár 
megállja helyét e föltevés, akár nem, annyi bizonyos, hogy a 
paradicsom leírása Arábia földrajzi viszonyaira sehogy sem illik. 
Erről a következő cikkben. 

Budapest. Dr. Kmoskó Mihály. 

1 Sumerisches Glossar 194. 1. 
2 A két jel ugyan erősen hasonlít egymáshoz és helyenkint igen könnyen 

összetévesztő (V. ö. BARTON. The Origin and Development of Babylonian 
Writing, Lp., 1913. Nro. 93. és 116.) de véletlenül ép a kérdéses helyeken (Cyl 
A 4 14, is 5 13) az írás oly világos, hogy a kérdéses jel olvasásához semmi 
kétség sem férhet. 



A V A L L Á S P S Y C H O L O O I A M I N T ÚJ 

T U D O M Á N Y Á G . 

Első közlemény. 

AVALLÁSPSYCHOLOQIA egészen fiatal, fejlődésben lévő tudo-
mány. Mint önálló tudománynak alig van két évtizedes 

múltja. Régente is foglalkoztak a vallással lélektani szempontból. 
Az egyéni és a népek vallási életének jelenségeit azelőtt sem 
hagyták figyelmen kívül. S épen a katholikus vallási irodalom 
mély vallásosságú és tudományos képzettségű művelőinél talá-
lunk gazdag valláspsychologiai megfigyeléseket és tárgyalásokat. 
A vértanúk aktái, a szentek életrajzai, a középkori misztikusok 
iratai és levelei, az aszketikus irodalom lélektani szempontból is 
igen értékesek. Különösen pedig szent Ágoston vallomásai és 
Kempis Tamás «Krisztus követése» tanúskodnak a belső vallási 
élet alapos ismeretéről. Szent Tamás mélyen járó elméleti fejte-
getései igen gyakran bámulatosan szabatos lélektani anyagot 
tartalmaznak. A hittény elemzése, a kegyelemről, főleg pedig a 
passiókról szóló fejtegetései föltárják a lelki élet organismusát. 
Az egyház is alapos valláspsychologiai kutatásokat végez a szentté-
avatások előtt, midőn a szentté avatandók lelki életét minden 
irányban átvizsgálja és megvilágítja. 

De ezen valláspsychologiai fejtegetéseknek, megfigyelések-
nek inkább praktikus, asketikus, mint elméleti, tudományos cél-
juk és jellegük volt. S mint elméleti fejtegetések inkább csak 
alkalomszerűen voltak beleszőve más theologiai tudományokba. 
A vallási élet jelenségeinek tudományosan psychologiai tárgyalás-
módja nem volt önálló tudomány. Különálló tudománnyá azóta 
kezd kialakulni, amióta a modern psychologia a vallásra is alkal-
mazza módszereit s a valláspsychologia tárgyát és célját minden 
mástól elkülöníti. 

I. A mai valláspsychologia keletkezésének egyik oka az a 
psychologia, mely egyideig a vallást figyelmére nem méltatta. 
Azelőtt a psychologia épen psychologiai okokból érdemetlenül 
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lekicsinyelte a vallást, psychologiai kutatás szempontjából mel-
lőzhető jelentéktelenségnek tartotta, mert egészen külsőségesnek 
nézte. Az empirikus psychologiának a fölvirágzása azonban, mely-
nek elve az összes psychikai jelenségeknek kutatása, önként 
okozta kutatási körének kiterjesztését a vallási élet tényeire is. 
Tehát épen psychologiai okokból vonták munkakörükbe a psycho-
logusok a vallási tudat jelenségeit is. Ezt annyival is inkább 
kellett tenniök, mert a vallástörténeti és néppsychologiai kuta-
tások egyidejűleg nyilvánvalóan igazolták azt a régi igazságot, 
hogy a vallás nem itt-ott föltünedező, muló jelenség, nem külső-
leg rákényszerített terhe az embernek, hanem az emberi léleknek 
legeredetibb és legsajátosabb ténye, melyet a psychologiának 
figyelmen kívül hagyni nem lehet. Persze itt sem szerepelt egye-
dül a tudásvágy tiszta, nemes motívuma! 

A psychologia művelőit a vallás lélektani tanulmányozására 
nem kis mértékben ösztönözték az új hipotézisek (pl. a tudat-
alatti elmélete), melyeket az általános psychologiában állítottak 
föl. Ezeknek alkalmazása a vallási élet jelenségeire azzal a 
reménnyel kecsegtette őket, hogy azokat egészen természetesen 
magyarázhatják meg. 

De nemcsak az empirikus psychologiának nagyobbmérvű 
művelése vezetett közvetlenül a jelenkori valláspsychologiához. 
A theologia racionalista művelésének is itt kellett végződnie. 
S könnyen érthető, hogy a vallási lelki élet psychologiai földol-
gozására való törekvést a liberális protestáns theologia karolta 
föl a legnagyobb készséggel. 

A protestantizmus kezdetben a vallási igazságok természet-
fölötti eredetét még érintetlenül hagyta; csak az egyházi tanítói 
tekintélyt vetette el. Később a racionalizmus a természetfölöttit 
is kivetette a theologiából s csak a természetes észvallást ismerte 
el. A természetes vallásnak elméletét pedig nagyrészben azon 
ismeretek készítették elő, melyeket empirikus úton nyertek. A val-
láskutatás sok új vallásnak a létéről s az egyéni vallási élet sok-
féleségéről hordott össze bőséges anyagot. A kereszténységet is 
a maga természetfölötti elszigeteltségéből kiemelték s természetes 
tényezők eredője gyanánt nézték. Ezen kitágult látókörben azután 
kutatni kezdték a vallásnak s főleg a természetnépek vallásának 
psychologiai eredetét. A természetnépek primitív vallásformáinak 
a megfigyelése révén igyekeztek fölfedni a természetes vallás 
lélektani gyökereit. 
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Időközben Kant a természetes theologia alól is kihúzta a 
talajt, midőn az istenérveket elértéktelenítette. Mikor a hittudo-
mányt a természetfölöttitől megfosztották, mikor Kant az Isten-
hez vezető bölcseleti utat elzárta, mikor a liberális theologia 
maga is Kanthoz szegődött, a theologia majdnem egészen psycho-
logiává lett. Amije még megmaradt s amihez fejtegetéseit fűz-
hette, a szubjektív vallási jelenségek voltak. A vallást elválasz-
tották a theologiától s azt mondták, hogy a vallás nem tanok 
összege, hanem érzelem s a figyelem a vallás érzelmi oldala 
felé, a belső vallási életre, a személyes vallásosságra irányult. 
A vallásbölcseletnek feladata ezt az anyagot ismeretelméleti szem-
pontból földolgozni. Ehhez azonban először anyagot kell gyűj-
teni, azt megrostálni, rendezni, vagyis előbb valláspsychologiával 
kell foglalkozni, mert ez szolgáltatja az anyagot a vallásbölcselő 
számára. 

II. Bár még gyermekkorát éli a valláspsychologia, mégis 
érdekes története van már. 

Az új tudományt módszeresen Amerikában kezdték művelni. 
Ott vannak legtekintélyesebb képviselői. S aránylag rövid idő 
alatt ott indult erős fejlődésnek is. Ennek több oka van. Az 
újvilág talaja alkalmasabb volt fejlődésére. Amerika különleges 
vallási viszonyai, a számtalan szekta s azoknak zajos működése 
és tolakodó terjeszkedése önkénytelenül is fölhívta a psycholo-
gusok figyelmét. Az a fesztelenség pedig, mellyel az amerikaiak 
lelkiismereti, vallási ügyeikről beszélnek, nyilatkoznak, sok embert 
csalogatott vallási problémák kutatására, új eredmények kere-
sésére. 

Az amerikai valláspsychologiai tanulmányok úttörője Stanley 
Hall, az «American Journal of Psychology» megalapítója és ki-
adója. Ő és tanítványai a Clark-egyetemen (Worcester Mass.) 
1888. óta különösen az átmeneti kor (12—16 év) vallási életével, 
kifejlésével foglalkoznak kísérletileg. A tulajdonképeni kiinduló-
pontot James H. Leuba művei képezik. De legeredetibb és leg-
tekintélyesebb képviselői ezen tudománynak: William James 
(f 1910.) és Edwin Starbuck. 

Leuba biográfiák és körkérdésekre adott teleletek alapján 
akart psychologiai alapot nyerni a keresztény hittételek számára. 
Az összegyűjtött anyagot egészen naturalista álláspontról tár-
gyalja. Leuba uíán sokkal nagyobb méretű valláspsychologiai 
munkásságot fejtett ki Starbuck, Stanley Hall tanítványa. Fő-
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műve: «The Psychology of Religion» (1899.). Németre Friedrich 
Beta fordította. (Leipzig, 1909.) Psychologiai munkáját az egyedi 
psychologiai kísérleti módszer jellemzi. Nem szociális, hanem 
egyedi valláspsychologiával foglalkozik. Igénybe veszi ugyan a 
statisztikát, a tömegmegfigyeléseket, de nem azért, hogy szociális 
psychologiai fölfedezéseket tegyen vallási téren. Törekvése, hogy 
az egyes emberekben végbemenő vallási életjelenségeket kutassa, 
az egyéni vallás keletkezésének törvényeit megismerje s róla em-
pirikus áttekintést nyerjen. E célból az experimentális módszert 
alkalmazza: a kérdőívrendszert s a kapott feleleteknek statisztikai 
földolgozását. 

Még nagyobb figyelmet keltett W. James két munkája: a 
«The will to beliew» (1898, Newyork; németül: Der Wille zum 
Glauban. Stuttgart, 1899.) és kivált a «The varieties of religious 
experiences», (1902-ben; németre Wobbermin fordította: «Die 
religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit», Leipzig, 1907.). 
James kutatásának a tárgyát már általánosabban kezeli s a külön-
féle vallási típusok tárgyalásával általánosságban a vallás lélek-
tanát akarja megismertetni. Az igaz, hogy leginkább a megtérés-
nél és misztikus élményeknél előforduló kivételes, abnormis val-
lási esetekre támaszkodik. A vallást mint lelki élményt tanul-
mányozza s ennek sajátosságát igyekszik megállapítani a vallási 
intézményekkel, dogmákkal, történeti vallásformákkal szemben. 
Nem az objektív, hanem a szubjektív vallás a valláspsychologiai 
kutatás tárgya. Eltekint a vallás értelmi, intézményi, történeti 
elemétől s tudatos egyoldalúsággal kutatja az érzelmi állapotokat. 
«A psychologus szempontjából azt a feladatot tűzöm magam elé, 
hogy áttekintést adjak a vallási érzelmekről, hajlamokról s azok-
nak tartalmát leírjam.» S ezt nemcsak módszertani okokból teszi 
hanem, mert meg van róla győződve, hogy a személyes vallást 
kell értékelni, mint minden vallásban az eredetit és mert sze-
rinte «a vallás mélyebb forrása az érzelem s a filozófiai és 
theologiai formák másodlagos termékek». 

Ez a föladat már meghatározza a követendő módszert is. 
Míg Starbuck a kísérleti, addig James az egyedi-psychologiai, 
életrajzi-psychologiai empirikus módszert használja. 

Az amerikai valláspsychologiát eszerint lényegileg két elv 
jellemzi. 1) Elvileg tisztára empirikus kutatás talaján áll s min-
denekelőtt bőséges anyagot igyekszik összegyűjteni. Az anyag-
gyűjtésre pedig vagy az experimentális-statisztikai módszert hasz-
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nálja, mely új valláspsychologiai anyagot akar nyerni a kérdőív-
rendszerrel s a feleleteknek statisztikai földolgozásával (pl. 
Starbuck), vagy az életrajzi-psychologiai módszert, mely a bio-
gráfiákban, emlékiratokban, levelekben, vallomásokban elszórt 
anyagot gyűjti össze és elemzi. 2) Az amerikai valláspsychologia 
elvileg az egyedi psychologiával foglalkozik s kutatásának tárgyát 
az egyes embernek vallási élete képezi. 

Európában s első sorban Németországban a valláspsycholo-
giai kutatás az amerikainak a hatása alatt indul meg. Az új tudo-
mányt kezdetben nem vették figyelembe, mert a német psycholo-
gusok még mindig csak a kísérletezéssel és számítással meg-
közelíthető jelenségekkel foglalkoztak, az orthodox protestáns 
körök pedig azt a vallásra nézve veszélyesnek tartották. Mivel 
azt hitték, hogy a vallás merőben psychologiává lesz, kevés haj-
landóságot mutattak arra, hogy neki teret engedjenek, dacára 
annak, hogy a protestantizmusnak következetesen keresztülvitt 
elve: a szubjektivizmus szinte követeli a vallási jelenségek em-
pirikus-induktiv vizsgálatát. Annál nagyobb érdeklődéssel fordul-
tak feléje a liberális theologusok és orvosok s tényleg azzal a 
szándékkal is, hogy a vallást psychologiává tegyék. Nevesebb 
valláspsychologiai írók: Vorbrodt, Wielandt, Pfennigsdorf, Wob-
bermin, aki 1913-ban adott ki egy nagyobb művet: Die religions-
psychologische Methode, (Leipzig, Heinrichs). Amerikai mintára 
1907-ben külön valláspsychologiai folyóiratot indítottak meg: 
«Zeitschrift für Religionspsychologie» címen. Legnagyobbrészt 
liberális protestáns theologusok és idegorvosok írnak bele. Kü-
lönösen megemlítést érdemel Wundtnak nagyszabású müve : 
«Völkerpsychologie. 2. Theil : Mythus und Religion. Wundt a 
Németországban befogadott amerikai valláspsychologiával szembe-
helyezkedik s német valláspsychologiát ír, melynek lényege az, 
hogy a valláspsychologia néppsychologia, azaz nem egyedi, ha-
nem szociális psychologia. 

Franciaországban a valláspsychologiai kutatások a misztiku-
sok tanulmányozásában állottak, kiknek életét pathológiai szem-
pontból vizsgálták, elemezték. (Ribot, Murisièr, Flournoy, Dela-
croix, Dugás s mások.) Tanulmányaikat a francia psychologusok 
önállóan végezték. Amerikának a befolyása náluk azt eredmé-
nyezte, hogy ők is kísérletet tettek a kérdőívrendszerrel, de mint 
eredménytelent csakhamar mellőzték. Továbbra is a szentek élet-
rajzait tanulmányozzák s az előforduló rendkívüli vallási jelen-
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ségeket, víziókat stb. legtöbben természetes okokkal magyarázzák, 
beteges állapotoknak, hallucinációknak minősítik. 

A psychologusoknak 1909-iki, genfi nemzetközi kongresz-
szusán is szerepelt a valláspsychologia, mint a psychologiának 
önálló ága. Höffding, koppenhágai tanár és Leuba tartottak elő-
adást. Az előadások nyomán kifejlett heves viták bizonyságot 
tesznek róla, hogy mennyire eltérő, zavaros nézetek uralkodnak 
a valláspsychologia mivoltáról. 

Katholikus részről az új tudományt nemcsak ignorálták, 
hanem bizalmatlansággal, sőt ellenszenvvel fogadták. (A louvaini 
ethnologiai vallástörténeti kurzuson, 1913-ban már volt két be-
vezető előadás a valláspsychologia és misztika tanulmányozásába 
is, az egyiket P. de Munnynk O. P., a másikat Maréchal S. J. 
tartotta.) Ezt a magatartást részben indokolttá teszi a vallás-
psychologia egyes művelőinek eljárásmódja, kik a kinyilatkoz-
tatott vallást is racionalista módon kezelik.; 

Másrészt a valláspsychologia nevét sűrűn emlegetik a mo-
dernizmussal és vallási pragmatizmussal kapcsolatban. S ebből 
sokan azon véleményüket látják megindokoltnak, hogy a katholikus 
theologia a valláspsychologiát ép úgy elveti, mint ezeket a diva-
tos tévedéseket. 

Ezen rövid történeti áttekintésből is látható, hogy még 
nem alakult ki egységes fölfogás a valláspsychologia lényegéről. 
S ha nem várható is, hogy teljes megegyezés legyen valamikor, 
mégis objektive megállapítható a valláspsychologiának, mint ön-
álló tudománynak a tárgya, célja, módszere s jogköre szabatosan 
körülírható. 

III. A valláspsychologia tárgyának a meghatározása. Mi 
képezheti a valláspsychologia tárgyát ? A valláspsychologia tár-
gya a normális szubjektív vallás, mint psychikai jelenség vagy 
a vallás a maga normális szubjektiv-psychikai megnyilvánulása 
szerint. 

A valláspsychologia tárgyát tehát 1) a vallási tudat jelensé-
gek képezik, mint lelki történések, lelki élmények. De az emberi 
tudatban a vallási lelki tények sokfélék. Hogy áttekinthetők legyenek, 
általános szempontok alá kell foglalni őket és szerintük osztá-
lyozni. Ezen osztályozásnak alapjául pedig a psychikai életjelen-
ségek szokásos fölosztása szolgálhat: értelmi, akarati és érzelmi 
tények. A valláspsychologia kutatási körébe ennek alapján elő-
ször a vallási ismereti tények, vallási képzetek, eszmék tartóz-
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nak. Azután az akarati és vágyó élet körébe tartozó vallási élet-
folyamatokat vizsgálja. Végül a vallási érzelmi élet jelenségeit 
veszi szemügyre. 

A dogmatikus igazságoknak, pl. Isten, örök élet stb. tudo-
mányos tárgyalása nem tartozik a psychologiába, hanem a meta-
fizikába. Psychologiai tárgyalás keretébe csak annyiban vonha-
tók, amennyiben eredetük lélektanilag van föltételezve vagy 
amennyiben hatásuk van az alanyi tudatra. Az igaz, hogy az 
alanyi vallási tudat jelenségei metafizikai valamire utalnak; val-
lási érzelem ezen háttér nélkül logikai és psychologiai lehetet-
lenség vagy csak illúzió. De a valláspsychologia a vallást mint 
psychikai képződményt kutatja s csakis a psychikai történések 
képezik kutatási tárgyát. 

A valláspsychologia tárgyát még szabatosabban írhatjuk 
körül, midőn 2) azt állítjuk, hogy tárgya a szubjektív, egyéni 
vallás, amint az általában az egyes emberben lüktet, a személyes 
vallásosság. 

A vallás szót ugyanis tárgyi és alanyi értelemben vehetjük. 
Tárgyi értelemben a vallási tanok, intézmények összeségét, alanyi 
értelemben a vallási életet s annak jelenségeit jelenti, amint azok 
az egyedben végbemennek. 

A valláspsychologia tárgyát a vallásnak szubjektív oldala 
képezi. A vallásnak történeti, intézményes formáitól, a vallási 
rendszerektől, istentiszteleti rendtől, szertartásoktól eltekint. S ha 
mégis a tárgyalás keretébe vétetnek föl, csak annyiban tárgya a 
valláspsychologiának az objektiv vallás, amennyiben kimutathatók 
azon alanyi indokok, amelyekből eredhetnek s így a reájuk való 
visszakövetkeztetést lehetővé teszik s amennyiben a hivők sze-
mélyes vallási életét befolyásolják. «Ils ne se proposent pas, írja 
Flournoy,1 d'étudier les produits extérieurs et sociaux de là reli-
gion, mais la vie religieuse elle-même, envisagée du dedans telle 
qu'elle se déroule dans la conscience personelle du sujet.» 

Ezzel szemben a vallási szociológia elméletének hivei, 
Dürkheim és Wundt, a valláspsychologia tárgyául a vallást, mint 
szociális tényt, mint kollektiv jelenséget jelölik meg. A vallás-
psychologia lényegileg nem egyedi, hanem szociális psychologia. 
A vallás nem individualis-psychologiai, hanem néppsychologiai, 
ethnologiai probléma. Wundt szerint az egyedi psychologia tár-

1 Archives de psychologie. II. 36. 1. 
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gya az egyedi tudat psychikai történései, mint egyedi alkotások 
s az invidualis psychologia a közvetlen tapasztalat tényeit kutatja, 
amint azokat a szubjektív tudat nyújtja keletkezésük és össze-
függésük szerint. 

A néppsychologia tárgya ellenben a lelki tények, mint az emberi 
társadalom közös alkotásai s ezen tudomány neve azért néppsy-
chologia, mert azon társas körök közt, melyekből ama közös 
alkotások erednek, a nép a legfontosabb tényező. 

Wundt szerint a valláspsychologiának a vallást néppsycholo-
giailag kell kezelni, mert épúgy a társaság terméke, mint a 
nyelv vagy erkölcs. Keletkezési és fejlődési föltételei kizárólag a 
társas léthez vannak kötve. A vallás nem az egyénből, hanem a 
társaságból ered. A vallás a társas élet kifakadása. S mivel a 
vallás nem az egyedtől, hanem a társaságtól függ, mivel nem az 
emberi természetben kell keresni a vallási jelenségek meghatá-
rozó okát, mivel nem egyedi, hanem szociális eredetű, azért az 
egyedi vallási élményeket nem szabad azon vallási közegtől el-
szakítva tárgyalni, melyhez tartoznak, hanem figyelembe kell 
venni a környezetet, melyben s a föltételeket, melyek mellett kelet-
keztek. Ezen föltételezettség figyelembe vétele nélkül konkrét 
sajátosságuk szerint meg nem érthetők. Nem szabad megállani 
az eredménynél, hanem azokig kell visszanyúlni s a leszármazot-
tat alá kell vetni az eredetinek. Azért a valláspsychologia első 
feladata az általános vallásformák keletkezésének a kutatása. Ez 
pedig csak a néppsychologiai módszerrel oldható meg. A vallási 
psychologia hasztalan igyekeznék ezen jelenségek forrásához ana-
lyzissel jutni. Erre a szociologia van hivatva. 

Dürkheim, Wundt tehát azt állítják, hogy az egyéni vallás 
forrása mindig egy már meghatározott általános vallásforma a 
maga összes tárgyilagos megnyilvánulásaival, melyek a társaság-
ban el vannak terjedve s az egyedekre mechanice rá vannak 
kényszerítve. 

Annyi igaz, hogy az egyed nem elszigetelten áll a maga 
vallási életével, hanem annak tartalmát nagyobbrészt hagyo-
mányból meríti, környezetéből, tehát családjának, népének, korá-
nak objektiv vallási birtokából kapja. Az sem tagadható, hogy 
az egyesek vallási életében mindig bennfoglaltatnak már ama 
motívumok, melyek a társasághoz való csatlakozásra és ezen tár-
sulásnak a kultuszban való kifejezésére vezetnek. 

De tévedés ezért a vallást kollektiv jelenségnek mondani 
Religio, hittud. és bölcs. íwyóirat. 8 



114 DR. WIEDERMANN KÁROLY 

és magyarázni. Abból, hogy a vallás lényegileg szociális tény, 
nem következik, hogy kizárólag szociális tény s csak mint ilyen 
magyarázandó. A vallás nem születik kizárólag a társaságból és 
társaságban úgy, hogy az egyedekben csak visszhang volna. 
A vallás az egyedben kezdődik. A szociális jelleg nem kiinduló, 
hanem végpont. Bármennyire függenek is a vallások a hagyo-
mánytól, keletkezési idejüknek szellemi összhelyzetétől, mégis 
tagadhatatlan, hogy tartalmukat lényegesen befolyásolja, meg-
határozza a nagy vallási személyiségeknek egyénisége, mely tel-
jesen le nem vezethető az általános történeti föltételekből. Van 
egyéni kezdeményezés a vallásban is. 

Azután hogyan volna képes a társaság rákényszeríteni a 
vallást az egyedekre, mint azt a vallási szociológia állítja, ha 
őket semmi sem disponálja a vallás befogadására? Mert a val-
lási nevelés csak fejleszti, bölcseletileg szólva a képességből a 
tevékenységre szólítja, de nem teremti az erőket. A betanított 
madár csak azon föltétel alatt terjeszti ki szárnyait és repülhet 
felém hívásomra, ha vannak szárnyai. 

Egyébként, ha igaz is az, hogy az emberek vallási életé-
nek tartalma igen erősen, sőt kizárólag a hagyománytól és a 
társas környezettől függ, mégis az egyének, akik a vallási hagyo-
mány hatalmas árjában állanak, ezt a vallást csak akkor és annyi-
ban birják, amikor és amennyiben a hagyományban levő érté-
keket a maguk módja szerint megítélik, magukévá teszik, ön-
maguk átélik. Vallási élet, mint élet, mint psychologiai valóság 
csak akkor és ott van, ahol ezen tartalom személyes életben 
élővé lett, egyedi birtokká önállósult s ép ezért az egyéni saját-
ságok szerint különböző színezetet nyert. S a valláspsychologia 
tárgya a vallás, épen mint ilyen egyedi szubjektív jelenség. Azért 
a valláspsychologia egyedi és nem szociális, azaz néppsycho-
logia. 

A valláspsychologia tárgya 3) a vallási életnek normális 
jelenségei. Módszertani okokból figyelembe kell vennie a patho-
lógiai, beteges vallási jelenségeket is, de ezek nem elsődleges 
tárgyai. A valláspsychologiának szilárd és általános alapokon 
kell állania. Azért mindenekelőtt a rendes vallási élet megnyil-
vánulásaira kell kiterjeszkednie. Ezek nélkül csak torzképet alkot-
hatna a vallásról. 

Az eddigi valláspsychologiában már magának a kutatási 
tárgynak a megjelölése is igen alanyi, egyoldalú. Általában a 
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vallási jelenségek tudománya gyanánt akar szerepelni és mégis 
vagy csak a természetnépek vallási életének tökéletlen, primitív 
megnyilvánulásait tanulmányozza, vagy pedig csak a rendkívüli, 
sőt gyakran anormális jelenségeket, melyek ideges, beteges ke-
délyű személyeknél vagy pedig különcködő amerikai szekták 
tagjainál fordulnak elő, amilyenek pl. a methodista «hitébresztő 
gyülekezetek», ahol az emberek egészen szokatlan környezetbe 
s izgatott állapotba vannak helyezve. 

Starbuck főleg a vallási megtérés lélektanát kutatja. James 
a rendkívüli vallási jelenségeket vizsgálja, amint a megtérések-
ben, misztikus extasisokban lépnek föl. Sem ő, sem Flournay 
nem írják le a szubjektív vallási életet a maga terjedelmében. 
Az értelmi részt, mint másodlagos elemet mellőzik s csak az 
érzelmi életre irányul figyelmük. A vallási eszmék, a theologia — 
Flournay szerint — csak «agyneuronjainknak termékei» s a vallás-
psychologust csak annyiban érdeklik, amennyiben «bennük bizo-
nyos élettapasztalatok s belső tudatfolyamatoknak intellektuali-
zált maradványai tükröződnek vissza». 

S amilyen mostohán bánnak a vallási élet ismereti oldalá-
val, épúgy kevés figyelemre méltatják a vallási akarati életet is. 

IV. A valláspsychologia feladata. Melyek azok a feladatok, 
melyeket a valláspsychologiának tárgya körül teljesítenie kell? 
A valláspsychologia feladata általában a szubjektív vallásnak, 
mint lelki ténynek a tudományos kutatása és közelebbi meghatá-
rozása. Pozitív feladata a vallást, mint psychikai tényt lehetőleg 
pontosan kikutatni s keletkezésének és fejlődésének okait föl-
fedni. Az első az analytikus, a másik a genetikus feladat. 

AJ Az analyzis arra törekszik, hogy a vallást, mint lelki 
tényt lehetőleg szabatosan elemezze. Ezen feladat megoldásának 
előföltétele a konkrét vallásnak teljes, pontos és pártatlan meg-
figyelése és ismerete. Azért az analyzisnek feladata: 1) a vallás-
nak, mint psychikai ténynek a leírása. Ez a leirás ismét kétféle 
szempontból történhetik. Az elemzés vagy alaki, formális vagy 
anyagi, materiális lehet. Vagy csak a vallás pszichikai szerkeze-
tét, psychologiai alakját veszi szemügyre a kutató, psychologiai 
tartalmától, tartalmi sajátosságától eltekint s általános fogalmak 
alá rendeli, mint pl. képzetek, vágyak, érzelmek. A vallási érzel-
met pl. az érzelem általános fogalma alá foglalja s itt megint 
valamely alfajba sorozza. Vagy pedig egyenesen a tartalmat 
keresi s azt más psychikai tartalomtól elkülöníteni igyekszik, 

8* 
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midőn pl. a vallási érzelem sajátos tartalmát kutatja. így a vallás-
psychologia analytikus feladata: formális és materiális. 

a) A formális-analytikus feladat három dolgot foglal magá-
ban : a) Az összetett ténynek legegyszerűbb elemeire való föl-
bontása, vagyis az elemzés a szó szoros értelmében. Mivel a 
vallás, mint lelki jelenség, összetett tény, elsősorban ezen össze-
tett egészet kell legegyszerűbb részeire, legelemibb tényezőire 
fölbontani, ß) Ezen első általános psychologiai feladat után követ-
kezik a széttagolt elemeknek osztályozása; a vallási folyamat 
egyes elemeinek besorozása a psychikai jelenségek általános for-
máiba, melyeknek fölállítása és szabatos meghatározása az álta-
lános psychologia feladata. Például a vallási eszmék ismereti 
jellegűek-e, azon gondolatműveletek, melyekben végbemennek, 
igazi logikai észműködések-e vagy talán érzelmi képzeletképze-
tek-e s milyenek akkor azon érzelemfolyamatok, amelyekből szár-
maznak? y) A harmadik részleges feladat az alkotóelemek közti 
viszonyoknak állandó törvényeit fölállítani. A valláspsychologiá-
nak kutatni kell és kimutatni a különböző elemek közti belső 
viszonyokat, belső funkcionális vonatkozásaikat, kölcsönös kap-
csolódásaikat és törvényeket szerkeszteni, amelyek szerint az 
egyes tényezők egymással összekapcsolódnak, kombinálódnak, 
egymásból erednek. 

Az iránt nem lehet kétség, hogy a vallási életet psychikai 
szerkezete, anatómiája szerint megismertetni a psychologiai tudo-
mány feladata, mert a valláspsychologia csak egy része a psy-
chologiának. 

De van még más feladata is. A formális-analytikus feladat 
a vallási élet teljes megértéséhez nem elegendő, mert elvonat-
koztat a vallási jelenség tartalmától s csak psychikai alakját veszi 
szemügyre. A mai valláskutatás magasabb követelményekkel lép 
föl a valláspsychologiával szemben, nem elégíti ki a leírt feladat 
megoldása, mert ép az alanyi vallási élet tartalmi sajátosságának 
az ismerete érdekli. S ezzel az analytikus feladat második részé-
hez jutottunk. 

b) A materiális-analytikus feladat. Még a formális-analyti-
kus feladat az általános psychologiai formákat és törvényeket 
kutatja és állapítja meg, melyekben a vallás más psychikai tör-
ténésekkel megegyezik, addig az anyagi analytikus a vallási tudat-
jelenség sajátos tartalmát vizsgálja s azon jegyeket igyekszik 
megismerni, melyek a vallást más lelki tényektől megkülönböz-
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tetik. Ott a kutatás tárgya az általános, itt a különleges. Feladata 
a vallási lelki élményt tartalmi minősége szerint megállapítani, 
más lelki tartalmaktól elkülöníteni s azt a sajátos tényezőt ki-
keresni, amely a vallást vallássá teszi. Ez tulajdonképen nem 
más, mint a vallás lényegének kérdése és megállapítása. Az a 
kérdés, hogy melyek azok a képzetek, törekvések, vágyak, érzel-
mek, melyek a vallási tudatnál mindig szerepelnek, előfordulnak. 

A vallás lényegének psychologiai úton való meghatározása 
két dolgot foglal magában: a vallást fajilag el kell különíteni 
más idegen (jogi, politikai, szociális) elemektől s a központi és 
kerületi vallási élményeket elválasztani. Mindattól el kell különí-
teni, ami nem fajilag vallási természetű. Továbbá ki kell mutatnia 
azon tényleges különbségeket és vonatkozásokat, viszonyokat, 
melyek a vallás elsődleges és másodlagos elemei között fönn-
állanak. így megállapítja a szubjektív és objektív vallás viszonyát, 
hogy t. i. melyek azon mozzanatok, melyek a szubjektív vallástól 
az objektívhez vezetnek, melyek ama lelki indokok, melyek az 
egyházak, a kultusz képződését okozzák. Azután, hogy mennyiben 
függ az alanyi vallás az objektívtől, amennyiben mindez psycho-
logiai probléma. 

Mivel az elsődleges vallás is, ha mindjárt minden idegen 
alkatrésztől meg van is tisztítva, még mindig igen komplikált 
lelki tény, melyben képzetek érzelmekkel, akarati vágyakkal van-
nak összekötve, az a további kérdés, hogy melyik mozzanat a 
fajilag vallási a vallási jelenségben, amely különösen jellegzetes 
a vallásra nézve, hogy vájjon a vallás elsősorban ész-, vagy 
érzelem-, vagy akarati tevékenység-e s milyen lelki tartalma van? 

Ez a materiális-analytikus feladat kiegészíti az alakit s a 
vallási élet karakterisztikus sajátosságát írja le. A kettő együttvéve 
a vallási psychografiát alkotja s a vallást, mint lelki jelenséget 
alaki és tartalmi szempontból írja le. 

2) A különféle vallási lelki jelenségek leírása. A vallás-
psychologia nemcsak általánosságban írja le a vallási lelki jelen-
séget s meghatározza faji sajátosságát, hanem igyekszik leírni az 
emberek vallási életét, amely sok, időbelileg különböző vallási 
folyamatnak a sorozata. Ennek a leirása azért nehéz, mert az 
a beláthatatlan sorozata a vallási lelki tényeknek, melyekből az 
egyes embereknek vagy társaságoknak vallási élete áll, részint 
tartalmilag különböző (értelmi, akarati, érzelemi tények), részint 
tartalmilag azonos, de a sajátos meggyőződési, érzelmi színezés, 
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intenzitás által egymástól fokozatilag különböző jelenségeknek 
sokaságát tárja föl. A valláspsychologia feladatának tartja ezen 
különféle vallási élményeknek magyarázását és leírását. 

a) Ezen különféleséget csak úgy lehet magyarázni, ha azokat 
a föltételeket kutatjuk, amelyek a vallási életre módosítólag hatnak-

A vallási élet fejlődését befolyásoló föltételeket három 
csoportba szokták osztani. 

a) Az első csoportba a testi-természeti föltételek tartoznak, 
mint: a nem, a kor, a vidék, a klima befolyása. Más színezetű 
az északinak és délinek, az európainak és afrikainak a vallási 
élete. Ide tartozik az egészség és betegség befolyása. Sok vallási 
félszegség, egyoldalúság és abnormitás azzal magyarázható, hogy 
vagy testi vagy lelki betegségek befolyásolják a vallásosság jellegét. 

ß) A Szellemi-lelki föltételek. Nagy fontosságú tényező a 
tehetség; sokat tesz az, vájjon valaki többé-kevésbbé eszes, reflek-
táló természetű, vagy inkább művészi fantáziájú. Ide tartozik a 
temperamentum s a lelki élet egész alapirányzata. Ezen ténye-
zőktől függ, vájjon a vallásosság optimista vagy pesszimista 
színezetű, aktiv vagy passzív természetű-e. A természettől függ a 
vallás intenzitása is. 

y) A történelmi-társadalmi föltételek. Ide tartozik általában 
mindaz, ami a milieu szó alá foglalható. Egy néphez vagy valláshoz 
való tartozás már igen nagy befolyással van a vallási élet alakulására. 
Befolyással vannak az állási, élethivatási különbségek is. A szegény 
és gazdag, nemes és polgár vallásossága. Már külön «vallási 
népisméről» is beszélnek, mint a valláspsychologia egy részéről. 

b) A valláspsychologia a vallási lelki élmények különféle-
ségét nemcsak megállapítja s föltételeiket kutatja, hanem felada-
tának tekinti azokat le is írni. E célból vallási typusokat és általános 
fogalmakat képez. 

a) A typusokat úgy alkotja, hogy egy csoport vallási jelen-
ségnek közös jellegzetes jegyeit egyedi képbe foglalja össze» 
melyben azután elszigetelten és fokozottan jelennek meg. Meg-
könnyíti az egyes jelenségek ismeretét, mert olyan mint a nagyító 
üveg, amelyen át az egyes jelenségeket tisztábban lehet látni. 
Ennél a typusképzésnél azon föltételek irányadók, melyek a vallási 
életre módosítólag hatnak. Némelyek pl. a felekezetekre való 
tekintettel alkottak kálvinista, methodista, baptista typust. Vannak 
észokok, tekintély, szokás, misztikus élmények stb. alapján hivő 
typusok. 



a v a l l á s p s y c h o l o q i a m i n t ú j t u d o m á n y á g 119 

ß) A valláspsychologia általános fogalmakat is képez. Míg 
a typusok képzésénél a tartalmilag hasonló vallási jelenségek 
gazdagsága a tájékoztató, addig az általános fogalmak fölállítása 
azon vallási jelenségek sokaságát tételezi föl, melyek tartalmuk-
nak különbözősége miatt egymástól elválasztandók. Ezen soka-
ságból kiválasztja azokat, melyeknek ugyanazon ismertető jegyeik 
vannak, ezeket általános fogalmakká egyesíti s tartalmukat lehető-
leg pontosan meghatározza. Ilyen fogalmak pl.: hit, kétely, bűn, 
megtérés, ima, szentség stb. 

B) A genetikus feladat. Az analyzis a vallást, mint psychikai 
tényt írja le. A genetikus feladat azt mutatja ki, hogy ezen lelki 
jelenség hogyan keletkezik és fejlődik. A vallás keletkezésének és 
fejlődésének a kérdése történeti és lélektani probléma lehet. 
Mivel a valláspsychologia tárgya a vallás, mint szubjektív lelki 
jelenség, azért itt a genetikus feladat is a vallást csak mint szub-
jektiv-psychikai történést teheti kutatása tárgyává. A genetikus 
feladat elvileg és elsősorban az egyedi psychologia álláspont-
járól oldandó meg. 

A vallás eredetének és fejlődésének történeti kutatása nem 
valláspsychologiai feladat. Ennek csak akkor volna jogosultsága 
benne, ha igaz volna Dürkheim, Wundt föltétele, hogy a vallás 
csak az emberi társaság objektiv terméke, nem az emberi lélek-
ből ered s ha annak szubjektív megvalósításától az egyes egye-
dekben, egészen eltekinthetnénk. Ez a föltevés azonban nem áll. 
A vallás számára psychologiai eredetet kell keresni s kutatni, 
hogy a psychologiai magyarázatok közül melyik az igazi lélek-
tanilag. Tehát a genetikus feladat, amennyiben történeti problé-
mát foglal magában, a vallástörténethez tartozik. 

A psychologiai genetikus feladat azzal foglalkozik csupán, 
hogy a vallási tudat általában, mint lelki jelenség psychologice 
hogyan keletkezik és fejlődik. Az igaz, hogy az egyedi vallási 
tudat tényei is a történeti föltételektől függenek. De ebből nem 
vezethető le a vallási szociológia állítása, hogy a valláspsychologia 
első feladata a vallás történeti keletkezésének a kutatása. A tör-
téneti föltételek csak azon szempontból veendők figyelembe, hogy 
a vallási lelki tény tartalmilag jobban érthető legyen. írjuk körül 
szabatosabban a psychologiai genetikus feladatot, melyből a tör-
téneti szempontot kizártuk. 

a) A vallás lélektani keletkezése utáni kérdés a történeti 
problémával szemben így alakul : hogyan keletkezik a vallás az 
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egyes ember tudatában? Mivel azonban a vallásnak egészen új 
lélektani keletkezését meg nem figyelhetjük, mert a vallás vallási 
hagyomány alapján, vallási nevelés útján keletkezik, azért a 
kérdést még szabatosabban kell föltenni és formulázni: hogyan 
gondolható el psychologice, hogy ezen vallási hagyomány keletkez-
hetik és fönnállhat, vagy melyek általában a vallási tudat mara-
dandó psychikai gyökerei? S midőn ezt kérdezzük, akkor tulaj-
donképen a vallás psychologiai föltételei és indokai után kérdezős-
ködünk. Hogyan jöhet az ember az érzékfölötti, isteni valóság s 
hozzá való viszonyának a tudatára; miben gyökerezik a vallás? 

Vannak különféle elméletek. Az innatista valláspsychologia 
a vallást velünkszületettnek tartja s a vallást magával az emberi 
lényeggel okolja meg anélkül, hogy a tudat a kivüle levő való-
sággal érintkeznék. A kozmológikus-empirikus valláspsychologia 
empirikus tényezőkből magyarázza a vallást, a tudatnak a világ-
gal való érintkezéséből, még pedig vagy kozmológiai vagy szub-
jektív motívumokból. A vallás kozmológiai vagy mások szerint 
intellektualista magyarázata abból indul ki, hogy az ember tudni, 
ismerni akar; a vallás alapmotívuma a tudásvágy, a metafizika 
utáni vágy. Azért sokan a vallásban népszerű metafizikát, világ-
magyarázat kísérletet látnak. Ebben a munkában azonban nem 
a következtető ész, hanem a képzelet működik, mely a természet 
jelenségeinek személyesítéséből vallási képzeleti lényeket alkot. 
Mások szubjektív vagy helyesebben érzelmi motívumok alapján 
magyarázzák a vallást. Ez az értékitéletelmélet vagy érzelmi vallás-
psychologia, mely az ember szükségleteit, követelményeit fejezi 
ki a világgal szemben s a vallási élet gyökereit az ember azon 
törekvésében látják, hogy a természettel szemben érvényesülni 
akar. A vallás, Isten az erkölcsi törvény vagy a gyakorlati élet 
követelménye. A mai bölcselőknél, protestáns theologusoknál 
(Kant, Schleiermacher, Ritsehl stb.) igen elterjedt gyakorlati magya-
rázat szemben az előbbi, elavultnak tartott intellektualista magya-
rázattal. 

Legújabban a vallás misztikus magyarázata merült föl, mely 
a vallás forrását a tudatalatti szférájában keresi. Egyesek szerint 
(James, Cutten stb.) Isten minden direkt hatása az ember lelki 
életébe csak a küszöbalatti tudat közvetítésével történik. Ebben 
az esetben a vallás forrása nem az ismeretlen tudatalatti, hanem 
a kinyilatkoztatás, mely épen csakis a tudatalattin át közvetíttetik 
az emberrel. Az ember közvetlenül érzi, átéli Istent. 
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Az oksági szükséglet vagy elv alapján álló magyarázat szerint 
az ember Istent elméjével ismeri meg, még pedig elméjének a 
logikai kategóriákban mozgó tevékenységével, a bizonyítással, 
midőn a világból, mint műből következtet annak alkotójára. így 
a vallás gyökere a bölcselő gondolkodás. 

b) Az analytikus és genetikus feladat egymáshoz való viszo-
nyáról azt kell mondanuk, hogy az analytikusnak logice és chro-
nologice meg kell előznie a genetikust. Mert, ha a vallást genetice 
magyarázni akarjuk, előzetesen tudni kell, hogy mi a vallás, mert 
különben olyasmit magyarázhatnánk, ami nem vallás. Ezen hibába 
eshetnek azok, akik a primitiv vallásképződményeknél kezdik a 
genetikus kutatást. Azonkívül az analytikus feladat eredményei 
kritikai mértékül szolgálnak a genetikus feladat megoldása számára. 
Mert a vallás eredetéről szóló elméteteknek mindig meg kell 
felelniök a vallás lényegéről való elméleteknek. 

c) A valláspsychologia feladatát még jobban megvilágíthat-
juk, ha negative mindama problémákat kizárjuk belőle, melyek 
közelállók lehetnek ugyan, de elvileg a valláspsychologiai kutatás 
körébe nem tartoznak. A valláspsychologiának, mint empirikus 
tudománynak célja a vallást psychikai oldaláról tanulmányozni, a 
belső jelenségeket leirni, osztályozni, azoknak okait, összefüggését 
kimutatni. 

A vallás érvényességének a kutatása a vallásbölcselet, kritika 
dolga. A valláspsychologia az igazságkérdést elvileg kizárja; a 
vallás igazságtartalma fölött nem mondhat Ítéletet. Csak azt kutatja, 
hogy tényleg mi van, nem pedig, hogy normative mi érvényes. 
A tényleges tudati tartalmaknak igazságát kutatni a valláskritiká-
hoz tartozik. A valláspsychologia azt kérdi: mi megy tényleg 
végbe s milyen az? A valláskritika pedig: minek kell történnie 
s milyennek kell lennie? Ott a quaestio facti, itt a quaestio iuris 
szerepel. A valláspsychologiának nem ismeretelméleti vagy etikai-
normativ feladata van, ha mindjárt úgy a vallásbölcselő, mint a 
dogmatikus, moralista, pedagógus értékes adatokat várhat tőle a 
maga területe számára. 

A mondottakból kifolyólag a valláspsychologiának, mig 
illetékességre tart jogos igényt, a jelzett empirikus határok közt 
kellene maradnia s mindenekelőtt nem volna szabad bölcseleti, 
metafizikai előítéletekre támaszkodnia. Különösen pedig nem volna 
szabad kutatásait be nem bizonyított apriorista bölcseleti nézetek, 
fölfogások uralma alatt végezni. A modern valláspsychologia pl. 
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a természetfölöttit apriori elutasítja s ezt kutatásaiban kész tudo-
mányos tétel gyanánt juttatja érvényre. Apriori föltevésen alap-
szik a pathológikus jelenségeknek egyenrangusítása a természet-
fölöttiekkel s igazán misztikus jelenségekkel. Nyilvánvalóan téves 
eredményekhez kell a valláspsychologiai kutatásnak vezetni, ha 
az agnoszticizmus, pragmatizmus, psychologizmus, immanentizmus 
s a valláspsychologiai irodalomban igen kedvelt «tudalatti» elmé-
letének a befolyása alatt áll. 

Mielőtt a valláspsychologia a tudatalattit igénybe venné kuta-
tásai számára, előbb a fogalmat kellene biztos empirikus tények-
ből meghatározni. Az eddigi anyag alapján még nem lehet tud-
alattiságot elfogadni. Amit Wundt 1893-ban írt (Philos. Studien, 
VIII: Hypnotismus und Suggestion, 27. 1.), az ma is igaz: Die 
Unterbewusstseinstheorie ist «ein ausgeprägtes Beispiel jener Art 
psychologischer Scheinerklärungen, die darin bestehen, dass man 
für die zu erklärenden Dinge einen neuen Namen einführt, mit 
dem dann die Erklärung für abgemacht gilt». Annyi bizonyos, 
hogy olyan tudatalatti, amilyent a valláspsychologiában érvényre 
juttatni akarnak, t. i. az én-nek állagi megkettőzöttsége, a tudat 
megoszlása kettős vagy több tudatra, a psychologiában nincs 
bebizonyítva. 

Sokan oly feladatok megoldását várják a valláspsychologiá-
tól, amire nem vállalkozhatik anélkül, hogy területét illetéktele-
nül át ne lépné. 

Vannak, kik apologétikus érdekekből a psychologiai és 
kritikai tárgyalási módot összekeverik s a vallást egyenesen a 
lélektannal akarják megindokolni. Pl. Vorbrodt a ténykérdésre 
adandó felelettől várja egyúttal az igazságkérdés megoldását is. 
Azt hiszi, hogy az igazság a kutató tudatába a lélektani elemzés 
empirikus útján jut. Azonban a valláspsychologiának, mint ilyen-
nek nicsenek kritériumai arra, hogy a tényleges adatok igazságát 
is önmaga Ítélje meg. 

A valláspsychologia feladata az sem lehet, hogy a vallást 
a lenézett és elhagyott logikai út helyett a tudatalattival, a vallási 
élményekkel okolja meg, hogy lelki élmények útján jusson el a 
személyes Istenhez, mint ezt a modernisták hirdetik. 

Mások viszont polemikus célokat követve a valláspsycholo-
giával akarják a vallást diszkreditálni és létjogát elvitatni. Eny-
hén szólva a valláspsychologia nevével való visszaélés a vallást 
Istenhez való viszony helyett úgy meghatározni, hogy az a jónak 
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győzelmében való bizalom, vagy az az érzékfölötti világ, amely-
ben az ember ideáljait megvalósítva gondolja, hogy a vallás 
hevülés, lelkes odaadás egy megvalósítandó ideálért. (Wundt, 
Paulsen.) így mondhatta Caprivi 1892-ben : atheisták vagyunk, 
de vallásosak. Ez nem a vallás lényegének psychologiai meg-
határozása, hanem egészen apriorisztikus fölfogása. 

Ugyancsak destruktiv irányzatosság a vallást a vallás-
psychologia nevében merőben lelki ténynek, csak a tudatban 
létező valóságnak minősíteni. A vallás csak lelki folyamat az 
emberi tudatban és semmi több. Comte pozitivizmusa szerint a 
vallás csak a világmagyarázat primitív kísérlete, az ősemberi 
psyche terméke, mely minden jelenséget személyesíteni törekszik. 
Ma már csak maradvány. Létjoga nincs, mert a tudomány a 
vallás gyökereit kiásta. Ez sem psychologia, a vallás elemzése, 
hanem igazságának a kritikája pozitivista metafizika alapján. 

A legradikálisabb tendencia azon valláspsychologusokban 
működik, akik kiirtandó illúziónak vagy egyenesen lelki beteg-
ségnek mondják. Feuerbach szerint a vallás lényegét a boldogság-
vágy és fantázia képezik. A vallás, az Istenfogalom nem más, 
mint az ember boldogabb létmód utáni vágyának kivetítése a 
valóságba. Azonban abban a pillanatban, melyben a vallás-
psychologia azt állítja: mert a vallás eredetére nézve a vágy 
produktuma, azért lényegileg csak illúzió, elhagyta a területét. 

A vallás értékelésének fokozataiban a legalsóbb fokon álla-
nak azok, akik a vallást pathológikus érzelemnek, az elmeorvo-
sok szerint «mania religiosa»-nak tartják. A kath. szentek életé-
ben előforduló természetfölötti jelenségeket mind pathológiával 
magyarázzák. A vallási rögeszmék különfélék. Az ördögökben 
való hit az üldözési mániát okozza. A melancholikus rögeszmé-
ket a siralomvölgyéről, a bűnbánatról, a világkerülésről való 
prédikációk mozdítják elő. Ezekhez járulnak azután a különféle 
hallucinációk, extázisok stb. Felületesen ítélik meg a természet-
fölötti jelenségeket, melyekhez a rendkívüli pathológikus állapo-
tok némileg hasonlók s azonosítják velük. S így a psychologia 
nevében följogosítva érzik magukat arra, hogy a vallástól minden 
objektiv értéket megtagadjanak. (L. Santenvise.) 

A vallásnak mindezen értékelései és magyarázatai nem 
valláspsychologia tudományos kutatás eredményei, hanem a 
különféle bölcseleti álláspontoknak ráerőszakolása a vallásra. 
S dacára annak, hogy ezen psychologusok ellenszenvvel viseltet-
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nek a metafizika iránt, mégis átkalandoznak erre a területre is. 
Ha valahol, akkor a valláspsychologiában, melynek tárgya egy-
idejűleg más területre is tartozik, kell szigorú tárgyilagosság, 
önuralom s megvesztegethetetlen igazságszeretet. Aki a Kant-féle 
bölcselet alapján áll, aki szélsőséges naturalista, pragmatista stb., 
az nem oldhatja meg a valláspsychologia feladatát elfogu-
latlanul. 

Jogtalanul átlépi határait a valláspsychologia, midőn a 
dogmatikát is helyettesíteni akarja s ennek létjogosultságát tagadja. 
Vorbrodt azt írja, hogy jobb, ha a dogmatika nevét és tárgyát 
már ma eltörüljük, mint holnap. «Wir tun gut, wenn wir Namen 
und Sache der Dogmatik besser heute als morgen abschaffen.» 
(Z. für Relig. Psych. I. 18. 1.) Egy más helyen pedig azt írja, 
hogy az emberek többé nem dogmatikai konstrukciókat kíván-
nak, hanem vallási élményeknek az előadását». (Zthk, 1910. 
432. 1.) A dogmatikát psychologizálni kell. Az elavult, elvont 
skolasztikus, száraz hittannak «élettanná» kell lennie. A vallási 
lelkiállapotokat kell empirice leírni. A dogmatika tartalmát és 
igazságának a megokolását kizárólag a vallási tapasztalás képezi. 
Tudományos rendszerbe, fogalmakba foglalja azt és csakis azt, 
ami a szubjektív tudatban, a személyes tapasztalatban közvetlenül 
adva van. S ugyancsak ez a tapasztalás és semmi más, képezi a 
vallás, a hittételek megokolását, az igazság kritériumát. 

A vallási lélektan ép úgy, mint az általános psychologia 
empirikus tudomány. Mint ilyen nem Ítélhet a vallás igazsága 
fölött. Nem lehet a vallás igazságának a megindokolása. De 
igazságát sem döntheti meg, amint azt egyesek remélték. Nem 
lehet vallásbölcselet, metafizika, dogmatika. Az empirikus vallás-
psychologia nem mondhatja ki az utolsó szót a vallásról. Az 
empirikus valláspsychologiát más tudománynak kell kiegészíteni. 
Amint az általános psychologiának azon igénye, hogy a bölcselet 
alapja legyen, jogosulatlan, úgy az empirikus valláspsychologia 
sem lehet a vallás, a dogmatika, az apologétika alapja, mert 
ismeretelméleti kérdések nem oldhatók meg empirikus úton. 

Esztergom. 
Dr. Wiedermann Károly. 



A HÁBORÚ ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS. 

TIZENNYOLC millió ember áll fegyverben. Reszket a toll, mikor 

e számot leírja s beléremeg a lélek annak a vége-láthatat-
lan iszonyatnak s nyomorúságnak elgondolásába, amit ez a szám 
jelent. 

Tizennyolc millió ember fegyverben ! A fejlett technikának 
minden csodálatraméltó alkotása, melynek nyomán béke idején 
kényelmesebb és szebb élet fakadt, most mind, mind, kivétel 
nélkül az embergyilkolás zsoldjába szegődött. Vízen és szárazon, 
levegőben és tenger alatt, ahová csak a szem néz, vér, vér, min-
denütt embervér! 

Tehát itt van a rém, amitől évek óta rettegtünk! Itt van a 
világtörténelemben eleddig ismeretlen méretű háború, amelynek 
éhes varja már évek óta ijesztő suhogással keringett fejünk fölött. 
Éreztük, hogy közeledik; tudtuk, hogy jön. Iszonyú felelősség, 
Isten és a világtörténelem előtt, azoknak lelkén, kik ezt a vér-
tengert fakasztották! 

Minden megpróbáltatásunkban egyetlen vigasztalónk, min-
den szenvedésünkben egyetlen bátorítónk az a tudat lehet, hogy 
nemzetünk felemelt fővel léphet az élet és halál Ura elébe 
számadásra: Uram, Te tudod, hogy ezt a vérontást nem mi 
akartuk. 

Nem mi akartuk. Reánk kényszerítették. Életünkre támad-
tak. Becsületünket akarták elrabolni. S az a nemzet, mely feladja 
becsületét, elvesztette létjogosultságát is. 

Keresztény hitünknek egyik gyönyörű tanítása az isteni 
gondviselésről szóló tan. Mennyei jó Atyánk őrködik fölöttünk, 
kinek gondja van mindnyájunkra, a legkisebbre is. Tudta nélkül 
egy veréb le nem fordul a tetőről, egy hajszál ki nem hull 
fejünkből. Ennek a mindenre kiterjedő isteni gondviselésnek, 
mely soha semmit cél nélkül nem tesz, bizonyára mélységes szán-
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dékai voltak a jelen világháborúnak megengedésével is. Mert az 
az Üdvözítő, aki lelkében megrendülve sírt egyetlenegy jóbarát-
jának, Lázárnak sírjánál, s aki nem akarta segítség nélkül hagyni 
a halott fiát sirató naimi özvegy keserveit, bizonyára most sem 
nézi s hallgatja részvéttelenül annyi hű fiának halálát s annyi 
síró özvegynek keserves jajszavát. És ha ezt a mérhetetlen csa-
pást mégis megengedte, bizonyára rendkívül fontos céljai vol-
tak vele. 

Ennek a célnak felismerése, felfedése s minél nagyobbmérvű 
megvalósítása most legszebb s legfőbb feladata a lelkipásztor-
kodó papságnak. Most, mikor a háború vasökle újjáalakítja a 
földszinét, hónapok alatt zúzva szét, amin századok építő mun-
kájával dolgozott az emberiség, most kellene egy másik szent 
Pálnak a fülünkbe kiáltania: Testvérek, itt az óra . . . Keljünk fel 
s izomfeszülésig, körömszakadtáig dolgozzunk, hogy a mostani 
epochális világ- és lélekalakításban nekünk is minél nagyobb 
részünk legyen. 

Ritkán talál az evangéliumi magvető fogékonyabb talajt, 
mint a mai nagy napokban. Örök mulasztás terhelné lelkünket, 
ha nem tudnánk élni az alkalmas órával s méltán érhetne ben-
nünket a minden rosszat j óra fordítani tudó Mesternek jogos 
szemrehányása, hogy a megszokott, régi sablonokba belefagyva 
nem éreztük meg a mai idők egészen újszerű követelményeit, 
sértetlenül álltunk mindnyájunknak szent kötelessége előtt: foko-
zott erővel előkészíteni e napokban az Üdvözítő országát. 

Egyik múltkori tanulmányunkban a harctéri lelkipásztor-
kodásról mondtunk el néhány gondolatot (Religio, 1914. évf. 
decemberi szám); hadd mutassunk most reá az otthonmaradt 
papok korszerű lelkipásztori kötelességeire is, amelyeket csak ha 
mindnyájan buzgón teljesítünk, csak akkor várhatjuk e háború 
nyomán a lelkek renesszánszát, akkor lesz e véres háborúból 
áldásos háború. 

* -K-K 

Mi, akik a harctéren végezzük a lelkipásztorkodást, kapi-
tányi rangban szolgálunk a hadseregben. Az otthonmaradt lelki-
pásztorok feladatait sem lehetne jobban összefoglalni, mint e pár 
szóban: Ő is legyen otthon kapitány; otthonmaradt híveinek, 
férj s apa nélkül vesződő híveinek szuverén, szerető, minden 
bajban tanácsot adni tudó felebbvalója, barátja, atyja. 
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Hiszen, akinek lelke nincsen fából, lehetetlen, hogy meg 
ne érezte volna, mennyi új kérdés, probléma, új irány választás, 
tapogatózás vetődött fel a szellemi élet valamennyi terén már a 
háború eddigi folyamán is. Nemcsak tudomány, kereskedelem, 
gazdasági élet, művészet kapnak új orientálódást, hanem a lelki, 
erkölcsi élet is. 

Joggal várhatja tehát az anyaszentegyház, hogy elsősorban 
a lelkek pásztorai lássák világosan a lelkeknek ezt a mobilizá-
cióját s fokozott buzgalommal legyenek készen az új idők új 
követelményeinek betöltésében. 

Mert, amint hadvezetőségünk azért a pár ezer fegyveres 
harcos kedvéért, akikhez a véderőtörvény papi kedvezményének 
megszüntetése révén juthatna, nem akar lemondani a tábori lel-
készek áldásos munkája nyomán fakadó nagy erkölcsi haszonról, 
ép úgy bizonyára otthon is, falvakban is most van legkevésbbé 
az az idő, amidőn az ezernyi sebből vérző nép — hiszen nem-
csak csatatéren, de fehérremeszelt kis kunyhók százezreiben is 
vívják ezt a gigászi háborút — az ő lelki vezérének, egy sze-
rető, megértő, ügyes papnak segítségét nélkülözni tudná. Most 
van itt az ideje, hogy a krisztusi szeretetnek mindeneket átkaroló 
tüzével öleljük keblünkre népünket, kiket Isten annyira megláto-
gatott; hacsak nem akarjuk magunkra venni a szégyent, hogy a 
fizikai s lelki erők óriási megfeszítéseinek eme hónapjaiban mi 
tétlenül félreálltunk a munka elől. Beláthatatlan időkön belül 
nem lesz többé ily alkalom, mikor a lelkeket nemesebbekké, 
erkölcsösebbé, vallásosakká tehetnők s az őket kereső mennyei 
Atyához könnyebben vezethetnők vissza. Hány buzgó papi lelket 
érintett már szomorúan korunk vallási közönyösségének látásai 
Hát nincs eszköz, nincs mód többé? És ime, Isten maga adja 
kezünkbe az eszközt. Aki nem tudja felhasználni, nem méltó rá, 
hogy e nagy időkben éljen; annál kevésbbé, hogy Isten ügyé-
nek legyen képviselője. Bátran állíthatjuk, hogy a papság má-
soknál jobban van érdekelve a háborúban, mert nemcsak azt 
akarja, hogy bátor seregeink minél messzebb előrehaladjanak, 
hanem legszentebb törekvésének oda kell irányulnia, hogy e 
nagy idők tanítása nyomán a hivek lelki élete is nagy lépést 
tegyen előre. 

Mindenekelőtt arra az érdekes tényre kell rámutatnunk, 
hogy a háború, mely pedig a durva erőnek az erkölcsi értékek 
fölött nyert diadalát jelenti, mennyi jót okozott vagy mennyi 
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eddig elrejtett jót hozott felszínre a társadalmi életben, a köz-
felfogásban. Ha ezt tudja az ügyes lelkipásztor, siet saját javára 
fordítani a háborúnak ezen szociáletikai jó oldalait is. A köz-
véleményben a szelek most igen a mi irányunkban fújnak. Hasz-
náljuk fel tehát mindenekelőtt e természetes alapokat a termé-
szetfeletti élet felépítéséhez. 

Nézzük csak a háborúnak néhány szociáletikai előnyét. 
A háború megerősítette a jog és igazságosság tiszteletét. 

Hiszen tanúi vagyunk a nagy törekvésnek, mint igyekszik mind-
egyik fél saját lépését a jogosság szinében feltüntetni. Mit mu-
tatnak azok a vörös, fehér, sárga, narancsszínű stb. könyvek? 
Mutatják az igazságosság oly mértékű megbecsülését, hogy még 
az eddig csak kancsukát ismert Oroszország s az uzsorás Anglia 
is rettegve gondol az emberiség megvetésére, ha háborújuk nem 
jogos, nem történik — mint ők világgá hirdetik — elnyomott 
gyöngéknek védelmére, tehát magasabb szempontból. Mentege-
tőzésük hamis, de kitetszik belőle a jog és igazságosság uralmá-
nak föltétlen érvénye. 

Továbbá minden új hadi találmány és annyiféle háborús 
eszköz ellenére is állíthatjuk, hogy a hadviselés kegyetlensége 
átlag enyhült, szelídebb lett bizonyos tekintetben. A rendes csa-
patok — csak ezekről szólunk — nem öldöklésre törekednek, 
nem hosszú kínzásra, csak harcképtelenné akarják tenni az ellen-
felet. S ha egyszer ez sikerült, általában szeretettel, nem ritkán 
valóban keresztény felebaráti szeretettel, ápolják a sebesült fog-
lyokat. (Mily nagy — és jogos — a panasz az itt-ott alkalma-
zott roncsolást okozó golyók ellen!) 

Ezenkívül hatalmas mértékben juttatta a háború tudomá-
sunkra, hogy nemzetek, népek mily megmásíthatatlanul egy-
másra vannak utalva e világon. Ez a háború az emberek test-
vériségének tudatát ismét felébresztette bennük. Békében könnyen 
temetkezik egyik-másik állam sovén gőgjébe ; most azonban, 
mikor halljuk, hogy a föld másik felén lévő délamerikai államok 
szinte a csőd szélére jutnak az európai háborútól, hogy a nem 
hadakozó Egyesült-Államok alig tudják gazdasági életük nyu-
godt folyását biztosítani, most látjuk, hogy mi, emberek, mégis 
csak egymásra vagyunk utalva. 

És mit mondjunk a felebaráti szeretetnek, az áldozatos és 
lemondó szellemnek, a másokért nélkülözni tudó nagylelkűség-
nek arról a megható versenyéről, ami e háború nyomán meg-
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indult a sebek gyógyítására ! Soha a krisztusi felebaráti szeretet 
ily diadalmenetet a földön még nem tartott. Amerikai gyermekek 
ajándékkal terhelt hajót küldenek Európába a hősök árváinak, 
kiket sohase láttak. Hollandia gondozásba veszi a menekülő 
belgák csoportjait, kikről azelőtt sohase hallottak. Törékeny nők 
nappalt és éjszakát, kényelmet s egészséget átdozó lélekkel végzik 
a sebesültek ápolását, kiknek nevét se tudják. Tudunk áldozni, 
tudunk ékszereinkről lemondani, tudunk szükségleteinkben összébb-
húzódni. És ezt nem egyesek, nem falvak, hanem országok cse-
lekszik s az emberek milliói. Hol a prédikáció, mely ezt elő-
idézni képes lett volna? 

Most ez a szellem járja át az egész társadalmat. Nem Isten-
től küldött óra-e hát ez a hitbeli közönyösség megszüntetésére, 
a hitben ingadozók megerősítésére? Akik békében talán már 
végleg szakítottak vallásukkal, akikhez a mindennapi élet csönd-
jében már nem tudott eljutni a hívogató harangszó, ime, most 
az ágyúk dörgésén át is megtalálja hozzájuk az utat. Csak kis 
ügyesség, gyakorlati szellem és fokozott munka kell hozzá, hogy 
a lelkeknek ezt a természetes megilletődését kimondottan val-
lásos buzgósággá változtassuk, mélyítsük. 

Hányan jönnek most a templomba, kik béke idején csak 
a vallásellenes gyűlésekhez, az egyházellenes izgatásokhoz ismer-
ték az utat ! Most azonban kiábrándult lélekkel kénytelenek meg-
állapítani, hogy a negativ világnézet egy csöppnyit nem tud 
nyújtani abból a vigasztalásból és felemelő buzdításból, ami után 
a hadban álló nemzetek valamennyi családja oly epedve vágyódik. 

A mobilizációs rendeletek tágra nyitották a templomok 
ajtait s nyomukban mintha máról-holnapra változott volna a 
vallásos élet iránt eddig közönyösen viselkedő közhangulat. Em-
lékezzünk csak vissza, mily méltatlankodó moraj zúgott végig 
béke idején a liberális lapokban, mikor «az Isten kegyelméből 
való császárságáról» beszélt Vilmos császár. Most nincsen egyet-
len beszéde, nincs felhívása, üdvözlő sürgönye, melyben nyíltan 
nem hirdetné az Isten segítségébe vetett hitét. És az akkor zúgó 
tömeg ma fejhajtva asszisztál a császár szavának. Hiába, rette-
netesen komoly időket élünk! Nincs többé szükségünk — leg-
alább e hónapokban nincs — szépen kidolgozott hitvédelmi be-
szédekben rámutatni a vallás nélkülözhetetlenségére, hasznára; 
hiszen annak a nagy tömegnek templomlátogatásából, mely szó-
székünk körül vigasztalást s fölemelést epedve szorong, önként 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 9 
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adódik a legszebb apológia: a vallás igazságai ma önmagukért 
beszélnek. 

A buzgó lelkipásztorok eddig dolgoztak, izzadtak, amint 
Isten tudni adta nekik. De szomorúan látták, hogy a tömegnek 
méretei, amelyik a vallásos élet talajáról egyre jobban lesiklott, 
napról-napra csak nőttek. Ki tudja, nem most virrad-e az a haj-
nali óra, melyben az egész éjjel halászó és semmit nem fogó 
apostolok újra hallják az Üdvözítő parancsát: Vessétek meg a 
hálót a halfogásra! Nem most virrad-e az óra, melyben annyi 
elveszettnek hitt hívünknek merőben anyakönyvi katholicizmusát 
ismét eleven életre tudjuk támasztani? 

Az embereknek ezt a természetes megilletó'döttségét termé-
szetfölöttileg kamatoztatni, ezt a gyakoribb templomlátogatást a 
béke idejére is megkedveltetni, a most vigasztalást és bátorítást 
adó szószékhez őket későbbre is hozzászoktatni, a most imára 
fonódó kezeket békében is összekulcsolva tartani — ime ezek 
most az időszerű lelkipásztorkodás megvalósításra váró feladatai. 
Ha a kath. papság ezt meg tudja valósítani, áldásos lesz ez a 
háború. A kiömlött vérözön nyomán egy világmissió áldásai 
fakadnak. 

Legerősebb segítségünk e cél elérésében a szószék. A kér-
dés fontossága indokolttá teszi, hogy jelen tanulmányunkban e 
kérdést, az Isten igéjének a háborús időben való hirdetését ki-
merítően tárgyaljuk. 

Kész prédikációk eldarálása, ócska hitszónoklati folyóiratok 
közleményeinek templomi felmondása mindig a szószék lealacso-
nyításával volt egyértelmű. De ha valamikor, most nem lehetne 
kellőképen elitélni azt a hitszónokot, aki régi prédikációgyüjte-
mények megfakult lapjairól akarná hirdetni az Ür igéjét, amely-
ről pedig szent Pál apostol azt mondja, hogy az eleven, mélyen-
vágó, mint a kétélű kard, vagyis minden kornak és szükségletnek 
megfelelő. A rettentő véráldozat s az otthon nagy nélkülözései 
révén sokkal inkább érdekelve van népünk a háború ügyében, 
semhogy a hitszónok ezt a kérdést teljesen kikapcsolhatná beszé-
déből s csak annyiban lenne hasonló az evangéliumi család-
apához, hogy «profért de thesauro suo vetera», nem pedig 
«nova». 

Egész helyénvaló és természetes dolog tehát, ha szent-
beszédeinket — szinte azt mondanám kivétel nélkül valamennyit 
— valamikép vonatkozásba hozzuk a háborúval. A háború véres 
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valósága oly elemi erővel törtetett ugyanis érdeklődésünk elő-
terébe, hogy ezt a témát szent beszédünkben sem lehet el-
mellőznünk. 

Persze azért ne feledjük el, hogy a templomban csak szent-
beszédet szabad tartani! Amit múltkori cikkünkben említettünk, 
hogy kint a táborban sem lehet a katonalelkész feladata a 
vérengzésre s öldöklésre buzdítás, hanem a vigasztalás s a ki-
tartásra serkentés, ép úgy kétszeresen fontos, hogy templomi 
beszédeink minden időszerűségük mellett is megmaradjanak szent-
beszédeknek. A véres kardot nem a templomban kell körül-
hordozni. 

Mi legyen hát mostani szentbeszédeink legfőbb tárgya? 
Elsősorban is rámutatni azokra a gondolatokra, melyek a 

háborút a keresztény világrendben megérthetővé, csapásait el-
viselhetővé teszik s rámutatni azokra a célokra, melyeket az 
isteni gondviselés a háborúval megvalósítani akar. 

Annyi ószövetségi eset nyomán, melyben Isten csapásokkal 
akarta megpróbálni vagy megbüntetni egyeseket s népeket, kézen-
fekvő a gondolat, hogy ebben a háborúban is a büntető Isten 
ostorának lesujtását lássuk. 

Csak ennek az egy gondolatnak kifejtése több beszédre is 
szolgál elegendő anyaggal. 

Mit büntet Isten bennünk e háború által ? 
Bünteti elsősorban szeretetlenségünket egymás iránt, túlzott 

önzésünket. Békében, úgy-e, napirenden volt köztünk a viszály-
kodás? Per pert ért; gázoltunk egymás becsületében. Hát most 
itt az ellenség, mely országunkat, vagyonunkat, életünket kívánja. 

Mit büntet még Isten bennünk? 
Bünteti az anyagias világnézetet, a földi javak után törő 

azt a féktelenséget. mely erőt vett rajtuk s inficiálta társadal-
munk minden rétegét. Nyakig merültünk az anyagiak hajhászásá-
ban, lelkiismeretfurdalás nélkül tettük túl magunkat minden 
erkölcsi törvényen, ha az anyagi fejlődésünknek csak látszólago-
san is útjában állt — nos hát itt van a háború s már eddig is 
milliárdokat]érő földi vagyonoknak elhamvadt porába írta bele Isten 
kijózanító tanítását a lelki értékek megmásíthatatlan elsőbbségé-
ről minden anyagi fölött. 

Mit büntet még Isten bennünk? 
Bünteti a féktelen elvezetvágyat, kapzsiságot. Hiszen hányan 

hirdették «az erősek morálját», hogy taposd le a gyengét, nincs 
9* 
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joga az élethez ; csak gyűjtsd ezt a vagyont ; ha megy becsülettel ; 
ha nem, ahogy megy ! Nohát most itt a háború, most igazán aki birja, 
marja. Kitűnő alkalom nyílik itt beszélni a női divat hóbortságai, 
fényűzés, erkölcstelenség, egyke ellen. Mily büszkén tekint most a 
nemzet a sokgyermekes anyára, mily megvetéssel a gyermektelen 
házaspárra. 

Erkölcstelen, Istent megvető és káromló ember is hány 
akadt köztünk ? Hánynak dacos ajkát hagyta el a «non serviam !» 
gőgös felkiáltása. Aki mai társadalmi s magánéletünket kissé is 
ismeri, nem tiltakozhat a következtetés ellen, ha a háborúban a 
büntető Isten kezét is meglátjuk. 

Hiszen már ijesztő volt az az erkölcsi sülyedés, amely az 
anyagiakban, a technikában egyre csak előrehaladó emberiséget 
oly sajnosan jellemezte. Maguk a vezetőemberek adtak példát a 
néptömegeknek, mint kell megvetni az életben a kereszténység 
törvényeit. Mert ahol a diplomácia lényege az «ököljog en gross», 
ott az egyesek közt is csak hatalmi túlkapás és jogtalanság ural-
kodnak. Államok hajói egymásután futottak be az atheizmus ki-
kötőjébe, pedig ott a technikai haladás csak raffináltabbakká, de 
jobbakká nem tehet minket. Ne feledjük el : Amit bűnös életükkel 
annyian tettek, gyakoroltak kicsiny kis egyéni életükben, csak azt 
tette a «szent Oroszország» is, mikor királygyilkos suhancok feje 
fölé terjesztette védő karjait! De ha megriadunk a következmé-
nyektől, forduljunk el az idevezető praemissáktól is! 

Most látszik igazán, mily keveset ér a műveltségnek vagy 
álszenteskedésnek külső máza tényleges, bensőséges tartalom 
nélkül. Divatban, irodalomban, társalgásban, életszokásokban szíve-
sen utánoztuk a xax' ^óyyp művelt franciákat. És ha most az 
egész hallgatóságunk csodálkozik rajta, hogy ezek a «műveltek» 
az orosz barbarizmus zsoldjába álltak, nemde ez a legalkalmasabb 
idő az emberekkel az igazi lelki nemesség, műveltség értékét 
megértetni? S viszont nem az álszenteskedés értéktelenségéről 
beszél-e nekünk, mikor a bibliás Anglia mely bizonyos büszke-
séggel nyomta kezébe az utolsó borneószigeti lakosnak is saját 
nyelvére fordított bibliát, mihelyt elsőbbségéről, hatalmi állásáról 
van szó, minden jogot és igazságot gőgös fölénnyel tol félre; 
«Right or wrong, it is for my country». Mit törődöm vele, jogos 
vagy nem jogos, mikor az én bőrömről van szó! A háború már 
eddig is megmutatta, hogy ha Európa tovább is élvezni akarja 
azt az elsőbbséget, amihez a föld többi részei fölött a keresztény-
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ség segítette, vissza kell térnie a keresztény élet talaján fakadó 
erkölcsi erők forrásához. Ezt a visszatérést mindnyájunknak, 
egyenként is meg kell tennünk. Tehát az eddigi hibák megsira-
tása, bánat, új élet. 

íme, a gondolatoknak mily tömege kínálkozik feldolgozásra 
mindjárt ennél az első pontnál, hogy a háború Istentől küldött 
próbáratétel és büntetés. 

Mit tegyünk azonban, hogy Isten haragját megengesztel-
jük ? Itt az újabb gondolatnak egész tömegét fejthetjük ki. 

Mindenekelőtt is olyan állapotba kell hozni mindnyájunk-
nak a lelkét, hogy joggal remélhessünk Istentől segítséget, meg-
hallgatást. Bűnös ember könyörgése hogyan jusson az égbe? 
Vegyetek példát harcbavonult testvéreinktől, kik eltávozásuk előtt 
éjjel-nappal ostromolták a gyóntatószéket, hogy Istennel kibékülve 
induljanak el a nagy útra. Tehát legelső föltétel: Ha valami 
nyomja lelkünket, kibékülni Istennel. 

De ne üres szóval, nem is — most oly könnyen induló — 
sírással, hanem áldozatos, lemondó, bűnbánó szeretettel közeled-
jünk Istenhez. Eletünket, vérünket mi itthon nem áldozzuk; hát 
legalább fogadjuk nagy lélekkel, zúgolódás nélkül, engesztelés-
képen mindazt a megpróbáltatást és csapást, amit Isten a háború 
következtében ránk is mért. 

Itt van aztán kitűnő alkalom annyi meggyökeresedett bűn-
nek kiirtásához. Mikor testvéreink fagyos éjszakában éhen dide-
regnek a lövészárkokban, akadna még most is közülünk, aki 
korcsmában, tivornyákban, elpuhultságban, piszkos élvezetekben 
akarná továbbra is kihívni az igazságos Isten haragját? Aki 
eddig így tett, legalább most hagyjon fel bűnös életével. Mikor 
e rettenetes idők legutolsó erőnknek megfeszítését követelik, 
mily utálatos, az utókor által megvetett pipogya férgek, kik ma 
is csak élvezeteket akarnak a világon ismerni. 

Ismét újabb gondolat: 
Erősen reméljük, hogy mienk lesz a győzelem, mert olda-

lunkon az igazság. Reméljük az igazság diadalát e világhábo-
rúban. De készítsük elő útját a magán s a társadalmi életben ! 
Legyen már egyszer vége annak a sok igazságtalanságnak, 
osztályharcnak, kenyérgyülölségnek. 

Egyik legnagyobb meglepetést szerezte ellenségünknek — 
s győzelmünknek is egyik legbiztosabb záloga — az a páncélos 
egység, ahogyan ennek a monarchiának száznyelvű lakossága 
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mint egyetlen ember állott fegyverbe az ősz uralkodó hivó 
szavára s akik azelőtt oly jól tudtak egymás közt villongani, 
mert a megértésnek és szeretetnek ép oly erős kötelékével 
egybefűzve, kart-karba öltve küzdenek a hazáért. De ha a szere-
tet és megértés fogja megmenteni országunkat, bizonyára helyén-
való lesz, hogy ez a mostoha hamupipőke sorsára juttatott erény 
újra az őt megillető helyre kerüljön a magán és társadalmi élet-
ben is. 

Itt emlékezhetünk meg a felebaráti szeretet érdemszerző 
módon való gyakorlásáról is. Amit az emberek ezekben a napok-
ban a felebaráti szeretet terén tesznek, egyenesen megbűvölő. 
Mintha az őskeresztény idők testvérisége támadt volna fel ! Nem 
kérdik, ki vagy. Barát vagy ellenség? Mily nyelven beszélsz? 
A szeretet csak egyet lát: a sebet, melyet gyógyítani, a nyo-
mort, melyet enyhítni kell. Oly nagy a fellángolás, hogy azt a 
lelkipásztornak nem is kell tovább szítani; csak arra kell töre-
kednie, hogy buzgólkodó hiveink el ne felejtsék a «mindent 
Istenért» jelszóval s a gyakori imádsággal munkájukat természet-
fölöttivé s érdemszerzővé tenni. 

Az imádságról is sokat kell most prédikálnunk. Soha 
annyira időszerű nem volt az, mint most, midőn meglett férfiak 
szégyenkezve keresgélnek emlékezetükben gyermekkoruk rég 
elfeledett imádságai után s mikor annyi, azelőtt csak ökölbe 
szorult kéz kezd imára kulcsolódni. E tétován tapogatózóknak, 
az imában járatlanoknak is legyen útbaigazítója a szószék. 

Napról-napra látjuk, hogy nemcsak a tenger tanít meg 
imádkozni, hanem a háború is. Nyilvános imádság, utcákra 
tóduló körmenet sem szégyen már a közvélemény előtt, mikor 
úgyszólván az egész emberiség éjjel-nappal égretárt kezekkel 
imádkozik. 

Hogy régi imájukhoz legtöbben azok közül tértek vissza, 
akik a tűzvonalban állanak, könnyen érthető. És csak alattomos 
szabadkőműves lap otthonülő untauglichja kérhette blaszfénikus 
soraiban, hogy Isten csak maradjon semleges, akkor mi győ-
zünk; és csak kényelmes íróasztal mellett havannát füstölő fir-
kászok írhatták lapjukban, hogy a magyar katona káromkodással 
indul rohamra; mi itt a harctéren más tényekről hallunk ; 
tényekről, melyek katonáink mély hitének s vallásosságának örven-
detes megnyilatkozásai. Az «adversae res admonent religionem» 
régi igazsága most is beigazolódott. 



a h á b o r ú é s a l e l k i p á s z t o r k o d á s 135 

De imádkoznak az otthonnmaradottak is. 
Hogyne imádkoznának, mikor alig van család szerte e 

hazában, amely édes vérével, apjával, gyermekével nem volna 
érdekelve a háborúban ; mikor alig van nő, kinek éjszakáit a 
férjéért aggódó izgalom, alig gyermek, kinek napjait az apját 
féltő szeretet nem tenné keserűvé. Háborús időkben látjuk csak, 
hogy magunkra hagyatva mily tehetetlenek vagyunk! 

Helyesen van tehát, hogy az ágyúk nagy missiós-beszédei 
óta egyesek és társulatok, városok és országok nem szűnnek 
meg buzgó imádsággal «sturmolni» az eget. Nagy öröm ez 
minden lelkipásztor számára. Hiszen ki hitte volna, hogy a gyá-
moltalan asszonyok és gyenge gyermekek vallási gyakorlatába 
száműzött imádság ily diadallal fogja régi helyét újra elfoglalni ? 
Pedig úgy van! Egész országok borulnak térdre. Vilmos császár 
a mozgósítás legelső napján a palotája előtt ünneplő tömeget 
templomba küldi, monarchiánk a Szent Szív oltalmába ajánlva 
stb.; sőt a közvetlenül nem érdekelt Egyesült-Államok lakossága 
is, mikor ősz uralkodónk névünnepén térdet-fejet hajtva kértük 
a Seregek Urának segítségét, velünk együtt borult le Isten fön-
sége előtt. Hiszen igaz, vannak, akik a mai világrengető napok-
ban is tudnak még gúnyolódni az imádkozok fölött; de ízetlen 
vinnyogásuk mily nyomorúságosan elenyésző az alábbi komoly 
felhívás mellett, amivel Wilson elnök imára szólította az ame-
rikai lakókat! 

«A világ nagy népei — hangzik az elnöki felszólítás — fegyverrel kel-
tek fel egymás ellen. A háború ütközetbe kenyszerít milliókat, kiket a rettene-
tes áldozattól nem tudott megkímélni az államférfiak bölcsessége. Mint min-
den dologban, ebben is jogunk és kötelességünk, hogy a mindenható Istennél 
keressünk tanácsot és segítséget és ezen erőnkfölötti tények láttára beismerve 
gyönge s tehetetlen voltunkat, magunkat Előtte megalázzuk. Az Egyesült-Álla-
mok népének szive kívánsága, hogy imádsággal, tanáccsal és minden barátsá-
gossággal szolgálja a béke ügyét. Azért én, Wilson Woodrow, az amerikai 
Egyesült-Államok elnöke, elrendelem, hogy október 4-e, vasárnap, ima- és 
könyörgési nap legyen és felkérek minden istenfélő férfiút és nőt, hogy ezen 
napon a rendes istentiszteleti helyén megjelenjen és ott közösen kérjék a min-
denható Istent, hogy emberi okosságunkat túlszárnyalva, tegye jóvá az emberi 
erőt meghaladó dolgokat. Kegyességében és jóságában adjon a népeknek, kik 
a harcok rettegéseiben állnak, megvilágosítást, hol már kivezető utat nem talál-
nak s adja vissza gyermekeiknek az üdvös békét. Teremtsen ismét egyetértést 
az emberek és népek között ; egyetértést, mely nélkül sem boldogság, igaz' 
barátság, sem a szellemi s testi munkának üdvös gyümölcsei a földön 
nem tenyészhetnek. Kérjük azt is imáinkban, hogy bocsássa meg bűneinket 
szent akaratának félreismerését, önfejűségünket és sok tévedésünket ; világosítson 
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meg bennünket az engedelmesség útján s vezessen megtisztító és bölcs gon-
dolatokra s elhatározásokra.» 

Teljes szövegében közöltük ezt a felhívást, hogy ezzel több 
eszközünk legyen elhallgattatni az esetleges mosolyt, mely fölé-
nyes lenézéssel adja a világ tudomására, hogy a háborúban 
egyedül a haubitzok és a gépfegyverek száma a fő és nem a 
küzdők lelkében felhalmozott erkölcsi erők fölénye is. 

Hál' Istennek, ilyen besavanyodott lelkek nálunk kevesen 
vannak. A lelkipásztorok, akik otthon vannak, bizonyára jobban 
tudják cikkirónál, hogy a mi társadalmunk felismerte a nagy 
csapásban Isten figyelmeztetését és újra imádkozik. Igen, mi 
imádkozni akarunk s imádkozva győzni. Mert ha Franciaország 
elbukik, nagy része lesz benne, hogy nemcsak a németekkel áll 
háborúban, hanem — az éggel is. Viszont, ha a németek győz-
nek, lehetetlen lesz győzelmükben föl nem ismerni annak az 
imádságos szellemnek áldását, melynek Vilmos császár adott 
kifejezést a birodalmi gyűlés előtt tartott klasszikus szépségű 
beszédében: «Nach dem Beispiel unserer Väter fest und getreu, 
ernst und ritterlich, demütig vor Gott und kampfesfroh vor dem 
Feind, so vertrauen wir der ewigen Allmacht, die unsere Abwehr 
stärken und zu gutem Ende lenken wolle». Ezt az imádságos 
szellemet állandósítani, helyes irányba terelni, az imádság helyes 
gyakorlására megtanítani a hiveket, egyik elsőrendű feladata a 
mai idők hitszónokának. 

Már föntebb is említettük ugyan, de külön is szeretnők a 
figyelmet felhívni a tékozlás, mulatozás, fényűzés ellen tartandó 
szentbeszédekre. Más időkben bizony akárhányszor süket fülekre 
találnak az ilyen beszédek. Nem úgy most. 

A háború, melynek véresen komoly napjait most érjük, a 
szó legszorosabb értelmében vett népháború. Nemcsak katonák vív-
ják. Hanem az otthonmaradottaknak is megfeszül minden izma, 
hogy a győzelmet zászlónkhoz tudjuk ragadni. Mikor így életre-
halálra megy a harc, lehetetlen, hogy legalább most ne tudjuk 
megértetni még az előkelőbb — tőlünk jobban elhidegült — 
körökkel is, hogy minden hivalkodás az öltözetben, minden 
tékozlás az életmódban, minden luxus, páholyozás és táncmulat-
ság hazaárulással ér fel ebben a fontos időben. 

A paderborni s környékbeli templomok ajtaira a lelkipász-
torok pl. az alábbi felszólítást függesztették ki : 

Katholikus asszonyok s leányok ! Az idő, melyben élünk, komoly és 
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nehéz. Férjeitek, fiaitok, testvéreitek durva harci ruhát öltöttek magukra, el-
készülve rá, hogy vérüket s életüket adják értetek. Már vannak, kik a hazáért 
s következéskép értetek is hősi halált haltak vagy nehéz sebekből vérzenek. 

És ti még most is oly öltözetben akartok járni, melyen nyoma sincs a 
komolyságnak ? Ily gondolat- és részvétnélkülieknek akartok látszani ? Bizo-
nyára nem akartok ! Hát akkor tegyetek le minden föltűnő pompáskodást és 
minden olyan öltözéket, amit könnyelműnek vagy épen botrányosnak kell 
nevezni. Félre minden nem német, idegen divatostobaságokkal ; el a «simuló 
ruhákkal, el az áttört szövetekkel, el az átlátszó és kivágott blúzokkal !» 

Főkép az istenházába jertek szerény és illő öltözékben s úgy közeledje-
tek a gyóntatószékhez s az Úr asztalához, nehogy reátok is illjék Aranyszájú 
szent János szemrehányása : «Azt hinné az ember, hogy táncra vagy színházba 
mégy ; ide ne jöjj, hogy Istent saját házában kigúnyold hiúságoddal s szemér-
metlenséged által lelkeket szerezz a bűnnek s így a pokolnak !» 

«Erkölcsös magaviseletetek nyilvánvaló legyen minden ember előtt ; az 
Úr közel van !» (Fii. 4, 5.) 

Az ilyen felhívásnak a mostani komoly időkben bizonyára 
nem maradt el a hatása. 

A bécsi hatóságok rendeletileg tiltottak be a farsangra 
minden mulatságot. Lelkiismeretlenség is volna, ha haldokló 
hőseink utolsó perceit farsangi maskarák vihogása zavarná meg. 

De ha rajtunk állna, minden orfeumot, mulatóhelyet, sőt a 
színházakat is bezárnók. Utóvégre, ha annyi népiskola és közép-
iskola szünetelését elbirja közoktatásunk, talán művészeti kultu-
ránk sem pusztulna bele, ha a háború ezernyi baja iránt rész-
vétlen embereknek nem volna alkalmuk a legújabb házasság-
törési pikantériákat kényelmes páholyukból végigélvezni. 

Elmaradt középkor, bornirtság, reakció ! . . . hangzik fel a 
jól ismert kórus ez ajánlat nyomán. Jónak látjuk tehát a Danzer-
féle «Armeezeitung» (1914. okt. 22. szám) véleményét ide iktatni 
e kérdésről: 

«A színházak és mulatók ismét szerencsésen megnyíltak 
Bécsben és Budapesten és a többi városokban és így végre a 
kornak állítólag legsürgősebb szükséglete kielégítést nyert. Nap-
ról-napra hallottunk a színészek szomorú helyzetéről és hogy 
épen most szükséges szóhoz engedni a magas művészetet s most kell 
a hangulatot a nagymesterek erejével magasba emelni . . . és eze-
ket a szárnyaló és szociális szavakat addig ismételgették, míg 
most aztán magában Bécsben hét operett-szinpadon szerepelnek 
Buchbinder- és Léon-féle nagymesterek, az elmaradhatatlan 
Apolló-szinház «népszerű és hazafias» jelige alatt kuplékat ter-
jeszt, sőt az éjjeli kabarék is hozzájárulnak a hazafias érzés eme-
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léséhez. Mi minden felületes és szellemileg szegény embernek, 
kik idejükkel ezekben a rettenetes pillanatokban sem tudnak mit 
kezdeni, szívből átengedjük szerény élvezetüket ; de le akarjuk 
leplezni azokat a csaló jelszavakat, amelyek leple alatt a meg-
szokott esti és éjjeli élvezetekhez való visszatérést ünneplik. Két-
ségkívül a szinészek és énekesek, szinésznők és énekesnők, 
kulisszatologatók és színházi borbélyok társadalmi helyzete is 
igényel megfontolást. Vannak azonban más osztályok is, pl. a 
gyapottakácsok, akik még sokkal inkább szenvednek a háború 
terhei alatt, akiknek száma talán ötszázszor nagyobb, akiknek 
léte az államra nem kevésbbé fontos, akik azonban a színészek-
től mindenesetre különböznek abban az egy hátrányos körül-
ményben, hogy a közönség számára nem oly érdekesek s nin-
csenek oly bizalmas viszonyban a krokiírókkal. Ezért tehát meg-
állapítjuk, hogy háború idején sokkal magasabb társadalmi 
kötelességek vannak, mint a szinház- és kabarélátogatás és hogy 
a mi rendes színházi életünknek ijesztően kevés köze van (ganz 
verflucht wenig) a művészethez. Magukban az udvari színházak-
ban is a közönség egy része előtt a színházlátogatás merőben 
társadalmi mulatozás, amelynél az öltözet, a pompa, az érint-
kezés, a flirt, a szinházutáni vacsora ép oly nagy szerepet játszik, 
mint a darab, amit véletlenül előadnak. Azok az emberecskék, 
akik épen most éreznek sürgős vágyat az ilyen válogatott mű-
vészi élvezetek után, mitőlünk ugyan folytathatják mulatozásu-
kat, csak hagyjanak fel vele, hogy ezt a lelketlen viselkedésüket 
társadalmi s esztetikus indokokkal szépítgessék». 

Eddig a katonai lap. Nincs más hozzátenni valónk, mint a 
teljes elismerés. 

Okvetetlenül meg kell emlékeznie a hitszónoknak a háború 
halottjairól is. Bizonyára minden faluban van már több család 
is, melyhez megjött az értesítés, hogy a haza oltárán meghozták 
a legnagyobb áldozatot, amit csak hozhattak: családfőt vagy 
gyermeket áldoztak a hazának. Nem kell eltagadnunk az áldozat 
nagyságát, csak mutassunk rá annak fölemelő motívumaira is. 
Hazájuk, családjuk, gyermekeik védelmében haltak ők meg, de 
hősi haláluk, szenvedésük — hisszük — leiküknek is javukra vált. 

Ha a katonák hősi halálát nem is nevezhetjük martyrium-
nak, mégis bizonyára érdemszerző és bűneitörlő áldozat ez 
annak az Üdvözítőnek szemében, aki mindnyájunknak szoros 
kötelességünkké tette, hogy adjuk meg a császárnak, ami a 
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császáré. Már pedig ha az egyénnek joga és kötelessége család-
ját, gyermekeit megvédeni a jogtalan támadó ellen, ép úgy joga 
van az uralkodónak országa védelmére életáldozatot is követelni 
alattvalójától. Hinnünk kell tehát, hogy az a katona, ki a krisz-
tusi parancsról megemlékezve a legnagyobbat adja a császárnak, 
amit csak adhat, elveszi jutalmát Attól, kitől ezt a parancsot 
nyerte. így válik igazzá, hogy azoknak, kik Istent szeretik, min-
den (még a háború is) javukra szolgál. Mindenesetre vigasztaló 
gondolat a gyászolók előtt rámutatni, hogy egy katonának lel-
kéért, ki az engedelmesség, lelki erősség és felebaráti szeretet 
gyakorlása közben halt meg, nincs mit aggódni. Csak legyünk 
rajta imáinkkal, hogy szenvedésük a tisztítóhelyen minél hama-
rább véget érjen. 

íme a témáknak mily bősége kínálkozik, hogy beszédünk 
megfeleljen a homiletika «érdekesen és időszerűen beszéljünk» 
parancsának ! 

Szintén alkalmat kell találnia a lelkipásztornak, hogy a vál-
ságos időkben minél nagyobb lelkesedéssel beszéljen a haza-
szeretetről, nevezetesen pedig hogy végre helyes világításba 
állítsa a félrevezetett emberek elé, mily fönséges tana van a haza-
szeretetről az annyiszor rágalmazott «fekete internationalismus»-
nak, a kath. egyháznak. Hiszen az egyházra örömest kenik rá 
ellenségei, hogy katholicismus és hazaszeretet bizonyos ellentét-
ben állnak s ha nyiltan nem is zárják ki, inkább csak csende-
sen tűrik egymást. 

A katholicismus sokszor emlegetett internationalismusa nem 
az egyes nemzetek létének jogosságát s nem az ezen nemzetek 
keretein belül lakó emberek hazájukhoz való hűségét érinti. 
Nemzetközi a katholicismus oly értelemben, hogy bármely nem-
zet emberét egyformán Isten gyermekének tartja; de ez távolról 
sem jelenti azt, hogy mindenkinek a saját hazájához való ragasz-
kodást és áldozatokra is képes hűséget meg nem engedné, sőt 
meg nem parancsolná. A katholikus vallás Alapítójának a pusz-
tuló Jeruzsálem felett hullatott könnyei is azt jelentik, hogy a 
hazaszeretet az erények birodalmába tartozik. 

Különösen pedig a bujtogatok által megfertőzött nemzeti-
ségi vidékeken szent kötelessége a lelkipásztornak helyes utat 
mutatni. Hogy igenis joguk van a nemzetiségeknek az ország 
kebelén belül saját nyelvükhöz, saját szokásaikhoz, jellegzetes 
nemzetiségi fejlődésükhöz és ezt meg is kapják nálunk. Hanem 
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az esetleges lázítások hallatára el ne feledjék, hogy a nemzeti-
ségemhez való szeretetemnek is fölötte áll a hazámhoz való szerete-
tem, szeretetem ahhoz a földhöz, hol bölcsőm ringott, hol szü-
leim éltek s melynek kulturális fejlődésemet köszönhetem. 
A nationalismusnak fölötte kell, hogy álljon a Patriotismus. Van 
rá eset, hogy ugyanazon nemzetiséghez tartozó emberek két 
külön, most épen ellenséges állam polgárai. És ha az a másik 
állam fegyverrel támad az én hazámra, nekem szent kötelességem 
hazámért fegyvert ragadni, ha mindjárt a támadó államban lakó 
saját nemzetiségemhez tartozó katona kerülne is puskám elébe. 
Aki ily esetben egyoldalúlag húz nemzetiségéhez, hazaáruló. 

Ha a pap tapintatosan, ügyesen — talán már nem is szent-
beszédben, hanem inkább valamilyen egyleti beszédben — kifejti 
ezt a témát, nemcsak a haza lesz érte hálás, hanem hálás lehet 
a mostani válságos időkben lelketlen bujtogatok által fokozot-
tabb mértékben megkísértett nemzetiségi hiveinek tömege is. És 
egyszersmind élő példán fogja tapasztalni a világ, hogy a katho-
likus hit nem akadálya, hanem melegágya a hazafiságnak, hogy 
katholicismus nem tesz hazátlanná, hanem erős szeretettel láncol 
a hazai földhöz. Mutassuk meg hazánknak e nehéz órákban, hogy 
a katholikusokra mindig joggal számíthat ! 

Úgy a hazafiságról, mint a többi háborús témáról tartott 
beszédeinkben kettőzött figyelemmel kell vigyáznunk, hogy 
semmi sértő hang, egyesek régebbi lanyhaságát gúnyoló elszó-
lás helyet ne találjon beszédünkben. Elég csapást mért reájuk 
Isten keze. A mi feladatunk nem a sebet mélyíteni, hanem vigasz-
talni, fölemelni, világosságot gyújtani. 

Legyen beszédünk vonzó, érdekes. Aki éles homiletikus 
szemmel olvassa csak a napilapokat is, a felebaráti szeretetnek, 
erős léleknek, önfeláldozásnak annyi megható példáját fogja 
összegyüjthetni, hogy nem egykönnyen fogy ki a beszédét 
illusztráló, hatásos (mert most történt) elbeszélésekből s pél-
dákból. 

Különben néhány forrást a háborús prédikációk tartásához 
mindjárt meg is nevezünk. A homiletikai kézikönyvek nem hiába 
utalnak a Szentírásra, mint a szentbeszédek legbőségesebb táp-
láló forrására. A szentkönyvek most sem hagynak minket cser-
ben. Valósággal fölülmulhatatlan kincsek azok a gondolatok, 
amikkel a Szentírás a háborúban mindenütt rámutat Isten kezére, 
(V. ö. az alábbiakra nézve Dr. W. Liese: Krieg und Seelsorger. 
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Theologie und Glaube. 1914. évf. 652—658. 1.) Oly mély sebe-
ket vág a háború, hogy azt emberi vigasztalás gyógyítni nem 
képes. Nyissuk meg hát mindenekelőtt a szent könyvek, főkép a 
zsoltárok vigasztalásait (2. zsoltár : mily dühösen támadnak reánk 
ellenségeink ; 45. zsoltár : egyedül az Úrban van reményünk ; 90. 
zsoltár : mily jó azoknak, kik az Úrban bíznak stb.). A háborúval 
vonatkozásban álló szebbnél-szebb ószövetségi szentírási részle-
teket külön könyvben is kiadta Peters, nagynevű paderborni 
biblikus («Der Krieg des Herrn». Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 
1914. 0-75 Mk.). 

Egyébként anyaggyűjtésre a háborús prédikációkhoz kitűnő 
szolgálatot tehetnek főpásztoraink háborús körlevelei, az «Élet» 
kiadásában megjelent «Tábori levelek» (eddig 8 szám), háborús 
imakönyvek (pl. Torna J. : Imádkozzunk a hadbavonultakért). 
Német források : A Herdernél megjelenő «Feldbriefe» (à 0'15 Mk.) ; 
J. Müller (München) kiadásában Kriegs- und Feldpredigten 
(à 10 fillér); Dr. Schofer: Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg (Her-
der, 0-70 Mk.); P. Duhr: Mit Gott für König und Vaterland 
(Manz, Regensburg); Temming: Gottes Trost in Kriegsnot (Ke-
valaer, Butzon u. Bercker, 0'50 Mk.) ; Peters : Heldentod (Pader-
born, Bonifatiusdruckerei). A német püspökök körleveleinek leg-
szebb részleteit találjuk összegyűjtve Dr. W. Liese könyvében: 
Hirtenworte in ernster Zeit (Paderborn, Jungfermann, 0-40 Mk.). 
Kidolgozott prédikációk : Stipberger : Vater, ich rufe dich (Mün-
chen, J. Müller, 0-50 Mk.), P. Acker: Der grosze Verbündete 
(Paderborn, Schöningh, 1-20 Mk.), Gatterer: Weckruf der Zeit 
(Innsbruck, Rauch. 075 Mk.). 

Ami már most a beszédek alakját, idejét stb. illeti, arról 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a fönt említett gondolatokat leg-
helyesebb teljesen önálló beszédekben feldolgozni. Hacsak ren-
des vasárnapi beszédeinkbe mellékesen szőjjük be ezeket a gon-
dolatokat, a mindennapi élet forgataga könnyen kiveri a hall-
gatók lelkéből s korántsem lesz meg az a lelkeket megújító 
hatása, amit tőlük joggal várhatnánk. Szükséges ugyan, hogy 
minden beszédünk, amit csak a háborús idő alatt tartunk, ha 
nem is épen arról szól, de legalább ezen nagy eseményből kapja 
meg színezetét; hanem ha azt akarjuk, hogy az eljövendő béke-
kötéskor egyházunknak is legyen min ujjongania s hogy a kí-
vánandó diadal nyomában nemzetünknek nemcsak politikai tekin-
télye, hanem erkölcsi élete is emelkedjék, nem szabad vissza-
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riadnunk a rendszeresen kidolgozott külön háborús-prédikációk 
gondolatától sem. A háború után vége a mostani vallásos fel-
buzdulásnak is, s ha ezt nem tudjuk most gyümölcsöztetni s 
felhasználni, az «áldásos háborúból» nekünk nem lesz részünk. 

Ezek a külön háborús beszédek betölthetik esetleg a rendes 
szentbeszédek helyét, nagyobb városokban azonban önként ajánl-
kozik a megoldás, hogy az esti háborús ájtatossággal kapcsolat-
ban tartsuk azokat. Német városok, pl. Düsseldorf, külön há-
borús nyolcadokat is rendeztek. A nálunk több templomban el-
rendelt imaórák is tanúi, hogy ájtatosságok idejének kellő 
közzététele mellett könnyű most hiveket összehozni. 

Mint említettük, a háborús idők pasztorációjában abból a 
körülményből kifolyólag, hogy a templomtól régen elszokott 
hívek is tömegesen jönnek templomba, legnagyobb szerepe jut 
a szószéknek. Jelen tanulmányunk is azért foglalkozott oly bőven 
a korszerű prédikációs témákkal. 

Nem szabad azonban megemlítetlenül hagynunk a háborús 
idők lelkipásztori tevékenységének egyéb ágait sem, amelyek 
szintén fontos szerepet tölthetnek be az általunk annyira óhaj-
tott vallásos életnek újraébresztésében. Említettük már, hogy a 
pasztorációs munka mily televény talajra lel most az emberek 
lelkében. Nagy tömegek lettek vallásosabbak, tehát jóval fogé-
konyabbak. Használjuk ki a kedvező alkalmat hitközségünk hit-
életének minden irányú megerősítésére. 

A hitközségek hitéletének egyik biztos fokmérője a hét-
köznapi szentmise látogatottsága. Abból tűnik ki, mennyire is-
meri a nép a szent miseáldozat végtelen értékét, s mennyire tudja 
azt becsülni. Most van alkalmas pillanat felvilágosítani híveinket 
erről. Buzdítsuk őket, hogy minél több misehallgatást ajánljanak 
fel távollevő szeretteik helyett, kik bizony most hónapokig nem 
jutnak istentisztelethez, vagy pedig meghalt hőseikért. így las-
sanként egyre sűrűbben fognak megtelni a templom padjai köz-
napokon is. Annál is inkább, mert hiszen sok dolgos kéz kény-
telen munka hiányában otthon pihenni, tehát az idő hiánya most 
nem akadály. 

Természetesen nem állhatunk meg a misehallgatás aján-
lásánál, hanem igyekezzük a háborút az elhunyt Szentatya ked-
ves örökségének, az eucharisztikus mozgalom terjesztésére is 
felhasználni. Kellőképen kioktatott híveink bizonyára époly öröm-
mel fognak harcoló testvéreikért a szent áldozáshoz járulni, 
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mint amily buzgalommal jelennek majd meg eucharistikus áj-
tatosságokon, hogy a legfőbb Hadúr segítségét kérjék s le-
borulva engeszteljék Őt annyi lerombolt szentélyért s felégetett 
templomért. 

De kitűnő alkalom a háborús idő a házi pasztoráció gya-
korlásához is. Most nem kell félnie a papnak kedvezőtlen fogad-
tatástól, rideg elutasítástól, hiszen a részvét, a család szeretteiért 
való érdeklődés adta kezébe a kilincset. A részvét előtt pedig 
minden ajtó megnyilik. Még oly családoké is, amelyek a jobb 
napok verőfényében nélkülözhetőnek gondolták a vallás vigasz-
talását. Ezeknél a látogatásoknál fog igazán megismerkedni a 
pap a háború tömérdek nyomorával, s itt fogja látni, hogy 
hivei — az előkelőbbek is -— soha annyira rá nem szorultak az 
irgalmasság lelki cselekedeteire. Szomorúakat vigasztalni, a ha-
lottaikért gyászolók fájdalmát a túlvilági viszontlátás gondolatával 
enyhíteni; az aggodókat bátorítani; akik már hetek óta nem Ír-
tak, tudakozni utánuk a Vöröskereszt Tudakozódó Irodájában 
(mindjárt a házban megírhatjuk a levelező-lapot) ; ahol tehetjük, 
az anyagi nyomort enyhíteni; az esetleg kitüntetett családját 
meleg gratuláló szavakkal felkeresni; az otthon meghalt katonák-
nak temetésén minél nagyobb fényt kifejteni stb. mind-mind 
egy lépés, mely az elhidegült, vallásilag közönyös lelkeket is 
képes szent vallásunkhoz ismét közelebb hozni. Különösen nem 
hagyhatjuk gyakori látogatás nélkül a plébániánk területén fekvő 
sebesülteket, akik — még ha külön katonai lelkészük volna is — 
bizonyára örömmel és lelki haszonnal fogják fogadni látogatá-
sunkat s a szenvedés erkölcsi értékéről, jelentőségéről ügyesen 
beszélgetésükbe szövött tanításunkat. 

Inkább csak a teljesség, mint gyakorlati jelentőség tekin-
tetéből említjük meg a foglyok pasztorálását is. Nálunk u. i. 
tudtunkkal jórészt orosz és szerb, tehát gör. keleti vallású fog-
lyok vannak. Ahol azonban róm. kath. vallású fogoly is volna, 
az illető lelkipásztor bizonyára módot fog találni annak meg-
látogatására is. Ö többé nem ellenségünk, hanem szenvedő em-
bertársunk, kinek távol hazájától s szeretteitől úgyis van mit 
szenvednie. Viszont annál szivesebben nyitja meg lelkét a szere-
tet szavára. Német szövetségeseink igazán minden dicséretre 
méltó buzgósággal dolgoznak a fogolypasztoráció terén is. Buz-
dító könyveket adnak ki francia nyelven a francia foglyok szá-
mára (P. Duhr : Confiance et courage. Verlag Manz, Regensburg) ; 
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hasonlóképen ima- és énekkönyvet is (Le bon soldat. Bonifatius-
druckerei); Rosenberg paderborni tanár hetenként kéziratos 
francianyelvű prédikációkat küld szét paptársainak, hogy a francia 
foglyok előtt anyanyelvükön tarthassanak beszédet. Angol fog-
lyok számára Pesch Pillmann kis imakönyvének angol nyelvű 
kiadását ajánlják (The catholic's Manual. Herder-kiadásában.) 
Nem lehet csodálkozni, ha ily buzgó tevékenység után keresz-
telésről, bérmálásról, első áldozásokról olvasunk a francia fo-
golytáborokban. 

Végül még egy feladatát kell megemlíteni az otthon ma-
radt lelkipásztoroknak, amint — azt hisszük — kész örömmel 
teljesítenének minél hamarább; és ez a hazatért katonákkal való 
eljárás s a lelkipásztori teendők a békekötés után. Győzelmün-
ket hálaadó istentisztelet fogja követni. Az a beszéd, amit a 
lelkipásztor ez alkalommal fog tartani, legyen legszebb, leg-
kidolgozottabb beszéde egész életének. Mélységes köszönet hála, 
s megalázkodás a győzelmet adó Isten előtt, könyörgés elesett 
hőseinkért, jobb, buzgóbb életünkben megnyilvánuló hála, — 
ezek legyenek a beszéd alapgondolatai. Igen ajánlatos lesz min-
den hazatért hívünket külön felkeresni. S közben élénken érdek-
lődünk sorsa iránt, nem fogjuk elfeledni javulást fogadó ígé-
retének állhatatos betartására figyelmeztetni, amit ott künn a 
rajvonalban, naponként szembenézve a halállal, annyian komo-
lyan föltesznek magukban. «Csak még egyszer hazakerüljek ! . . . 
Uram, Istenem, csak még egyszer ! . . . 

íme ezek volnának a feladatok, amelyeket a háborús idők 
a lelkipásztorra rónak. 

Kétségkívül fokozott munkát jelentenek ezek, főkép ha 
megfontoljuk, hogy a pap társadalmi tevékenységéről s karitativ 
munkájáról — melyben pedig magát fölülmúlni engedni senki 
által nem szabad — itt nem is beszéltünk. Sok munkatöbbletet 
jelentenek ezek a feladatok, igaz; de hát mikor harcosaink nem 
kímélik magukat a harctéren, mikor senki sem kiméli magát, 
mikor senkinek sem szabad magát kímélnie, egyedül a parochia 
ajtaja legyen oly légmentesen elzárva, mely nem érzi meg e 
nagy időknek életre-halálra szóló erőfeszítéseit? Most legyünk 
mindeneknek mindene, amikor annyi családnak kell távollevő 
kenyérkereső apját, gyermekét, mindenét helyettesíteni. 

Isten kezünkbe adta az eszközt, hogy e véres háborúból 
áldásos háború legyen. Isten Lelkének suhogása nyitogatja a 
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sziveket. Nunc tempus acceptabile, nunc hora salutis... Nagyban 
függ tőlünk, hogy ennek az istenlátogatásnak most is lesznek-e 
oly maradandó nyomai, mint amily megrázó jeleit tudták adni 
bűnbánatuknak s életjobbulásuknak őseink egy duló háború, egy 
ragályos járvány ostorcsapásai alatt. 

Mindnyájan emlékszünk még rá, midőn néhány évvel ez-
előtt jéghegybe ütközött a Titanic. Mikor ez a sülyedő modern 
hajóóriás pompájával, raffinált fényűzésével, mulatozó hajós-
tisztjeivel már félig a víz alatt volt, az eddig léha dalokat huzó 
zenekar a veszély utolsó pillanatában rázendített egy énekre : 
«Nearer to Thee, my God...» «Közelebb hozzád Istenem.» 

Ily vérfagyasztó látványnak — ezerszeresen hatványozott 
mértékben — vagyunk ma tanúi. Nemzetek inognak, népek 
pusztulnak, világnézetek merülnek el, reszket a föld... Contur-
batae sunt gentes et inclinata sunt régna, dédit vocem suam, 
mota est terra... Összekulcsolt kézzel imádkozzunk érte, s meg-
feszített izmokkal dolgozunk rajta, hogy a nagy világfelfordulás-
ból kiemelkedő társadalom életében a réginél élesebben verőd-
jék ki Krisztus Urunk arca. Közelebb legyen az Istenhez. 
Nearer to Ood. 

A déli harctéren. Dr. Tóth Tihamér. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 10 



11. rRODAbMI É'RTESITÖ 

Hajós József: A természetben Isten nyomain. Esztergom, 1914. 
470 oldal. Ára 6 korona. 

A szerző teleologikus példatárnak szánta könyvét. Minthogy 
azonban több gondolatcsoport van benne, mely a teleologiával 
kevésbbé függ össze, másrészt meg, mert a teleologikus érv a 
jelenségeknek ily részletes és mélyreható magyarázását nem kí-
vánja s mert a szerző az első három fejezetben több helyen nem 
állítja fejtegetéseit kifejezetten célja szolgálatába — az olvasóra 
bízza, hogy megérezze, megsejtse — jobb könyvét így karakteri-
zálni : természettudományi olvasmány a művelt közönség számára 
apologetikus céllal. Végigvezet bennünket a földön és égen, a 
föld belsejének mélységein, a csillagok útjain, természettudo-
mányos készültséggel magyaráz meg minden jelenséget, főleg a 
jelenségek nagyszerűségét és célszerűségét igyekszik kidomborí-
tani. S amikor az óriási távlatok, a nagyszerűség, főleg az imma-
nens célszerűség megkapja az olvasó lelkét, figyelmeztet: ne 
feledd, hogy a Teremtő alkotott mindent, imádd Őt! 

A mű kilenc fejezetre oszlik: 
I. «Szeressük a szép természetet.» Hajós költői lélek, a ter-

mészet szépsége különleges erővel kapja meg. A természet szép-
ségétől megtelt lelke beszél e fejezetben költői stilben, ragyogó 
színekkel, sokszor himnuszokban. Meglátszik e fejezeten, hogy 
megigézett lelke vezette. Nincs tétel, gondolatmenet: mozaik-
képek. Gyorsan és váratlanul változnak a gondolatok, azután ismét 
visszatér egy régebbi gondolatra; máskor m e g — úgy látszik — 
mintha hosszúra nyújtaná gondolatait, hogy sok a szó. De én értem 
őt : lelke így kivánta, így hullámzott. A sokat olvasott embernek sok 
az adata, a mélyérzésű költőléleknek sok a megérzése és a színképe. 

II. «Csillagfényben, napsugárban» első részében a csillagok 
számát, a csillagvilág óriási méreteit, pályáit írja le apró részle-
tességgel és utána felteszi a kérdést: «Honnét, mióta van világ, 
merre törekszik a világfolyamat?» (63. 1.) Feleletül felveti, lehet-
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séges-e öröktől fogva mozgó anyag?— A fejezet második részében 
a nap leirását, a többi égitestekhez való viszonyát adja. Főgondja 
kimutatni, mit köszönhet a föld a napnak, hogy lássuk, hogy «a 
sugárzó nap a célszerűség megtestesülése», mert «akinek lelkét 
megérinti a napsugár, az érzi Isten közelségét, akár a virág a 
napfényt». (85. old.) Mikor a napnak, «a föld és élet dajkájának», 
«a Teremtő festékkazettájának», «az élet öröklámpája olajának» 
hatásait festi, mindig szép stílusa pompázik, hogy az olvasó kény-
szerítve legyen kérdezni: honnan mindez? 

III. «Földünk ábrázata.» A földet ismerteti a fizikai és az 
asztronómiai földrajz szempontjából. E részben legjobban látjuk 
mily nagyolvasottságú ember Hajós. Kár, hogy az apologetikus' 
-szempont itt elhomályosodik, a célszerűség kifejezett kidomborí-
tása hiányzik. E rész inkább szolgálja a könyv címének első 
szavát: «természetben», mint a másodikat. 

IV. «A szfinxarcú Terra bolygó» fejezet mottója: «a nagy 
ellentétek dacára összhang jellemzi a vi lágot. . . s ezen összhang 
himnuszt zendít az ajkon». Gondolatmenet: vizek keletkezése és 
kőzetalkotó volta,a földkéreg körforgása, légkör mozgása—mint 
a célszerűség példái; a kőzetek és természeti erők célszerűsége 
(rádiumgyógyászat stb.) 

V. «Az élet mélységein.» A lét az életbe tökéletesül. A lét 
fogalma és ténye önmagában is csodálatraméltó. Itt találjuk a 
célszerűség legcsodálatosabb tényeit. Majd körútra indul a szerző 
s jön : a tengerfenék, melynek szemléletekor ránehezedik a lélekre 
a végtelenség érzete, a tengeri állatok szerveinek célszerűsége 
példákban, napfény — növény-állatvilág viszonya, élőszervezetek 
háztartásának körforgalma. (Simbiozis.) 

VI. «Az élet csodái az állatvilágban» : repülő és uszó mada-
rak szervezeteinek célszerűsége, az állati organismusok célszerű-
sége a mikrobiológiában (amoebák, radioláriák, ázalékállatok, 
infuzoriumok, csigák, Ízeltlábúak), a nagyobb állatoknál (madarak, 
állatösztön, mimikri, külső viszonyokhoz való alkalmazkodás), az 
állatösztön gépelvi felfogása. 

VII. «Az értelmes ember» fejezet az emberi természetnek és 
egyes részeinek (szövetátültetés, csontváz, szem, máj, gyomor 
csenevészszervek) célszerűségét állítja elénk; majd hogy még 
jobban érezze az olvasó, hogy mily hálával tartozik a Teremtő-
nek, a szellemi öntudat szépségét, a lélek kiváltságait, a női lélek 
tulajdonságait festi sok helyen szines költőiességgel. 

10* 
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A VIII. fejezet a célszerűségből vont érv történetét, fogal-
mát (408. oldal) és bírálatát adja. Tárgyalja: lehet-e a véletlen 
világmagyarázat, megmagyarázza-e a gépelvű felfogás a célszerű-
séget, pusztán kémiai funkció-e az élőlények mozgása? Újabb 
példákat hoz fel közben a szervesvilág célszerűségének illusztrá-
lására. A IX. «A megvilágított világ» fejezet a célszerűség ellen 
felhozott nehézségeket tárgyalja. Nem szabad a célszerűséget a 
tökéletesség fogalmával azonosítani. 

Hajós könyve kedves olvasmány. Nagyon gazdag, szinte sok 
adat és ismeret egyszerre. Adatai nem önálló megállapítások, az 
általánosabb véleményt adja az egyes kérdéseknél s ez természetes : 
Hajós olvasmányt ad, nem szakkönyvet. Adatait és magyarázatait 
a szakemberek nem fogják mind helyeselni: ez mutatja, hogy a 
természettudomány terén is csak vélemények küzdenek. A részletes 
természettudományos magyarázat az apologetikus menetet lassítja 
és tompítja. 

Hajós stílusa színes. Nagyon könnyen ír. Szinte látszik, hogy 
sok helyütt valósággal parancsolnia kell könnyen futó tollának, 
itt-ott el is feledi. Sokat olvas, nagyon receptív. Csak az elrendezés 
és célrairányítás hagy kívánni valót talán épen könnyed vénája 
miatt. 

Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 

Az egyházi vagyonjog. 
A magyarországi katholikus egyház joga vagyonához és a 

szekularizáció. Irta: dr. Tóth Tihamér. Eger, 1914. 216 oldaL 
Ára 3 korona. 

Ellenséges és barátságos hangon szoktak írni az egyházi 
vagyonjogról, de tárgyilagos igazsággal ritkán. Az egyház ellen-
ségei szekularizálnak, ezzel szemben az egyház úgynevezett barátai, 
mint védők lépnek fel. Vannak, akik a nagy fogalomzavarban 
az igazságot keresik. 

Az egyház látható, szervezett emberi társaság. Megilleti 
mindaz a jog, amely az egyes emberekből alakult társaságokat 
megilleti. A társaságokat elsősorban a vagyonszerzési jog, a 
tulajdonjog illeti meg, ingó és ingatlan dolgok felett. Az egyház 
örök áron való vagyonszerzői joggal bir. Vagyis tulajdonjogot 
örök érvénnyel szerez. Ezt tőle senki meg nem tagadhatja, mert 
a római katholikus egyház hazai törvényeink szerint elismert 
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társaság. Mi több, közjogilag elismert társaság. Bevett, becik-
kelyezett vallásfelekezet; államilag bevett vallástársaság. A ka-
tholikus egyháznak ez az államvallási jellege nem változott 
meg azzal, hogy mellette most már több vallásfelekezet, ami 
vallási társaságot jelent, államilag, közjogilag elismerve, reci-
piálva van. Vagyis, ma több államvallás van. Különös, hogy 
ezeknek a 7—800 esztendővel fiatalabb recipiált vallásfelekeze-
teknek, vallástársaságoknak vagyonszerzési jogát senki kétségbe 
nem vonja, velük szemben senki nem akar szekularizálni. 
Pedig némely nem katholikus vallásfelekezet aránylag sokkal 
nagyobb vagyonnal bir, mint bir a katholikus egyház. Például a 
görög keleti szerb egyház, az erdélyi református egyházkerület; 
a budapesti zsidó hitközség, mely utóbbi több, mint tíz millió 
korona vagyonnal rendelkezik. 

Meg kell nyíltan vallani, hogy a katholikus egyházi vagyon 
ellen a szekularizációt a papság miatt hangoztatják. A katholikus 
egyházi vagyon túlnyomó része a papság részére szolgáló java-
dalmi vagyont alkot; míg megfordítva, a többi vallásfelekezetek-
nél a lelkésznek nincs javadalma, csak fizetése, melyet egy önkor-
mányzati testület állapít meg és utal ki. Vagyis a nem katholikus 
egyházi vagyonnak csak egy kevés hányad része szolgál a lel-
készek ellátására. Vannak tehát, akik a katholikus papság iránti 
ártó szándékból, talán irigységből követelik a szekularizációt. De 
vannak, akik a megváltozott gazdasági helyzetre, a katholikus 
egyház tanügyi, közjótékonysági, társadalmi és kulturális felada-
tainak célirányos okaiból, valamint gazdasági és pénzkezelési 
szempontból akarják a nagyjavadalmasok jövedelmeit korlátozni 
és a fennmaradó összeget egyházi közcélokra fordítani. Ez utóbbiak 
már azért sem tartozhatnak az egyház vagy a papság ellenségei 
közé, mert hiszen kiváló egyházi férfiak követelik például a káp-
talani vagyonoknak inkább a lelkészkedési célokra való fordítá-
sát, egyes káptalani tagok egyéni dús javadalmazása helyett. Mások a 
püspökök nyilvános számadási kötelezettségét követelik az egy-
házzal és a főpátronussal szemben. Nem lehet tagadni, hogy ezek 
a szekularizációs és vagyonrendezési, javadalom rendezési kérdé-
sek folyton napirenden vannak, anélkül, hogy megoldást nyerné-
nek. Sajnos, hogy a beati possidentes elv itt is túlsúllyal érvé-
nyesül, holott mindenkinek, akár egyéni áldozatok árán is, minél-
előbb megoldásra kellene vinni ezeket a kérdéseket. Mert esetleg 
jöhet egy politikai hatalmi fordulat, mikor megkérdezésünk 



150 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

nélkül rendelkeznek az egyházi javakkal. Az egyéni igény politi-
kája és a strucpolitika egyaránt megboszulja magát. 

Épen azért, örömmel kell üdvözölnünk minden tanulságos,, 
okos könyvet, mely az egyházi vagyonjogi kérdések tisztázásával 
foglalkozik. így legalább a fogalmak tisztulnak és a helyes fogal-
mak elterjednek, a kérdések érlelődnek. A legutóbb megjelent 
hasonló tárgyú könyvek között figyelemre méltó Tóth Tihamér 
dr.-mk A magyarországi katholikus egyház joga vagyonához és a 
szekularizáció címen megírt tekintélyes kötete. Ez egy tudományos 
színvonalon álló, de polemikus irat akar lenni a szekularizáció 
ellen. Elsősorban erre a könyvre, mégis csak, mint polemikus 
iratra kell tekinteni és főként az időszerűségi szempontokból kell 
megbírálnunk. Mindjárt ki kell emelnünk a szerző alapgondolatát, 
hogy a szekularizációs és konfiscatios törekvés már elhagyja a 
jogterületét. Ez már erőszak, a pozitiv joggal szemben. Nagy 
készültséggel, határozott és biztos polémiával bizonyítja be az. 
egyház vagyonának sérthetetlenségét. A hazai törvényekből, alapító-
levelekből mutatja ki, hogy az egyház a vagyonát törvényes úton 
és örök áron szerezte meg. Nincs jog cím arra, hogy azt az egy-
háztól, ennek beleegyezése nélkül, bárki is elvehesse. A hazai 
jogforrásokat valóban a fenékig merítve kihasználja és okait 
csupa hazai törvényekkel és jogszokásokkal támogatja. Az általános 
egyházjogi szabályok az értekezés hátterét alkotják, az érvek a 
hazai jogból vannak csoportosítva. Valóban helyes jogérzékkel, 
mert hisz a hazai bíróságokat csakis a hazai törvények kötelezik. 
Az általános egyházjogi szabályokat csak annyiban veszik figye-
lembe, amennyiben azok nálunk elfogadva, becikkelyezve, vagy 
a birói gyakorlat által szentesítve vannak. A hazai jogforrásokra 
támaszkodni már azért is célszerű, mert ezekből nyilván valóan 
kitűnik, hogy a mi egyházi vagyonjogi rendszerünk magyar 
specialitás, eredeti fejlődés. Kiegészítő része a mi állami jogrend-
szerünknek, azzal szerves egységet alkot. 

A püspöki és káptalani javadalmi vagyonok főként azok, 
amelyekről azt mondják, hogy azok állami eredetűek; amennyi-
ben a király adta azokat az egyháznak az állami közvagyonból. 
Dr. Tóth Tihamér meggyőzően, pontról-pontra, a törvénnyel 
kezében bebizonyítja, hogy az egyház bárkitől szerezte is ezeket 
a vagyonokat, de «justa causa» szerezte, az akkori vagyonszerzési 
törvényeknek megfelelőleg ; nem csupán használattal, ideiglenesen, 
hanem örökös tulajdonul szerezte. Még ha az állam adta legyen 
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is azoknak a vagyonoknak egy részét, bár abban az időben, mikor 
ezek az egyházi javak szereztettek, nem lehet beszélni a mai 
értelemben vett államról, mert a király maga volt akkor az állam. 
Minden közhatalom, minden jog forrása a király volt, miként 
ezt Verbőczyben olvassuk. Ma pedig úgy tanuljuk, hogy az állam 
e gy jogi személyiség, tehát a királytól külön álló, független sze-
mélyiség. A király maga pedig ennek a jogi személyiségnek a 
képviselője. Államfő akár király, akár császár, akár köztársasági 
elnök legyen a neve. De nem ő az állam. Már most még egy ilyen 
modern, kifejlődött értelembe vett állam által adott vagyont is örök 
érvénnyel szerez meg az egyház. Próbálják ezt tagadni ! Majd mit 
szól hozzá a mi protestáns egyházunk, mely az államnak a vagyo-
nából, évi költségvetéséből csak 1868. óta több millió vagyont 
kapott és folyton kap milliókat, melyek az évi állami költség-
vetésbe fel vannak véve. Én azt hiszem, hogy senki se tartaná 
ép eszű embernek azt, aki azt mondaná, hogy ezeket a milliókat 
a protestáns egyháznak csak ideiglenesen, használatra adták és 
hogy ezen állami vagyon erejéig a protestáns egyházak vagyonát 
szekularizálni lehet. Nos hát lehetséges a katholikus egyháznak 
az állítólagos állami eredetű vagyonát szekularizálni azon a címen, 
hogy az nem adatott tulajdonul az egyháznak ? Dr. Tóth Tihamér 
kimutatja, hogy az egyházi vagyon tulajdonképen nem is állami 
javakból eredt, hanem a királyok, nemesek adományozták azt a 
magukéból. A szekularizálok tehát a pert elvesztenék már ott, 
hogy nem tudnák kimutatni az állítólagos állami eredetű vagyon 
mennyiségét, értékét, mert erre bizonyítékuk sincs. De arra nézve, 
hogy ezek a vagyonok kizárólagos tulajdonát képezték a katho-
likus egyháznak, bizonyítékul ott van az egész Corpus Juris. Ezek 
a régi magyar törvények, épen azok, amelyekbe a szekularizálok 
kapaszkodnak, egyenesen az egyház főpapjainak javadalmazását 
alkotó vagyonok tulajdonjogát, elidegeníthetetlenségét bizto-
sítják az egyház számára. Sőt még a javadalmak jövedelmeinek 
sérthetetlenségét is biztosítják azok a törvények. Szék üresedés 
esetén, ezek a jövedelmek csakis egyházi célokra és sem állami, 
sem más célra nem fordíthatók. Ha pedig megszűnik a püspök-
ség és az apátság, ennek vagyona nem szűnik meg az egyház 
tulajdona lenni; hanem az, mint kommasszált alapítványi egyházi 
vagyon továbbra is kizárólag az egyházé marad. Nem megy át 
sem az állam, sem mások tulajdonába, mint átmegy a megszün-
tetett községek, vármegyék, egyesületek vagyona. Az egyház után 
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az állam soha nem örököl, mint örököl egyesektől magvaszaka-
dás esetén, a szent korona háromlási jogán. Nem örököl, mert 
ha megszűnhet is egy püspökség, egy szerzetesrend, de az egy-
ház, az igazi tulajdonos soha sem szűnik meg. Az állam tehát 
csak mint gyámhatóság jár el a megszüntetett egyházi intézmé-
nyek vagyonának az egyház részére biztosítása körül. De azzal 
nem mint a saját vagyonával rendelkezik, mert annak tulajdonosa 
él, megvan, az egyház, az emberek látható társasága. 

Jól mondja Tóth Tihamér dr., folyton igen érdekes és tanul-
ságos fejtegetései során, mintegy végső eredményként összegezve, 
hogy a szekularizáció a magyar jogrendszerbe ütközik, mert min-
den törvényünk, mely az állam beavatkozásáról rendelkezik, tulaj-
donképen az egyház tulajdonjogát biztosítja, úgy az állammal, 
mint az egyesekkel és magukkal a javadalmasokkal szemben is. 

A feltétlen államhatalmi elméletek hivei, mint II. József 
korában láttuk, az egyházi vagyont az állami közjavak kalapja 
alá akarták vonni ; de elméletük azon bukott meg, hogy az eleven, 
látható egyházat, letagadni, eltüntetni nem sikerült a föld színéről. 
Ez a jogi személyiség pedig külön életet folytatni bátorkodik 
ezután is, a jogi személyiség vagyonszerzési képességének teljes 
szabadságával és a tulajdonjogának sérthetetlenségével felruházva. 

Budapest. Dr. Dolenecz József. 

Summula Summae Theologicae Angelici Doctoris S. Thomae 
Aquinatis. Edidit servata littera Er. Josephus Calasanctius 
Card. Vives. Romae, 1912. 8-adrét, IV +386 lap. 

XIII. Leo pápa, akinek nevéhez a skolasztika theologia 
életre ébresztése és megújhodása fűződik, különösen «Aeterni 
Patris» apostoli körlevelében felhívja a figyelmet a skolasztika 
fénykorának két vezéralakjára, szent Bonaventurára és aquinói 
szent Tamásra, akik «excellenti ingenio, assiduo studio, magnis 
laboribus et vigiliis» örök időkre megszabták a helyes irányt és 
rendszert, amely szerint a katholikus theologusoknak igazodniok 
kell, ha maradandó becsű munkával akarnak az egyház szolgá-
latában működni. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a felhívás nem hangzott 
el siker nélkül. Az utolsó 30 év theologiai irodalma és iránya 
bőséges gyümölcsöt termett a skolasztika számára. Minden túl-
zás nélkül elmondhatjuk, hogy korunk katholikus theologusainak 
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legkiválóbbjai épen azok köréből kerültek ki, akik a skolasztiká-
nak, különösen pedig aquinói szent Tamásnak nyomdokaiba 
lépve igyekeztek a katholikus theologiát a modern kor eszméi-
nek feldolgozásával fejleszteni és kiépíteni. 

A megkezdett munka sikere azonban csak úgy lehetett 
tartós, ha a theologiai tudományokkal foglalkozó tanulóifjúság 
kiképzése a skolasztika alapelveit, alaki és anyagi rendszerét is 
felöleli, mert csak így lehetett a skolasztika fennmaradását és 
egészséges fejlődését biztosítani. 

Ezen célból a skolasztika elvei szerint készült jó tan- és 
segédkönyvekről kellett gondoskodni. 

Az illusztris szerző is ezen cél szolgálatára rendelte könyvét. 
Vives y Tuto bibornok egyike volt a legképzettebb skolaszti-
kusaknak. Szívvel-lélekkel azon volt, hogy a skolasztika ügyét 
különösen az egyetemeken előmozdítsa. Kiadta először szent Bona-
ventura kommentárjainak rövid összefoglalást — Summulae Com-
mentariorum Seraphici Doctoris S. Bonaventurae in IV libros 
Sententiarum — mely mellé most jelen munkája sorakozik. 

Ezen munka az előszó tanúsága szerint a theologiai tanul-
mányokkal foglalkozó ifjak számára készült, hogy őket aquinói 
szent Tamás hatalmas munkájának, a Summa Theologicának 
búvárlására buzdítja. 

Az egész könyv tulajdonképen nem más, mint rövid össze-
foglaló áttekintés a Summa-ban tárgyalt anyagról. Egymásután 
felsorakoztatja a 613 quaestio-t és 3125 articulus-t. A quaestio és 
articulus szövege mindig szószerint van átvéve szent Tamás mun-
kájából. Ugyancsak szószerint van idézve — jóllehet az össze-
függő szövegből kiszakítva — az articulus bizonyítása is; kivé-
telt csak azon esetek képeznek, amikor egyszerű igen vagy nem 
elégséges a feltett kérdés felelete gyanánt. Ezután következik 
C (conclusio) jelzés alatt Augustinus Hunnaeus magyarázó és 
következtető jegyzete és végül, ha a kérdés megkívánja, ismét 
szószerint idézett magyarázat a Summa-ból, ahol Sed contra, 
Conclusio vagy Respondeo dicendum alatt található. 

íme egy példa: 
I. II. Q. 88. a 3. «Utrum veniale sit dispositio ad mortale.» 
«Dicitur Eccli. 19. 1.: Qui spernit minima, paulatim de-

fluit . . .» (szent Tamásnál : sed contra. . .) 
«C. Veniale et mortale peccatum, cum différant specie. . .» 

(Aug. Hunnaeus magyarázata.) 
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«Qui enim peccat venialiter ex genere, praetermittit ali-
quem ordinem.. .» (Ismét szószerint idézve szent Tamásból, ahol 
a megfelelő articulusnál a Respondeo dicendum végén található.) 

Nagy ügyességet árul el a szerző abban,, hogy a szövegek 
kiválasztása és így a kiterjedt anyag összevonása nem esik a 
világosság és érthetőség rovására. Igazán bámulja az ember, mi-
ként lehetett a Summa rendkívül tömör tartalmát még tömörebbé 
tenni az érthetőség kára nélkül. Mindössze egy helyet lehetne 
talán kifogásolni e tekintetben, III. Q. 3. a 3. «utrum abstracta 
personalitate per intellectum, natura possit assumere», ahol a 
Summa teljes szövege is csak nagyon figyelmes olvasás mellett 
érthető, a Summula néhány kiszakított mondata természetesen 
még kevésbbé nyújt világos értelmet. 

Érdekes a munka technikai beosztása. Az illusztris szerző 
napi olvasmánynak, helyesebben napokra szabott tanulmánynak 
szánta munkáját és ezen célnak megfelelően van az egész anyag 
január 1-től december 31-ig terjedő idő szerint jelölve és be-
osztva. Egy-egy napra nem sok anyag jut, körülbelül egy oldal. 

A könyv rendkívül alkalmas arra, hogy a theologiai ifjú-
sággal szent Tamás rendszerét megismertesse és a Summa kin-
cseinek feltárásával a benne való mélyebb búvárlásra buzdítsa. 
Igen jó mint repertórium és repetitorium azok számára is, akik 
szent Tamást már ismerik és a theologiai tanárok pompás segéd-
könyvet nyertek benne. 

Győr. Dr. Szabó Vendel. 



III. V E G Y E S E K 

ARANYKERESZT —VÖRÖSKERESZT. 

Az egyház áldást osztogató jobbkeze, sebeket kötözgető 
ujjai újra bemutatkoztak a jelen háború folyamán. Az egyház 
évezredes hagyományaihoz hiven ma is mint a nemzetek felett 
trónoló, nem is annyira földi, mint égi hatalmasság áll a szen-
vedélyek zűrzavaros chaosza közepette. A hang modernebb, de 
tulajdonképen csak Krisztus és az apostolok jelszavai, amelyeket 
az ágyúk dörejébe és a fegyvercsattogásba kiált: «Pax vobis/», 
«beati tniscricord.es /» 

Kitűnt, hogy a hires békecár, akitől a pacifizmus újabban 
néhány figyelemreméltó indítást kapott, tulajdonképen nem fe-
hér, hanem véres cár. A fehér békeangyal Rómában lakik, 5 az 
igazi békepalotát sem Hágában, hanem Rómában kell keresnünk. 

Az egyház az irgalmasság maga, a pápa a béke fehér noéi 
galambja. 

Figyelemreméltó egyházunk magas állása a mai háború 
folyamán, úgy, hogy a hitetlenek előtt is a legteljesebb elisme-
résre tarthat számot. Ha nem is fújják fel szenzációra a lapok 
egyházunk fejének legutóbbi nagyszabású békepolitikáját, vagy 
inkább szeretetpolitikáját, bizonyos, hogy a legfanatikusabb sza-
badkőmíves is érzi magában, hogy ez az intézmény minden 
időkben uralkodó és mint mondani szokták ma, «mértékadó». 

Az egyház imperializmusa ma újabb sugarakkal fénylik. 
Az egyház eddig is a fölséges hatalom képét mutatta. Az 

egyház «.aranykeresztje-» a templomokon élő aranyfényben és 
forró tűzben ragyog. «Orbi et urbi» hirdeti az egyház imperiu-
mát a szent Péter-bazilika kupoláján a kereszt. 

Az egyház fényes uralmához, mely mindenkor imponáló, 
most egy ujabb szimbólum járult: a jóság «vöröskeresztje». Az 
egyház ebben is a nagyhatalom képét mutatja. Lélek a vöröskereszt 
és nem festék és mázolás, nem ruhadísz. Egy szent Erzsébet szí-
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vén hordozta azt, nem ruháján, de azért igazi «vöröskeresztes-
hölgy» volt. 

Az egyház szeretet-imperialismusa előtt meg kell hajolni 
minden «humanitás»-nak. Ez a háborúban résztvevő nagyhata-
lom, a szeretet nagyhatalma, az egyház elsőszülött leánya. Úgy 
kell gondolnunk, hogy a háborúban is két hatalom vesz részt: 
a vas hatalma és a sebeket simogató lágy kéz hatalma. Ez utóbbi 
hatalom az egyházé! 

Van vöröskereszt, mert van egyház. Van «vöröskereszt», 
mert volt egy golgothai veres kereszt. Krisztus véres keresztjének 
másai csak a kis «vöröskeresztek» ott a karszalagon, az érmen, 
a máltai rend kupéin. 

A klasszikus ókor ezt nem adta. Az a véres kardot ismerte 
csak. Az újkor is csak Krisztus keresztjét másolja a «vörös 
keresztben». Ez eredeti krisztusi találmány. 

Nekünk katholikusoknak egy magas önérzetet hozott ez a 
háború: Krisztus egyházát most nemcsak az uralkodás arany-
keresztes fényében, de a «vöröskereszt» irgalmasságának birodal-
mában is nagynak, imperiumnak látjuk. Tudjuk azt is, hogy az 
egész világnak el kell ismernie a keresztnek e második szerepét. 

XV. Benedek pápa legutóbbi akciói a karácsonyi fegyver-
szünet és a hadi szolgálatra képtelen foglyok szabadonbocsátása 
ügyében az egész világot meglepték. A «másik» táborban halk, 
csodálkozó irigységet, nálunk emelkedett érzést váltott ki. 

íme, végre itt egy hatalom, mely előtt meghajlik a büszke 
moszkovitizmus, a pogány japán, a világuralmi gőgben elkapa-
tott Great Britain. 

Őszentsége akciója nem volt ugyan teljesen sikeres, de 
maga a tény, hogy a pápa a békeért a legszentebb estén köz-
benjár, ez maga az egész világon kell, hogy osztatlan elismerést 
szerezzen neki. Ki mer ma a 42-esek elé állni, még csak szólni 
is a feldühödt ellenségeknek? XV. Benedek mert szólni, bár 
talán előre látta, hogy ezen felszólalása nem fog mindenik 
tényező előtt elfogadásra találni. 

A második lépése pedig igazán krisztusi világpolitika volt. 
Ezrek és ezrek fogják áldani a szeretet angyalát. 

Bizonyság végül arra is mindez, hogy egyházunk soha 
nem öregszik, a kor új áramlataiban nem merül el az ortho-
doxok poshadtságában, sem a protestantizmus megosztottsága 
nem gyengíti világpolitikája erejét. 
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Csodálatos mégis, hogy midőn ma a pápa és főpapjaink 
így működnek a «vöröskereszt» szellemében, akadnak, akik tud-
nak kislelkűen gáncsoskodni. Gondoljunk egyik eminenter zsidó 
ujságunkban megjelent kiskaliberű okoskodásra, mely a biboros-
hercegprimás előadását «A háború és az egyház», akként kom-
mentálja rosszmájú fejtegetéseivel, mintha első főpapunk a béke 
eszméje ellen szólna. Igazán nem tudja az ember visszatartani 
mélységes megvetését az ilyen rosszakarattal szemben. Ezek nem 
látnak a világosságtól ? Ezek behunyják a szemüket? Képes lehet 
még valaki ma a megtestesült szeretet magyarországi első kép-
viselőjét úgy kommentálni, melyből a rosszakarat első pillanatra 
kitűnik? Vagy a logika meghibbanását csodáljuk-e, mely a helyes 
értelmet nem tudja kihámozni? 

Vannak még sokan, akiknek a «vöröskereszt» nem krisztusi 
jelvény, hanem csak mértani idom. De bizonyos, hogy a vörös-
keresztet nem lehet elválasztani Krisztustól, mert ekkor pózzá, 
parádézássá fajulhat. 

Amíg a templomokon, a főpapok mellén az aranykereszt 
ragyog, addig a vöröskereszt is ragyogni fog az irgalmasság és 
szeretet tüzes fényében. 

Drégelypalánk. Ackermann Kálmán. 

A BUDAPESTI EGYETEM HITTUDOMÁNYI 
KARÁNAK FELHÍVÁSA. 

A budapesti kir. magy. Tudomány-egyetem Hittudományi 
Kara a jelen tanévben a Horváth-féle alapítványból jutalmazhat 
oly egyházirodalmi jeles és hasznos műveket, melyek az 1913. és 
1914. években magyar nyelven jelentek meg. A megjelent mü-
vek beküldés nélkül is pályáznak ugyan, mégis az eljárás meg-
könnyítése és esetleges feledés elkerülése végett felkérem az 
illető szerzőket, szíveskedjenek a nevezett időben megjelent egy-
házirodalmi müveik egy-egy példányát a Hittudományi Kar dé-
kánjához legkésőbb március l-ig beküldeni. 

Budapesten, 1915. január hó 27-én. 

Mihályfi Ákos dr. s. k. 
hittudománykari dékán. 
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K i a d ó v á l t o z á s a Havi K ö z l ö n y n é l . A praktikus theo-
logiai irodalomnak előnyösen ismert 38 éves szervét eddigi ki-
adójától Dr. Czapik Gyula temesvári theol. főiskolai tanár vette 
meg. Az új kiadó, kinek neve a theologiai irodalomban elő-
nyösen ismeretes, a lapot kiváló és neves munkatársak segélyé-
vel tovább fogja folytatni. Munkatársak közül megnevezendők : 
Dr. Vass József, Dr. Notter Antal, Dr. Babura László, Fieber 
Henrik, Dr. Mester János, Dr. Saly László, Dr. Sipos István, 
Járosy Dezső, Kovács István, Dr. Kováts Sándor, P. Zadravecz 
István, Dr. Császár József, Dr. Hám Antal, Dr. Horváth Jenő, 
Mayer Ker. János, Dr. Luttor Ferencz, Dr. Csepregi Imre, Fiedler 
István, Hügel Antal, Hodács Ágoston, Dr. Korner József. E nevek 
szép jövőt Ígérnek a lapnak, melynek kiadóhivatala Temesvárott, 
az új szemináriumban van. 

Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronát fizettek : dr. Csáki Benjámin, Fillkorn Ferenc, Grosz 
Antal, Gutheil Jenő, Hehelein Károly, Ilkics István, Mátyás Béla, Pazmaneum 
magyar iskolája, dr. Pécsi Gusztáv, Plébániahivatal Attala, Radványi József, 
Salati Ferenc, dr. Schoderbeck Lajos, Wajdits Károly. 

6 koronát fizettek: Gerbery Elemér, Gregorovits Lipót, dr. Jakubek 
István, Kadija Imre, dr. Kolos József, László Imre, Miklósy István, Ruzsicska 
Tamás, dr. Staud Jánosné, dr. Szőke Kázmér. 

3 koronát fizettek : bagotai Lengyel Kornél, Micskó István, Moser János. 
2 koronát fizettek ; Szőgyény Béla, Városi közkönyvtár Szabadka. 
1915-re 12 koronát fizettek : Aczél Gyula, Szent Ágoston-egylet Kalocsa, 

Állami főgimnázium Fiume, Andruscsakevics Henrik, Bálint Venánt, Balits Antal, 
Bán Sándor, Bartalos Gyula, Bednár Pál, Bednarik József, dr. Békefy Rémig, 
Bencés főgimn. tan. könyvtára Pápa, Blazsejovszky Ferenc, Bognár Károly, dr. Bo-
romissza Tibor, Brandt Miklós, Concha Győző, Csernik Alajos, Cservenka Béla, 
Czandt Lajos, Czapalay István, Czigány Pál, Czindery Endre, Cisztercita Ber-
nardinum Budapest, Ciszterci főgimn. tan. könyvtár Székesfehérvár, Drien István, 
dr. Dőry Ferenc, dr. Dőry László, Dogmatikai kathedra Temesvár, Druga 
László, Dudek János, «Dunántúl» R.-T., dr. Dunay Alajos, Egyetemi könyvtár, 
Egyházirodalmi iskola Budapest, Elszner József, Engelhardt Ferenc, dr. Erdélyi 
László, Erőss Károly, Faflik Ferenc, Szentferencrendi zárda Boldogasszony— 
Dés—Gyöngyös—Szakolzca, dr. Fibiger Sándor, Kath. főgimnázium ifj. könyv-
tára Pozsony, Kath. főgimnázium tan. könyvtára Keszthely, dr. Frey János, 
Frühwirth Géza, Gedeon Miklós, Gróh Ferenc, dr. Gyárfás Tihamér, dr. Had-
zsega Bazil, Hajba Mihály, Hálnék Béla, dr. Hanuy Ferenc, Havrán János, 
Hehelein Károly, Horváth Árpád, dr. Horváth Ferenc, Horváth János, Horváth 
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József, Horváth Károly, Huber Lipót, Hudyma Emil, Jászay Benvenut, Jeszenszky 
Alajos, Kapucinus zárda Mór, Karácson Márton, Kath. kör Buda—Veszprém, 
özv. Kóczán Gyuláné, Kováts József, dr. Kramp János, dr. Lányi József, 
Lazaristák rendháza Budapest, Leitgeb József, Lencsér Péter, Lollok Lénárd, 
Lóskay Gábor, dr. Márki Sándor, dr. Mihalovics Ede, Mikes Lajos, Miklósy 
István, Mildner Ferenc, dr. Monay Ferenc, dr. Mössmer József, Nagy Péter, 
dr. Némethy Gyula, Nemsur Ignác, Nóvák István, báró Orczy Seraphine, 
Papnevelőintézet Beszterczebánya—Nagyvárad—Nyitra (nagyobb), Pelczer Béla, 
dr. Péter Antal, Pintér Imre, Plachner László, Plébániahivatal Balatonberény— 
Batizfalu—Búrszentgyörgy — Etyek—Felsőmeczenzéf—Galgócz — Kéménd—Kon-
dorostanya — Mateócz — Nagyperkáta—Tenkegörbed—Toponár—Zólyomternye, 
Pokorny István, dr. Pompéry Aurél, Premontrei rendház Felikszfüred—Lelesz, 
Pulman János, dr. Radványi Viktor, Sáfrán József, Salati Ferenc, Schermann 
Egyed, P. Schmidt Felix, Schoderbeck Lajos, Schwerer Jakab, Sebők Vilma, 
Simkó Károly, Simon György, dr. Simon György, dr. Sinkó István, dr. Skrábik 
András, Stőhr Géza, gróf Széchényi Aladár, Szerviták rendháza Budapest, 
Szolinger Antal, Szökrényes József, Szuborics Jenő, Tanítóképző Pécs, Torma 
József, dr. Tóth József, dr. Tóth Tihamér, dr. Uhl Károly, Városi közkönyvtár 
Szabadka, dr. Vass József, Vojnits Dániel, Wéber Bernát, Wéber József, 
dr. Wiedermann Károly, Zichy Lujza grófnő, dr. Zoltvány Irén. 

8 koronát fizetett : Hadik Ágoston. 
6 koronát fizettek: Arnbach Mihály, Bodor József, Boros József, Faust 

Antal, Fieber Henrik, Gerbery Elemér, dr. Horváth Ferenc, dr. Horváth Sándor, 
Jakubek István, Jedlicska Pál, Kiss György, Kriston Endre, László Imre, 
Loschert Kázmér, Marszina Endre, Milakovszky István, Nagy Dezső, Nóvák 
Antal, Pásztor István, Péwald Vilmos, Prokop Sándor, Rothnágel Sándor, Rumi 
István, dr. Sashegyi Aladár, Szemnecz Emil, Sztanó Lipót, Tarek Mihály, 
Wagner Nándor, Zatkovics Antal. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

XV. Benedek pápa apostoli levelét sokak kivánságára közöl-
tem. A szöveget gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök úr 
nagy köszönettel vett kegyes engedelmével az ő egyházmegyei 
körleveléből vettem. 

A püspök úr azt is megengedte, hogy az ő szövegét külön-
lenyomatban is kiadjam. Ily lenyomatot szép, borítékos füzet 
alakjában egy példányban 30 fillérért, 10 példánytól kezdve 25, 
100-tól kezdve példányonként 20 fillérért szállítok. A kisebb 
összeget levélbélyegekben is be lehet küldeni. 
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A füzet a budapesti egyetemi templom árusító táblácskáján 
is megtalálható. Ugyanis dr. Robitsek Ferenc c. kanonok, a köz-
ponti papnevelő-intézet aligazgatója, az egyetemi templomban 
külföldi mintára elárusító táblákat állított fel ; a táblákat senki 
sem őrzi, onnan a füzeteket egyszerűen el lehet vinni s a pénzt 
az ott alkalmazott perselybe belehelyezni. 

Ezt [az intézményt Robitsek Ferenc az «Alkotmány» 1915 
február 14-iki számában ismerteti s minden templom igazgatójá-
nak nagyon ajánlja. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimú remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hit tudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar ; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon aján-
latos. 

Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-
lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétalak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Kiss János : A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
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A természet élete. 
Irta: Marosi Arnold dr. •• Ära 4 kor. 

A képekben gazdag könyv az élet kiterjedésének és szépségének 
ismertetése után bemutatja az élő lények szervezetének főbb típusait. Majd 
bepillantást nyúj t az élet háztartásába. Érdekesen fejtegeti, a természet 
miként gondoskodik a földet benépesítő állatok és növények nélkülöz-
hetetlen szükségleteiről és teremt harmóniát az egymásra törő élő lények 
között. Felvilágosit, mit tartsunk az élet származásáról, fokozatos fejlő-
déséről. Elmondja, minő forrásból fakadnak annak működései, melyek 
záróköve a halál. A második fejezet az élet alkalmazkodó képességét 
szemlélteti számos példával és reámutat, hogyan alakul ki az élő lények 
millióiból a természet egyik legcsodásabb jelensége, az élet és a környe-
zet közötti összhang. Bővebben szól a rovarok és virágok kölcsönös 
alkalmazkodásáról, a napfény és árnyék, a vizi életmód hatásáról. Külö-
nösen a tenger tüntet föl a tekintetben csodás változatosságot, ahol az 
eltérő és szokatlan életviszonyok nemcsak tarkává teszik az életet, de a 
legkülönlegesebb szervezetekkel gazdagítják az élő lények sorozatát. A siva-
tagok és puszták élete a meleghez és szárazsághoz, a szélsőséges éghajlati 
viszonyokhoz való idomulásra szolgáltat érdekes példákat, mig az őserdők 
leirása a buja növényélet diadalmaskodását, továbbá a sűrűségeiben 
kúszó és csörtető állatéletet tárja az olvasó elé. — Az élet társadalmáról 

1 szóló fejezet az élők között létező bonyolult kapcsolatokra vet világot. 
Az állat és állat, a növény és növény között fennálló viszonylatok mel-
lett ismertetve vannak a növény- és állatvilág közötti társas jelenségek is. 
Különösen kedves képek tárulnak elénk az ivadékok gondozásának leírásá-
ban. Érdekes annak fejtegetése is, hogyan egyesülnek az élő lények a létért 
való küzdelem nehézségeinek leküzdésére csoportokká és keletkeznek ily 
módon növény- meg állattársaságok, melyek legfejlettebb alakjai a munka-
felosztáson alapuló rovarállamok. A természet jelen életének ismertetését 
követik a letűnt geológiai körök élőlényei. Szó van itt arról, milyen lehetett 
földünkön az élet kezdete, minő szervezetek jellemzik annak hajnalodását 
és azt az időt, mely mintegy alapja földünk mostani életének. A kihalt 
viziállatoknak egészen sajátos, a mai életviszonyok között szinte érthetet-
len alakjai vonulnak fel előttünk. Majd a szárazföld élőlényeire kerül a sor. 
A geológiai ókornak kőszéntelepeink anyagát szolgáltató, hatalmas növény-
világa, az állatéletnek a vizekből a szárazra való költözködése, a középkor 
sivatagának rettenetes hüllői, a virágok, a rovar- és madárvilág kialaku-
lása, a földnek emlősállatokkal való benépesedése változatos képekben 
tárják elénk az élet kialakulását anélkül, hoyy a hit és tudomány közötti 
összhang legkisebb sérelmet is szenvedne, sőt megerősödik. 

Megjelent a Szent-lstván-Társulat ez évi rendes tagilletményei sorában, 

de kapható a tagilletménytöl függetlenül is a B u d a p e s t , I V . k e r ü l e t , 

Kecskeméti-u. 2 . sz. alatt i könyvkereskedésben . 
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1. É R T E K E Z É S E K 

A V A L L A S P S Y C H O L O G I Á R Ó L . 

Bevezető az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1915. március 6-án tartott köz-
gyűlésén. Mondotta dr. Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök, a Társaság 

védője. 

ÜNNEPI ülésünk bevezetőjében egy érdekes philosophiai jelen-
ségre akarom a m. t. közgyűlés figyelmét irányítani, mely 

a vallásbölcseletbe vág bele s így bizonyára megérdemli első-
sorban a Szent-Tamás-Társaság érdeklődését. Ez a jelenség a 
valláspsychologiának nagy föllendülése a modern korban. Ki kell 
emelnünk, hogy a bölcselkedés a vallás terén egyre jobban a 
valláspsychologia felé fordul — hogy figyelmére méltatja az 
emberi léleknek e csodálatosan gazdag s érdekes világát s azt 
beható kutatásnak tárgyává teszi. Leginkább jellemzi e térfoglaló 
s divatos felfogást az a körülmény, hogy az által magának a 
vallásbölcseletnek súlypontja is tényleg a valláspsychologiába 
tolódik el — hogy a valláspsychologiától várják az eligazító 
tényeknek új földerítését, a psychologiai történésnek — hogy 
úgy mondjam — tüzetesebb tájismeretét s ezzel magának a 
vallásbölcseletnek új irányba való terelését. 

Örömmel üdvözöljük a vallásbölcselők e magatartását s 
szívesen látjuk, ha a rationalismusnak vallásbölcseleti tereferé-
lései s mindent megmagyarázó blazirtságai helyébe oly irányzat 
lép, mely nem elégszik meg azzal, hogy hiányos műveltség-
történeti adatokon szellős vallásbölcseleti kioszkokat épitsen a 
félműveltségnek mulatóhelyekül, ahol azoktól az őket feszélyező, 
kellemetlen vallási érzetektől állítólagos felületességüknek be-
látása folytán megszabadulhatnak, hanem amely nekivág a lélek 
mélységeinek s mint psychologiai adatokat s tényeket vizsgáló s 
magyarázó tudományosság akar a vallás problémájával foglal-
kozni. E kettő közt az a különbség, hogy a rationalismus le 
akar számolni a vallással, mig ellenben a valláspsychologia 
komolyan számol vele. Ez mindenesetre sokkal igazabb s méltá-

Religio, hittud. és bölcs, toiyóirat. 11 
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nyosabb álláspont, mint melyet jelez az a fölületes elbánás, 
melyben eddig még a psychologiai tankönyvek is részesítették a 
vallás problémáját. A legtöbb könnyen átsiklik a tárgyon, mintha 
egyáltalában alig volna objectiv jelentősége s nem kevésbbé 
fölületesen bánnak el vele azok is, kik ezt a legmélyebb s leg-
gazdagabb Iélekmegnyilatkozást, a vallást, genetice, v. i. primi-
tiv, kezdetleges és fejletlen stádiumainak — s most már hatá-
rozottan állíthatjuk — sokszor csak elfajulásainak föltárásával s 
egyes elszórt s sokszor jól meg sem értett, állítólagos műveltség-
történeti adatokból csinált általánosításokkal akarták magyarázni. 

Ezt az eljárást méltán elsikkasztási módszernek is nevez-
hetnék, mert a tudományos tereferélés közben a probléma úgy 
olvad el mint, a márciusi hó s a «tudományos» magyarázat köz-
ben a tünetek eltűnnek. A középkori scholastikusokat azzal szok-
ták vádolni, hogy hiposztatálták a fogalmakat, hogy minden 
fogalomnak különállást s entitást követeltek a tárgyi rendben s 
így ellene tettek az általuk hirdetett elvnek, mely szerint «non 
sunt multiplicanda entia». A modern korban egy új Scholastika az 
ellenkezőt míveli, ez t. i. «non multiplicat, sed annihilai entia». 
Nyilvánvalóvá lesz ez a szellemi világgal szemben tanúsított 
magatartásában, hiszen ezt mindenestül eldisputálja. így a tör-
téneti materialismus az egész szellemi világot tisztára ideológiá-
nak nézi s azt objectiv tartalomnélküli superstructiónak mondja ; 
a Pragmatismus eltünteti belőle az ismereti jelleget s értéket, az 
igazságot; a spenceri scholastikusok biologiából s szociális élet-
viszonyokból magyaráznak etikát; a vallást pedig animismusra, 
álmokra s subjectiv képzetek játékára vezetik vissza, melyekben 
semmi objectiv tartalom nincs s ezzel azt gondolják, hogy végez-
tek a szellemi erők s tények világával. Szakasztott úgy tesznek, 
mint tenné az a biologus, aki az élet erejében s szépségében 
pompázó virágot visszamagyarázná valami férges magra s a ki-
fejlett formákat visszacsavarná egy primitiv, de hibás stádiumra s 
elhinné s el akarná hitetni, hogy most már értjük az életet. Mily 
fölületesség ! A növény valósága s értelme már csak teljesebben, 
tehát igazabban van meg a virágzó egyedben, mint a magban, 
még ha egészséges is volna az a mag s bizonyára könnyebben 
boldogulunk az élet kifejlett, szép kiadásával, mint a fejletlennel. 
Pedig azok az állítólagos primitiv vallásra vonatkozó adatok 
már nem az ősi, hanem a sokféleképen elfajult vallási alakokra 
vonatkoznak. 
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Ami már most a mi kath. álláspontunkat illeti a vallás-
psychologiában, arra nézve szeretnék egy-két reflexiót tenni. 

Mindkét részen, úgy a hivő, mint a hitetlen valláspsycho-
lógok részén meglesz a tendentia, hogy a vallás természetfölötti 
elemeit s értékeit mindenki a saját hite s világnézete szerint 
kezelje. A hivő psychológok vallani fogják, hogy Istennek vannak 
benyulásai lelkünkbe, hogy a kegyelem a cselekedeteknek ter-
mészetfölötti jelleget s értéket ad, hogy a kegyelem az ember 
tehetségeivel együtt valóságos, objectiv eszközlő tényező s hogy 
egyáltalában kétféle lelki világ van, a természetes s a természet-
fölötti. Ugyancsak vallani fogják a hivő valláspsychológok, hogy 
ennek a metaphysikai, de ugyanakkor valóságos ható-oksági 
viszonyban föllépő természetfölötti elemnek szerepét nem lehet 
csak a rendkívüli nagy s hősies cselekedetekre szorítani; hanem 
hogy az az ember legapróbb s legigénytelenebb cselekedeteiben 
is szerepelhet, végig a köznapi élet jelentéktelennek látszó 
folyamán. 

Gondolom, hogy a hivő psychológok közt itt-ott meg lesz 
az a hajlandóság is, hogy azt a valóságos, konkrét hatót, a ke-
gyelmet, a maga valóságában is meg akarják majd fogni s ha-
tásait s tevékenységének módját tudományos eljárással s bizo-
nyítással kimutatni. Sőt azt gondolom, hogy ez a tendentia 
öntudatlanul majd ott is érvényesül, ahol határozottan kimondják, 
hogy még a theologiának sincs biztos kritériuma az emberi cse-
lekvés természetfelettiségének fölismerésére; mennyivel kevésbbé 
ismerheti hát fel ezt a valláspsychologia a maga rationális elvei-
vel ! S ne tagadjuk, hogy valóban kritikus helyzetbe kerül itt a 
tudós ; egyrészt ugyanis hisszük, hogy saját lelkünkben egy egész 
természetfeletti világot hordozunk, melynek actusai a mi értel-
münkből, akaratunkból s kedélyünkből fakadnak, — melyek a 
mi öntudatunk tartalmai, tehát megtapasztalhatok; másrészt meg 
állítjuk, hogy azt, vájjon természetes-e vagy természetfölötti-e a 
hitnek, reménynek vagy szeretetnek valamely actusa, azt biztosan 
nem tudhatjuk; a természetfölötti elemet és hatót önmagában 
megfogni s konstatálni nem birjuk. 

Mi lesz már most ennek következménye? Az, hogy a túl-
oldalon nemcsak ignorálni, hanem tagadni is fogják a természet-
felettit, mint melyet kiemelni s feltüntetni nem lehet s így a 
valláspsychologia, amily jó szolgálatot tesz a természetes vallás-
nak, oly könnyen tesz majd rossz szolgálatot a természetfeletti 

u * 
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hitnek s különös nehézségek nélkül terelődik majd a rationalis-
mus szolgálatába. Ki fognak majd magyarázni mindent természe-
tes módon és nemcsak a köznapi élet természetfelettisége foszlik 
majd szét kezeik közt, hanem a legrendkívülibb lelki tüneteket 
is természetes folyamatoknak tulajdonítják. Például szolgál erre 
maga William James. 

Már most mi lesz e hajlandóságokkal s e túlzásokkal szem-
ben a katholikus valláspsychológiának állásfoglalása? 

a) Véleményem szerint először az, hogy a valláspsycholo-
giát is tisztára tudományos alapokra kell állítanunk; nem szabad 
a filozófiában theologiát űznünk, hanem a vallásos psyché ter-
mészetét s annak törvényeit kell ott kutatnunk. Úgy kell visel-
kednünk a valláspsychologiában, mint ahogyan viselkedünk a 
természetes erkölcstan vagy a theologia naturalis feladataival 
szemben. Ezt annál is inkább, mert maga a valláspsychologia 
semmiféle kritériumokkal nem szolgálhat a természetfelettinek 
kezelésére, sőt minden ilyen törekvést elvből kizár. De azért 
mégis szembekerülhet a természetfelettivel a psychében, mint 
ahogy szembekerülhet a fizikus a csodával. A psychologiában is 
tények előtt állhatunk, melyeket megfejteni természetes erők s 
hatók fölvételével nem birunk s melyek megfejtésére tehát más 
okokhoz s hatókhoz folyamodunk. Lehetnek a lélekben a ter-
mészetfelettinek oly megnyilatkozásai, melyek psychologiai csoda-
számba jutnak. 

b) A kath. valláspsychológot sokszor figyelmeztetni fogja 
hite, hogy foglaljon el a lelki világ tüneteivel szemben tartóz-
kodó állást, s mivel oly régióban jár, hol az öntudatalatti s ön-
tudatos természet csavargó ösvényeit mindenfelől metszik a ke-
gyelemjárás útjai, legyen mindig tudatában annak, hogyha vala-
hol, hát itt igaz az, hogy valamit értünk, de sokat nem értünk, 
sőt hogy éppen a psyché s ami abban a legtulajdonképenibb 
érték, az actusok tartalma, minden tudományos kutatásnak s 
exakt megértésnek dacára többé-kevésbbé megközelíthetetlen világ, 
mely nem hagyja magát semmiféle tudományos kategóriák sza-
kajtóival lefogni. 

A tulajdonképeni valóság és érték a psyché actusaiban a 
tartalom, melynek értékét sem a gondolkozásnak logikai, sem az 
akarat korrektségi tartalma nem határozza meg, hanem azt inkább 
az öntudat sajátos érzete, emelkedettsége, finomsága, mélysége 
és bensősége jellemzi. így a természetfeletti actusoknál is a ke-
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gyelmi momentum nem abban rejlik, amit gondolunk vagy cse-
lekszünk, — nem is az ész vagy az akarat objectumában, hanem 
inkább a kapcsolatban, melyben Istenhez állunk. Azt mondanám, 
hogy nem azon múlik, hogy mit látunk, hanem azon, hogy 
hogyan nézünk s nem azon fordul, hogy mit teszünk, hanem 
azon, hogy mily lelkülettel pl. az Isten gyermekeinek kegyele-
tével s bizalmával cselekszünk-e vagy nem. 

c) Jóllehet a tartalmakról sem lehet egészen biztosan nyi-
latkozni, hogy mikor természetesek s mikor természetfölöttiek; 
de azért ezekben sokszor, kivált a finomabb, keresztény lelkek-
nél, nagy valószínűség szerint sűrű lesz a természetfölötti elem-
nek szerepe. A hivő tudós ezzel tisztában lesz s ez a tudás nem 
arra fogja ugyan őt felhatalmazni, hogy kijelentse, hogy ez meg 
ez a konkrét psychikai tevékenység természetfölötti-e — még a 
nagyobb valószínűségi alap sem hatalmazza őt fel e kijelentésre, 
hanem tudása és hite meg fogja őt óvni attól, hogy ne evezzen 
ki a rationalista vizekre. S mi e rationalista vizek mormolása? 
Az, hogy mindenről locsognak s csobognak, — hogy mindent 
tudnak s mindennel készen vannak s hogy épen a mélységeket 
ignorálják. 

A valláspsychologiában is az a rationalismusnak magatar-
tása, hogy maradék nélkül tud kimagyarázni mindent s sehol 
sem talál semmit, amin túl ne tenné magát. 

Ezzel szemben a kath. valláspsychologus sokkal reálisabb 
s alaposabb lesz, mert tudatában lesz tudománya korlátainak. 
Észre fogja venni, hogy a lélek mindenfelől nyitva áll Isten előtt 
a gyönyörű egyházi imának értelmében: «Deus, cui omne cor 
patet et omnis voluntas loquitur» ; észre fogja venni, hogy az a 
valláspsychologia, mely mindent ki akar magyarázni természe-
tes hatókkal, oly sok kívánni valót hagy s hogy annak magya-
rázataiban oly folytonossági hiányok s szakadékok vannak, hogy 
oda bizony az egész kegyelmi világ elfér. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy ép ez kell nekünk s hogy állítsuk hát be oda 
azt a kitessékelt kegyelmi világot — hiszen ez megint nem lehet 
a valláspsychologusok dolga, — de azt már nyomósítom, hogy 
a hivő valláspsychologusok kérjék számon a rationalista ma-
gyarázatok ötletes, önkényes voltát s mutassanak rá a hiányokra, 
s ezt ne a theologia, hanem a psychologia nevében tegyék. 
Mutassanak rá arra, hogy az adott magyarázatokkal a kérdéses 
tünet nincs kimagyarázva s hogy azt máskép is lehet értelmezni. 
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A reflexiókban érintett óvatos magatartásra a valláspsycho-
logusnak mindig szüksége volt, de szüksége van rá főleg ma-
napság, mikor nagy tekintélyek is sokféle önkénykedéssel magya-
rázzák agyon a természetfelettit. Szolgáljon például James esete, 
amikor azt magyarázza, hogy mikép csoportosulhatnak a lélek-
ben képzetassotiatiók s mikép tehetnek szert erőre az eddig 
erőtlen s szürke gondolatok, melyek azután vonzzák s cselekvésre 
indítják a lelket, anélkül, hogy fel kellene vennünk valami kegyelmi 
benyúlást. A vallásos ember — szerinte — természetesen ez indí-
tásokat az isteni kegyelemnek fogja tulajdonítani, de a filozof 
«tisztában lesz» vele, hogy azokat természetes psychologiával is 
ki lehet magyarázni. Ezt pedig következőképen fogja elkövetni : 
Köztapasztalat szerint vannak lelkünkben hideg fogalmak, melyek-
től nem hevülünk, hanem inkább fázunk s vannak szürke esz-
mék, melyek úgy vonulnak el előttünk, mint a fegyház lakói 
köznapi zubbonyaikban s természetesen ezek sem érdekelnek. 
James ezekről a közönséges s cseppet sem érdekes s inkább 
pihenő képzetcsoportokról s tudatokról azt mondja, hogy ezek a 
lélek periferiáin vannak elhelyezve, vagyis távolabb az öntudat-
nak pihegő, dobogó központjától ; ott gunyasztanak, néha kicsit 
szétszóródnak s azután ismét csoportosulnak, de anélkül, hogy 
valami különösebb indulatot váltanának ki a lélekben s így köz-
ponti helyzetbe s ezáltal hegemóniára nem jutnak. Ha azonban 
tényleg valamelyik ezek közül a központba pattan bele s vilá-
gító gondolattá lesz, akkor vonz, indít, érdekel ; akkor célokat 
tűz ki s minden egyebet ezeknek rendel alá eszközül. Az asso-
tiatióknak ez eltolódását s alakulását, az eszméknek e kigyujtá-
sát az ember néha maga végezheti. Ha például reflexióink s 
elmélkedésünk által öntudatára ébredünk a fogalmak eszmei tar-
talmának s a nagy gondolatok hivatásának, ha érdeklődésünket 
ébresztjük fel irántuk s kiemeljük őket a feledés s köznapiság 
lapályából, ezáltal tényleg mintegy mozgató, kedélyt, akaratot 
indító energiájukat szabadítjuk fel. Tüzek gyúlnak ki ilyenkor az 
eszmékben a zsoltáros szava szerint: «in meditatione mea exar-
descit ignis». íme így kerül a fogalom, az eszme a perifériáról 
a központba. Közel áll már hozzánk, mert lelkünk központjában 
áll. Lehetséges, hogy az ilyen fogalmaink annyi erőre tesznek 
szert, hogy minden egyebet a perifériákra tolnak ki s háttérbe 
szorul tőlük minden, amivel előbb foglalkoztunk. 

Már most, ki tudja azt mindig megmondani, hogy mi az 
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oka annak, hogy egyik-másik gondolat bennünk uralkodó esz-
mévé, vagy épen eszménnyé lett, hogy egyes indulatok, melyek 
csendes vízerecskék voltak, hatalmas, sodró áradatokká dagad-
nak? Mi az, ami kipattantja a perifériából a központba az addig 
igénytelen eszmét? Ez az eltolódás néha lassú; tapasztalatok, be-
nyomások, érzések elváltozásai okozhatják azt; de máskor nem 
is eltolódás az, hanem kipattanás, föllendülés s a vezető helynek 
rohammal való bevétele. Könnyű erre képekben s hasonlatokban 
szólva azt mondani, hogy a gondolatok pattannak, az eszmék 
kigyuladnak ; de — ismétlen — mi az, ami kipattantja azokat? 
Mi önti beléjük azt a mozgató erélyt, mi gyújtja ki azt a tüzet? 
Igaz, hogy mikor reflektálunk s gondolkozunk, mikor az érveket 
pro et contra megfontoljuk, mikor súlyos, nagy kötelességeket 
hozunk öntudatunkba, akkor észrevehetjük, hogy mikép színese-
dik lassan-lassan a szürkeség s mikép izzik s gyulád ki azután 
az érzelmi vezeték; de a legtöbb esetben a szereplő s öntudat-
alatti, tologató s pattantó erőkről alig nyilatkozhatunk. A natu-
ralisták azt fogják minderre mondani, hogy ezek csak idegfolya-
matok s öntudatalatti psychologiai történések; mi meg azt mond-
hatjuk, hogy ezek a kegyelem lüktetései s az Isten lelkének be-
özönlései. 

A megtéréseket is, főleg a rögtönieket, ilyen eszmekipatta-
násokkal és akarati krízisekkel magyarázzák. Hivatkoznak ennek 
megvilágítására a hiszterikusokra s a hipnotizáltakra, kik egy 
bizonyos meghatározott időben, mikor különben öntudatnál van-
nak, egyszerre megteszik azt, amit nekik a hipnotizálok akkor a 
hipnózisban, de erre az időpontra, megparancsoltak. íme — 
mondják — ez a képzet, ez az indítás, melynek erejében ezek 
most valamit tesznek, az öntudati szférán alul lappangott ben-
nük s azután egyszerre áttörte azt a korlátot, mely az öntudat 
alatti világot az öntudat szférájától elválasztja s mint erő és hata-
lom lép föl bennük. James ezt a fölfedezést, hogy vannak ily, az 
öntudat kerítésén túl lappangó s adott alkalommal előtörő kép-
zetek a modern psychologia legfontosabb felfedezésének tartja. 
Ezekkel akarja magyarázni a rögtöni megtéréseket is. «Közel fekszik, 
— írja, — hogy a tévedéseket más automata megnyilatkozásokkal 
egy sorba állítsuk s hogy úgy véljük, hogy a különbséget a rög-
töni s a lassúbb lefolyású megterés közt nem kell okvetetlenül isteni 
benyúlásokkal magyarázni, hanem inkább, egy bizonyos psycholo-
giai sajátosságra való utalással:» (Die religiöse Erfahrung. 225.) 
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S itt az öntudatalatti szférából kitörő eszmékre s indításokra 
gondol. 

Ehhez a magyarázathoz ugyancsak sok szó fér. Hogy csak 
egyet említsek, a hiszterikusoknál és hipnotizáltaknál az eszmék-
nek ama öntudatba való betörése bizonyára pathologikus jelen-
ség s épen azért azoknál világos, hogy az a bizonyos választó-
fal az öntudatalatti s öntudatbeli régiók közt düledezik s könnyen 
be is omlik; de hát mitől ömöljék be a fal ott, ahol erős, ahol 
nincs pathologikus tünet? Ide bizonyára más pozitív s biztos 
irányzattal biró faktorok kellenének s nemcsak olyan impulsiv s 
kiszámíthatatlan eszme- vagy indulatjárás ! Gondoljunk csak 
szent Pálnak vagy Alfons Ratisbone-nak megtérésére! Honnan 
itt a «betörő» eszmének az a kigyuladása és energiája? Gon-
doljunk az istenes, észben, szívben fegyelmezett életnek tüne-
teire; azokra az érzésekre, melyeket a Szentírás jelez, a bűn-
bocsánat, a béke, az öröm megtapasztalására. Ezek tények és 
erények. A kegyelmi tan mindezt igen jól magyarázza, mert jól-
lehet a kegyelmi gondolat s indulat szintén az öntudatalatti régió-
ból fakad, de ép azért vesszük fel magyarázó okul ez esetekben 
az Istent, mert más magyarázatot nem találunk. Ott is «in nobis 
sine nobis» gyulád ki az eszme s indul meg az érzés, de ott azt 
az Isten indítja. Ellenben a James-i magyarázatoknál a nagy benső 
kríziseken áteső megtérők a benyomásokat, mint ő mondja «azon 
az ajtón át veszik, mely az öntudatlanság álomvilágában félig vagy 
egészen nyitva áll.» (230.) Hát bizony az ilyen ellenőrizhetetlen, félig 
vagy egészen nyitva álló ajtón sok mindenféle mehet, jöhet ; de 
ez az ellenőrizhetetlen járás-kelés a tudományt is lóvá teheti ! 

De legyen ennyi elég; nem a mozgalom ismertetésére, 
hanem érdeklődésünk ébresztésére s tanulmányainknak a vallás-
psychologia felé irányítására mondottam el ezeket. Van már 
katholikus részről is ily irányú művünk, dr. Czakó Ambró, cisz-
tercita tanártól «A vallás lélektana» címmel, aki érdemes munkát 
végzett s művével nagyon jól tájékoztat a valláspsychologia misz-
tikus, sejtelmes világában. A szerzőt nem ijesztette meg a körül-
mény, hogy az irodalomban a kath. álláspont még alig van kép-
viselve s bizonyára ő is érezte a helyzet s a feladat nehézségét, 
mikor főleg az említettem kegyelmi psychologiára nézve töret-
len, úttalan utakon iparkodik kitűzött cél felé. Legyen hát neki 
is több munkatársa s legyen több katholikus filozóf, ki a vallás-
psychologia most még parlagon heverő földjét műveli! 
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II. 

A RELIGIO legutóbbi számában arról értekeztünk, mit tanít a 
biblia a paradicsom hydrographiáját és meteorologiáját 

illetőleg. Hátra volna már most, hogy az így nyert adatok alap-
ján a paradicsom helyét felkutassuk. Olvasóink megnyugtatására 
eleve kijelentjük, hogy erre az ép oly hálátlan, mint hiábavaló fel-
adatra eszünk ágában sincs vállalkozni. Amint ez ezidáig senki-
nek sem sikerült, úgy a jövőben sem remélhető, hogy valaha e 
kérdés dűlőre fog jutni, még pedig azért nem, mert az emberi 
nem kezdete bolygónkon oly korszakba esik, amelynek klimatikus 
viszonyai a jelen időkétől erősen különböztek. Ennyit általában 
biztosan tudunk; ha azonban arra kerül a sor, hogy Földünkön 
egy oly földrajzi helyet találjunk, amelynek földrajzi viszonyai 
abban a bizonyos geológiai korszakban a bibliai elbeszéléssel 
teljesen megegyeztek, a részletkérdések oly útvesztőjébe kerülünk, 
amelyekből a tudomány mai állása szerint nincs kiút. 

Jelen cikkünknek nem is az a célja, hogy a felvetett kér-
désre határozottan igenlő választ adjon ; amennyiben válaszról a 
jelen esetben szó lehet, csakis a legnagyobb óvatossággal és 
tartózkodással nyilatkozhatunk; a fődolog nem ez. 

Amint már legutóbb említettük, FELDMANN a paradicsom-
ról írt nagy művében a paradicsom földrajzi helyét illetőleg 
GLASER és HŐMMEL azon nézete mellett foglalt állást, miszerint 
a paradicsomot Arábiában kellene keresnünk. Ez mai napság 
igen elterjedt felfogás, amelynek valószínűsége mellett látszólag 
igen sok nyomós érv szól. Lássuk már most, mit tartsunk erről 
az újsütetű elméletről. (A régibbekkel fölösleges lesz külön 
foglalkoznunk, mert amit az egyikről állítunk, mutatis mutandis 
valamennyiről áll.) 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy ez a feltevés 
nem esetlegesen felmerült, szeszélyes ötlet. A biblia szerint a 
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paradicsomi folyók egyike a Pisön, H'wilah földjét járja körül, 
amelyben arany vagyon (Gen. 212); ámde Gen. IO7 szerint 
Hawilah, Seßä', Saßtah, Ra;mah és Saßt^ah Kus fiai voltak, az 
asszyr és óarab feliratokból pedig tudjuk, hogy Seßä' egy ará-
biai népnek és országnak volt a neve, így tehát szinte termé-
szetesnek látszott H3wilah-t is Seßä' közelében, Arábia belsejé-
ben keresni, annál is inkább, mert Gen. 10 29 Joqtân fiait, akik 
közé Hawiläh-t is sorozza, egyenesen Arábia lakóinak nyilvánítja. 
Ezen adatok alapján GLASER , 1 a zseniális és bátor arábiautazó 
volt az első, aki Hawiläh földrajzi helyét Arábiában keresve, oda 
helyezte a bibliai paradicsomot is. H. WINCKLER az ismeretes 
berlini asszyriólogus ennek az elméletnek új tápot adott azzal a 
feltevésével, hogy a sémi népek vándorlásait, amelyek kiindulási 
pontja mindvégig Arábia volt, a nagy félsziget klimatikus vi-
szonyainak fokozatos rosszabbodása idézte elő. E feltevésből ki-
folyólag ugyanis H Ő M M E L oda konkludált, hogy a paradicsom-
nak Arábiába való helyezése a klima szempontjából immár 
semmi nehézség tárgyát nem képezheti többé, és már nem is 
érte be a paradicsom helyének tétova keresésével, hanem pon-
tosan vélte megállapíthatónak egykori helyét. Támaszkodva 
ugyanis GLASER 1155. számú óarabfelirat-paskolatára, amelyben 
;Ammisadug és Sa;d, a musrâni minaeus-kolónia helytartóinak 
Egyptomba (NM) és "Asur-ba (TÓNK) vezetett karavánjairól van 
szó, kisütötte, hogy a mezopotámiai Assyrián kívül volt még 
egy más hasonnevű állam is Eszakarábiában, a Wadi Sirhân 
vidékén, amely a Göf nevű oázis táján veszi kezdetét és innen 
nyugati irányban húzódik Haurán, illetve a Szent-Föld felé. Ha 
már most a biblia szerint a Hiddeqel folyó Asur-tól keletre 
folyik s a bibliai Assűr az óarab "Asr-ral azonos, akkor a Wadi 
Sirhân a Hiddeqel, t. i. pálma-völgy: hadd-deqel, amelynek ne-
vét később a mezopotámiai Tigrisre vitték át. A következtetések 
láncát tovább szőve, Hőmmel oda lyukadt ki, hogy ha a Hiddeqel 
Arábia közepén vette kezdetét, ott kell keresnünk a paradicsom 
két másik, nem igen lokalizálható folyóját, a Pisönt és a Gihönt 
is, még pedig olyképen, hogy a Pisônt a Dawâsîr, a Gihönt 
pedig a Rummah nevű száraz folyómedrek képviselnék. Ezek is 
Középarábiában kezdődnek és sok kacskaringós fordulat után 
északkeleti irányban haladva az Eufrát torkolata közelében érnek 

1 Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens, Berlin, 1889, 317—357. 
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a Perzsa-öböl vidékére. H Ő M M E L e merész elmélete a Alünchen-
ben, 1897. és 1901-ben közzétett Aufsätze und Abhandlungen 
cimű gyűjteményében, majd később Vier neue Arabische Land-
schaftsnamen im Alten Testament (München 1901.) c. dolgozatá-
ban látott napvilágot. 

H Ő M M E L Írásait olvasva az embernek egykori müncheni 
kollégája, az öreg S E P P jut eszébe. Ez utóbbit valaki úgy jelle-
mezte: ein überstürzter Bücherpult. Mind a kettő rengeteg tu-
dással birt. De csodálatosképen egyik sem volt képes csapongó 
képzeletét mérsékelni, amelynek szárnyain a szigorú logika szilárd 
alapját elhagyva az eszmetársulás felhői között keresték érveiket. 

így vagyunk H Ő M M E L csaknem minden Írásával, különösen 
pedig azokkal, amelyekben a paradicsom fekvésével foglalkozik. 
Érvelési módja kivált a jelen esetben teljesen irreleváns, ha 
meggondoljuk, hogy 1. az ő paradicsomi folyóinak medrében, 
amióta a világ világ, soha egy csepp igazi folyóvíz nem volt, 
2. hogy azokat a bizonyos wadi-kat nem víz mosta ki hanem a 
szél s a nap denudáló tevékenysége hozta létre, 3. hogy a 
hydrographiai egységet soha sem képeztek, sőt még az sem 
bizonyos, hogy a W. Rummah és a W. Dawâsir egyes részei 
egymással összefüggenek-e. Az igazság érdekében azonban azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy a geológia azon újabb vívmányai, 
amelyek H Ő M M E L elméletét a lehetetlenségek közé utalják, főleg 
J. WALTHER már említett klasszikus művéhez fűződnek és annyira 
újak, hogy a paradicsom ez a modern lokalizálása nagyon is 
megbocsátható, noha belső valószinűtlenségei eleve nyilvánvalók 
voltak és azokat mindenkinek észre kellett volna vennie, aki a 
biblia elbeszélését elfogulatlanul olvasta s a müncheni assyriológus 
fantasztikus feltevéseivel egybevetette. 

A kérdés a jelen század első évtizedében pihent, de nem 
sokáig, mert legutóbb megint egy olasz orientalista vette elő, 
értve C A E T A N I - Í Teano hercegét, olasz képviselőt, aki Annali dei 
Islám c. művével máris maradandó emléket biztosított magának 
a tudományban. 

CAETANI az Iszlám őstörténetének kutatásában olyan szerepet 
játszik, mint Harnack a keresztény irodalom legrégibb korszakának 
művelői között. De mi köze Caetaninak a paradicsom helyének 
kérdéséhez, kérdi majd önkénytelenül a jámbor olvasó? 

Legyen szabad erre a természetes kérdésre röviden ki-
térnünk. 
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Ha valaki az Iszlám őstörténetének, különösen pedig az 
első kalifák korszakának tanulmányozásába elmélyed, ösztön-
szerűen felveti a kérdést: mi lehetett igazi oka annak a nagy 
és félelmetes lendületnek, amellyel a sivatag nomádjai egyszerre, 
mint valami deus ex machina a sivatagot szegélyző kulturvidé-
kekre vetették magukat és alig három évtized lefolyása alatt úgy 
a byzanci kaiszar, mint a perzsa sáhán-sáh legszebb tartományait, 
sőt az utóbbinak egész birodalmát elfoglalták? 

CAETANI is felvetette ezt a nehéz kérdést, de alig vetette 
fel, mindjárt meg is lelte rá a választ H. W I N C K L E R Írásaiban, 
aki tudvalevőleg négy sémi népvándorlást különböztetett meg: 
az akkad betörést még a történeti idők elején, a kana;nitát 2000 
körül Kr. e., az arámit, mintegy 500 évvel később, végül az arab 
vándorlást Muhammed halála után, 632-től kezdve, és mint a 
négyet a létért való küzdelemmel, a népesség szaporodásával s 
a Félsziget klimatikus viszonyainak folytonos rosszabodásával 
magyarázta. 

CAETIN Studii di storia orientale (Milánó 1 9 1 1 . ) c. munká-
jában foglalkozik e kérdéssel, de nem elégszik meg Winckler 
általánosításaival, hanem sokkal nagyobb feneket kerítve a dolog-
nak az ú. n. desiccatiós-elmélethez fordul magyarázatért.1 

Ez az elmélet orosz találmány. K R O P O T K I N herceg, az is-
mert tudományos anarkista ütötte nyélbe. Ez az elmélet, amint 
a «Religio» egy régibb évfolyamában kifejtettük, abból a meg-
figyelésből indulva ki, hogy Transcaspia és Délszibéria számos 
lefolyásnélküli tavának vízszintje a történeti idők óta szemmel-
láthatóan sülyedt, arra a következtetésre jutott, hogy Ázsia klimája 
lassan és feltartózhatatlanul elsivatagosodik s hogy ez a saecularis 
processus okozta az ázsiai népek vándorlását is a kereszténység első 
századaiban. K R O P O T K I N megfigyeléseinek helyes voltát látszólag 
megerősítették S W E N - H E D I N , S T E I N Aurél és más utazók felfede-
zései is, akik oly helyeken bukkantak emberi kultura nyomaira, 
ahol most a sivatag kietlen homoktengere hullámzik s az élet 
lehetőségét teljességgel kizárja. 

CAETANI már most ebbe a teóriába kapaszkodott bele. 
Szerinte Ázsia legnagyobb része a jégkorszak idején vízben, ta-
vakban dús terület volt, mint mai napság az Alpok vidéke, avagy 
az «ezer tó hazája», Finnország. A jégkorszak után, miért, nem 

1 FELDMANN erről a műről sehol sem tesz említést. 
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tudni, az óvilág klimatikus viszonyai megváltoztak; a tavak ki-
párogtak és egykori létüket immár csak a nyomukban maradt 
sórétegek árulják el. A csapadék évi mennyisége megcsappant s 
a víz nélkül maradt vidékek lakossága vándorbotot fogott kezébe és 
jobb hazát ment keresni. 

Szerinte Arábiát is ugyanez a sors érte. Arábia, nézete 
szerint, a jégkorszakban jóval hűvösebb klímával bírt. Csapadéka 
a mostaninál dúsabb lévén, fennsíkjain erdők és hatalmas rétek 
képződtek, amelyek népes törzseknek biztosítottak gondtalan 
megélhetést. A jégkorszak elmultával Arábia is osztozott az 
ázsiai kontinens sorsában; elsivatagosodott; folyói kiapadtak, majd 
egészen kiszáradtak, rétjei elfonnyadtak, humuszát lemosta a szaiU 
a téli eső, talaja terméketlenné lőn, úgy hogy nomád lakói túl-
szaporodásuk folytán éhségtől hajtva, mind észak felé, a sivatag 
szélén elterülő kulturvidékek, Mezopotámia és Szyria felé vették 
útjukat. 

CAETANI elméletének egyik bizonyítékát egyrészt a sémi 
népek vándorlásából, másrészt a bibliai paradicsom helyéből 
meríti, amelyet HoMMEL-lel ő is Arábiában keres, a már említett 
három száraz folyó kiindulási pontjának vidékén. Ujabb érveket 
a paradicsom arábiai fekvése mellett ő sem hoz fel ugyan, de 
a nagy Félsziget klimatikus viszonyainak változását hangsúlyozva 
s ezeket a változásokat egy lassú geológiai folyamat kereteibe 
beállítva első tekintetre úgy látszik, mintha H Ő M M E L feltevését 
megerősítené. A kérdés tehát, melyet H Ő M M E L felvetett s amelyet 
CAETANI új mezbe bujtatott, kétszeres: 1. történeti, amennyiben 
helyes vagy helytelen volta azon múlik, lehet-e ilyen klíma-
változást a történeti időkben a rendelkezésünkre álló hagyomány 
alapján konstatálnunk, vagy sem, 2. geológiai, abban az értelem-
ben, vájjon az a bizonyos saecularis geológiai folyamat, amelyet 
desiccatiónak neveztek el, valóság-e, avagy levegőben lógó, in-
dokolatlan feltevés. 

Az első kérdést illetőleg Caetani elméletére már is meg-
jött a válasz, még pedig igen illetékes helyről, az iszlám őstörté-
netének egy másik, katholikus specialistájától, a jezsuita-rend 
egyik legtudósabb, legzseniálisabb tagjától, a belga származású 
P. Henri LAMMENS-ÍŐI, akire nemcsak rendje, hanem ez egész 
katholikus világ jogos büszkeséggel nézhet. 

P. LAMMENS ugyanazt a szerepet játsza az Iszlám őstörté-
netének művelői között, mint W E L L H A U S E N az ószövetségi szent-
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írástudomány terén. Az arab nyelv és irodalom elsőrangú mű-
velője, akit a mi tudós Goldziherünk is rendkívül nagyra becsül. 
Régebben a beiruti Université de St. Joseph tanára volt ; újabban 
a római Institutum biblicuin pontificiumhoz rendelték, ahol ta-
nítványait az Iszlám szövevényes múltjába vezeti be. Az Insti-
tutum biblicum iratai között jelent meg az a műve is, amelyben 
CAETANI elméletét teszi indirekt bírálat tárgyává: Le Berceau de 
VIslam, l'Arabie occidentale à la veille de l'hégire cím alatt 
(Romae, 1914.) s amelynek első, már megjelent része (Le climat — 
les bédouins) java részében ennek a kérdésnek van szentelve. 

P . LAMMENS az Iszlám legradikálisabb kritikusa. Míg M U I R 

és más európaiak Mohammed-ben és első utódaiban szinte szent 
embereket láttak, P . LAMMENS sorba leszedi róluk az Iszlám 
legendái által rájuk kent mázat és kimutatja, hogy biz' ezek az 
állítólagos szentek cseppet sem voltak jobbak környezetüknél; 
ép oly haszonleső, képmutató chameleonok voltak, mint a sivatag 
fiai általában és hogy sikereiket nem belső emberi értéküknek 
köszönhetik, hanem főleg annak, hogy vad földieik szenvedélyeit 
okosan és ügyesen saját szolgálatukba állították. 

Az arab invázió tulajdonképeni okának kérdése őt is erő-
sen foglalkoztatja. Mint vérbeli történész, ő sem térhet ki azon 
kérdés elől: vájjon mi hajtotta a beduintörzseket a kulturföld 
felé abból a sivatagból, amelynek kietlen sziklamezőin és hul-
lámzó homoktengerein évezredeket töltöttek el tétlen álmodo-
zásban — és hozzátehetjük — koplalásban. 

A válasz, amit e kérdésre ad, oly szellemi munka ered-
ménye, amely tisztelettel vegyes bámulattal tölti el könyvének 
minden olvasóját. Nincs abban egy betű hypothesis, légből ka-
pott állítás. A szerző, hogy az adott kérdést eldöntse, felhasz-
nálta az arabok csaknem egész régi irodalmát, felkutatott min-
den adatot, amiből hazájuk klímájára egyáltalában következtetni 
lehet, s azokat ügyesen csoportosítva, oly szellemesen adja elő, 
hogy könyvét olvasni élvezet. 

Művének tárgyunkat érdeklő legfontosabb tanulsága az, 
hogy a régi arab források alapján a nagy Félsziget klimatikus 
viszonyainak megrosszabbodásáról szó sem lehet. Az esők régente 
is csak oly gyérek és szeszélyesek voltak, mint mai napság; a 
föld belseje cseppet sem volt nedvdúsabb, mint mostan; termé-
kenységét csakis a sivatag felhőszakadásainak s a nyomukban 
járó árnak (arabul köszönhette, amelynek vize, okosan fel-
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fogva öntözésre is volt használható. Mint mai nap, úgy egykoron 
a földmíves legnagyobb veszedelme a talajban kristályosodó só 
volt, amelyet csakis állandó öntözés képes eltávolítani. A régi 
araboknak csakis a tavaszi esők után volt kiadós legelőjük, de 
ezek is mindenkor nagyon szeszélyesen jöttek, aminek következté-
ben az olyan helyeket, amelyeket talajvíz állandóan öntözött és 
így termékenységüket biztosította, szent és közös tulajdonnak 
nyilvánították; ez volt a himâ, az arabok «nemzeti parkja», ahova 
akkor vonultak vissza nyájaikkal, amikor a legelőből teljesen ki-
fogytak. A fa a legrégibb időkben ép oly ritkaság volt a sivatag-
ban, mint mai napság; erdőkről meg épen beszélni sem lehet. 
Ugyanerre vall a sivatag faunája is, amely az egykori források 
után ítélve régente is csak oly szegényes volt, mint most. A nomád 
legrégibb háziállata a teve volt, a sivatag e typikus lakója ; az 
arabok a lovat régente nem ismerték; a szarvasmarha s az 
apróbarom háztartásukban alig játszott szerepet. 

LAMMENS megfelel arra a kérdésre is, hogy keletkezhetett 
az a mese, hogy Arábia valamikor boldogabb napokat látott. 
Mikor a nomádok a byzánci császárság déli tartományait ellepték 
és a szaszanidák birodalmát elfoglalták, ők lettek a meghódított 
részek uraivá. A bedawi született arisztokrata. Önérzete nem 
tűri, hogy őt, a hódítót a leigázott népek annak nézzék, aki: 
rongyos, szurtos, férges szegény ördögnek. Ez vitte rá az 
arabokat, hogy őshazájukat valóságos Eldorádónak tüntessék fel 
és őseiknek eredetét idealizálják. 

Tényleg volt idő, mikor a szegény, éhes Arábia is jobb 
napokat látott: a damaszkusi kalifák uralma alatt, Mu;awiah és 
utódai idejében, akik Szyriában megtanulták a föld belterjes 
művelésének minden csinját-binját és Arábiában is hatalmas 
területeket hódítottak el a sivatagtól. Ezek nemzetgazdászati 
tevékenysége azonban nem hozható fel érvnek a klímaváltozás 
mellett, hanem csak azt mutatja, hogy kellő szorgalommal és 
élelmességgel még a sivatag homokjából is lehet életet fakasztani. 

De hát akkor mi volt az arabs invázió végoka? LAMMENS 

szerint a bedawí rabló természete. Mohammed előtt az arab 
törzsek örökös harcban éltek egymással. A ghazu, a rablás volt 
legfőbb életelemük. Az Islám ezeket a törzseket egyesítette és 
oly sereget teremtett, aminőt odáig a Félsziget soha sem látott. 
Ennek a siserahadnak foglalkozás kellett s ha már egymásnak 
nem verhették be a fejét, másfelé mentek ellenséget keresni. 
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A hitetlen népek meghódítása nem képezte Mohammed s az 
első kalifák programmját. A hódítási vágy azonban vérében volt 
az araboknak és jaj lett volna a kalifáknak, ha az igazhivők 
rablási ösztönének teret nem nyitnak. Az arab invázió ilyenformán 
szükségszerű következménye volt nemzeti egységüknek. Nem a 
kalifák intézték ezeket a hódító hadjáratokat, hanem a tények 
kérlelhetetlen logikája, amelynek azonban a klímaváltozás kér-
déséhez semrrçi köze sincsen. 

P. LAMMENS fejtegetései oly világosak és oly meggyőzőek, 
hogy azokhoz bármit is hozzáadni teljesen fölösleges. Nyilván-
való ezek után, hogy a történeti időkben Arábiában klímavál-
tozásról nem igen beszélhetünk. A sémi népek vándorlásainak 
okait nem itt kell keresnünk. Hiszen már a priori valószínűtlen, 
hogy lassan, észrevétlenül ható, saecularis folyamatok ilyen akut 
módon lezajló népmozgalmakat idézhetnének elő. 

De minket ez a kérdés most nem is érdekel. A paradicsom 
földrajzi helyéről van szó, amelyet a történeti idők Arábiájába 
egyszerűen azért nem helyezhetünk, mert az egész nagy Félsziget 
területén igazi folyókat egyáltalában nem találunk. Jemen hegyei 
között egy-két ezer méter magasságban akad néhány hegyi patak, 
többé-kevésbbé állandó vízzel, de ezekre a biblia paradicsom-
folyóinak leírása sehogy sem alkalmazható. 

Hátra volna tehát az előbb kifejtett második kérdés: Lehet-
séges, vagy legalább valószinű-e, hogy Arábia klímája a törté-
nelemelőtti időkben, a durva kőkorszak idejében, mondjuk még 
pontosabban : a jégkorszak alatt másfajta lett volna, mint mai 
napság? Erről legközelebb. 

Budapest. Dr. Kmoskó Mihály. 



HAECKEL ERNŐ MONISMUSÁNAK RENDSZERE. 

III . 

Haeckel az élet fejlődéséről. 

Az ELMÉLET KIFEJTÉSE. Haeckel biológiájának első két dogmája 
így hangzik: a) Minthogy az elő és élettelen világ között 

semminemű lényeges különbség nincs, az élő lény mechanikai 
megnyilatkozása az örök anyagnak, b) Az élet ennek következté-
ben ősnemződés útján keletkezett az élettelen anyagból. Az első 
élő lény a szervezet nélküli monera volt. 

Miután Haeckel biológiájának két alapkövét lerakta, tovább 
építi életelméletét. Az élet nem állapodott meg a monera első 
lét fokán. Míg néhány monera megelégedett az első stádiummal, 
azon megállapodott és tovább nem fejlődött, addig a többi mo-
nera az élet fejlődésének nehéz útjára lépett.1 

Hogy, hogy nem, egyes monerák plazmájában zavarok ál-
lottak be. A szénsavvegyületek rendes keveredési arányszáma 
megváltozott, talán kén, foszfor vagy különböző sók keveredtek 
a plazmába, elég az hozzá a monera egyensúlya megbillent: 
a monera változni és pedig szerencsésen változni kezdett. El-
hagyta régi alakját, s tökéletesebb alakot öltött: fejlődni kezdett.2 

Tehát megindult az életfejlődés. A monerák új miliőbe 
jutottak, alkalmazkodni kezdtek az új életviszonyokhoz, ez az 
alkalmazkodás újabb fordulatokat, szerveket kezdett létrehozni. 
A monerák nagyon elszaporodtak, a gyöngébbek, amelyek az új 
körülményekkel nem tudtak megalkudni, elpusztultak, az erőseb-
bek, az alkalmasabbak fönnmaradtak. Ezek aztán újonnan szer-
zett tulajdonságaikat átszármaztatták utódaikra. Ezek folytatták 
elődjeik művét, még több s újabb tulajdonságot szereztek . . . 

1 «Während einige Moneren auf der einfachen Bildungsstufe verharr-
ten, bildeten sich andere allmählich zu Zellen um, in dem der innere Kern des 
Plasmaleibes sich von dem äusserem Zellschleim sonderte. . .» Natürliche 
Schöpfungsgeschichte II. 407. 

2 Generelle Morphologie I. 185 . V. ö. II. 2 2 6 — 2 6 6 . 1. Der Monismus 19. 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 12 
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s így fejlődött a sejtmag nélküli monerából eleinte sejtmaggal 
biró szervezett sejtlény, azután az egysejtűből többsejtű növény 
és állat, a többsejtűből alsóbbrangú gerinctelen, azután féreg, 
puhány, tüskés állat stb. 

A fejlődés tehát a természetes kiválasztás elmélete szerint 
történt. A létért való kemény küzdelem hozta létre az alkal-
mazkodási képességet, edzette s fejlesztette az egyedeket, szer-
zett neki új tulajdonságokat, amelyek mechanikusan átöröklődtek. 
Tehát a létért való küzdelem, ez a tisztán véletlen és mecha-
nikusan működő erő az egyedüli fejlesztő, vezérlő tényező: er 
ist der grosse züchtende Oott.1 Két eszköze van: az alkalmaz-
kodás és az átöröklődés, e kettő eredője a fejlődés iránya. Mennél 
nagyobb az alkalmazkodási képesség és kisebb az átöröklődés 
terhe, annál előretörőbb a fejlődés, s mennél nagyobb az átöröklődés 
nyűge s kisebb az alkalmazkodási erő, annál lassúbb a fejlődés. 
Ha mindakettő egyforma és egymást paralizálja, akkor stagnál á 
fejlődés. Az átöröklődés a centripetális, az alkalmazkodás a 
centrifugális erő.2 

Haeckel kétféle alkalmazkodást különböztet meg: a) in-
direktet, mely abban áll, hogy a szülők alkalmazkodási eljárása 
kihat az utódokra (Darwin), s b) direktet, mely az egyed alkal-
mazkodását jelenti az új körülményekhez (Lamarck). Az előbbi-
nek három, az utóbbinak hét törvénye van. Az átöröklődés is 
lehet kétféle : a) konzervatív, mely a régi, esetleg lappangó tu-

1 Welträtsel 120. Lebenswunder 149. Generelle Morphologie II. 232. 
2 «Die Vererbung ist die zentripetale oder innere Bildungskraft... die 

Anpassung dagegen, welche der Vererbung entgegenwirkt, ist die zentrifugale 
oder äussere Bildungskraft» Natiirl. Schöpfungsgeschichte I. 238. «Man kann 
sich diese Kraftwirkung im grossen und ganzen unter dem Bilde einer ver-
zweigten Wellenbewegung vorstellen». U. o. I. 199. A fönti ábra szemlélteti az 
Organismus fejlődési irányát és képességét az alkalmazkodás és átöröklődés 
ellentétes hatásainak eredőjeként. 

átöröklődés 
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lajdonságokat közli az utóddal és b) a progresszív, mely az 
egyénileg szerzett tulajdonságokat már az első utódra átszár-
maztatja s ezáltal már a fejlődést szolgálja. Ez mintegy átmenet 
a merev átöröklődés és az indirekt alkalmazkodás között. Úgy 
az alkalmazkodás, mint az átöröklődés teljesen mechanikus.1 

Az alkalmazkodásnál a plazma molekulái kénytelenek meg-
szokott mozgásukat megváltoztatni, mert a megváltozott külső 
inger zavarólag hat az előbbi mozgásra. A megváltozott mole-
kuláris mozgás változást idéz elő a sejtben is, mely nemcsak 
kémiai, hanem morfologiai is lesz. Ennek eredménye új szokás, 
új tulajdonság, új szerv kialakulása. Az átöröklődésnél a plazma 
molekulák vagy plasztidulák mozgásai (vonzás és taszítás), melyek 
érzelmekkel (kéj és szenvedés) egybekötvék, a maguk egészében 
átvitetnek a csiraplazma útján az utódra.2 Ez Haeckel perigenesis 
elmélete. 

Ez a szelekciós elmélet mechanikusan magyarázza a saját-
szerű alkalmazkodás jelenségeit, melyeket célszerűeknek nevez 
a vitalismus, s amelyeknek megfejtésére misztikus, természetfölötti 
erőket keres.3 

Célszerűség nincs is, s ami annak látszik csakis a létért 
való küzdelemben lassan, de szükségszerűen, tehát mechanikusan 
keletkezett. így pl. a szem lassan fejlődött. A napfény izgatóan 
hatott az organismusrá és két színfoltot idézett elő a nap ha-
tásának legjobban kitett helyen, e színfolthoz alakult később a 
látóideg, majd pigment, s alatta kifejlődött a lencse és meg lett 
a tökéletes gerinces állatszem. 

Mik e szelekciós elmélet bizonyítékai? 
A fejlődésnek ilyetén lefolyása számtani szükségszerűségű 

természeti jelenség, mely semmiféle egyéb bizonyítékra nem 
szorul rá. 

1 Generelle Morphologie I. 154. 
2 «Die Vererbung ist Übertragung der Plastidulbewegung, die Anpas-

sung hingegen die Abänderung derselben» Natürl. Schöpfg. I. 199. «Die 
monistische Philosophie wird die Perigenesishypothese umso eher als Grund-
lage einer mechanischen Vererbungstheorie annehmen dürfen, als ich zu-
gleich die Plastidule als beseelte Moleküle betrachte und annehme, dass die 
Bewegungen derselben (Anziehung und Abstossung) ebenso mit Empfindungen 
(Lust und Unlust verknüpft sind, wie die Atome, aus welchen sie zusammen-
gesetzt sind». U. o. I. 200. V. ö. Gen. Morph. II. 104. 

3 Natürl. Schöpfg. I. 236. Welträtsel 123. 
12* 
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Aki tudásunk jelenlegi állapota mellett is még mindig 
bizonyítékokat keres a kiválasztási elmélet számára, az elárulja, 
hogy vagy nem értette meg azt kellőkép, vagy pedig a biologiai 
tényállásokkal s az ember-, állat- s növénytan tudományos meg-
állapításaival nincs tisztában.1 Nincs komoly számbavehető tu-
dós, aki ebben kételkedne. 

Az élet fejlődése nem állapodott meg az állatvilágban. 
A. gerinctelenekből az amphioxus átmenetével gerincesek fejlőd-
tek. Itt is eleinte az alsóbb rendűek az Acranica, Cyclostomata, 
Pisces, azután a Dipneusta, Amphibia, Reptilia, Aves és Mam-
malia. Az emlősök is mindinkább tökéletesedtek, legutoljára 
alakultak a Primates, melynek három ága a Prosimiae, Simiae 
és Anthropi. 

Az ember tehát a fejlődés utolsó láncszeme, mely vég-
eredményben évmilliomodok előtt szintén monerából fejlődött, 
végig haladt az összes állati fokokon, míg végre, mint egy ős-
gibbon leszármazottja elkülönült a mai majmoktól. 

Az ember tehát teljesen és valóságosan állat, melytől nem 
qualitative lényegesen, hanem csak quantitative fokozatosan 
különbözik.2 

Az ember nem a mai majmoktól származott, az ember ősei 
régen kihaltak már, az ember a keleti majomcsoporttól (Catarr-
hinae) az ősgibbontól (Prothylobates) egyenesen származik, mint 
a mai csimpánz, gorilla, orangután és gibbon oldalágú rokona: 
unokatestvére.3 

1 »Die Entstehung neuer Spezies durch die natürliche Züchtung, oder 
was dasselbe ist durch die Wechselwirkung der Vererbung und Anpassung 
im Kampfe ums Dasein, ist eine mathematische Notwendigkeit, welche keines 
weiteren Beweises bedarf. Wer auch bei dem gegenwärtigen Zustande unseres 
Wissens immer noch nach Beweisen für die Selektionstheorie verlangt, der 
beweist dadurch nur, dass er entweder dieselbe nicht vollständig versteht, 
oder mit den biologischen Tatsachen, mit dem empirischen Wissenschatz der 
Anthropologie, Zoologie und Botanik nicht hinreichend vertraut ist.» Natiirl. 
Schöpf g. I. 149. 

2 «Der Mensch ist nur durch quantitative, nicht durch qualitative Dif-
ferenzen von den übrigen Tieren getrennt.« Gen. Morph. II. 432. 

3 «Das Menschengeschlecht ist ein Ästchen der Katarrhinengruppe und 
hat sich aus längst ausgestorbenen Affen dieser Gruppen in der alten WeLt 
entwickelt.» Natürl. Schöpfg. II. 712. 
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Az ember származása Haeckel szerint. 

Prosimiae 
I 

Simiae 

Nyugati majmok (Platyrrhinae) Keleti majmok (Catarrhinae) 

Ősgibbon (Prothylobates) 
I 

Antropoides 

Pávián 

Afrikai ág Ázsiai ág 

Csimpánz Gorilla Pithecanthropus erectus, Orang, Gorilla 
I 

Pithecanthropus alalus 
I 

Homo primigenius 
I 

Homo stupidus (Vedda) 
I 

Homo sapiens 
Haeckel még pontosabban írja le az ember származását és 

felsorolja 30 ősét, kezdve a sejtmagnélküli moneráktól : 

Az ember ősei Haeckel szerint. 
1. Monera (magnélküli őssejt) 
2. Algaria (egysejtű moszatféle) 
3. Lobosa (a moeba-félék) 
4. Flagellata (infuzórium) 
5. Blastaeades (gömbalakú) 
6. Gastraeades (ősbélrendszerű állat) 
7. Platodaria 
8. Turbellaria 
9. Prevermalia 

10. Frontonia 
11. Prochordonia 

12. Prospondylia (Amphioxides) 
13. Leptocardia (Amphioxus) 
14. Archicrania 
15. Marsipobranchia 

Véglények (Pro-
tistae) 

Férgek (Vermalia) 

Ősgerincesek 
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16. Selachii 
17. Ganoides 
18. Dipneusta 
19. Amphibia 
20. Reptilia 

Őshalak, kétéltűek 

21. Monotrema 
22. Marsupialia Ősemlősök 
23. Mallotheria 
24. Lemuravida 
25. Lemurogona 
26. Dysmopitheca (nyugati majom) 
27. Cynopitheca (kutyafejű majom) 
28. Anthropoides (emberszabású maj-

29. Pithecanthropi (Pithecanthropus 
crectus) 

30. Hominides (Homo primigenius és 
ausztráliai néger) 

Azután a Homo sapiens. 
Az embernek majomtól való közvetlen s alsóbbrangú ge-

rincesektől való közvetett származása nem valami puszta elmélet, 
hanem a monistikus philosophia előtt biztos történeti tény, sichere 
historische Tatsache, különleges dedukciós következtetés, mely a 
fejlődési elméletnek indukciós törvényéből abszolút szükség-
szerűséggel származik.2 

Az ember tehát nem egy emberpártól s közvetlenül Isten-
től származik, hanem monofiletice egy majomfajtól s közvetve az 
egysejtű lényekből, végeredményben az anyagból. A paradicsomi 
emberteremtésről szóló bibliai elbeszélés költői mese.3 

Ha valaki e majomelmélet bizonyítékai után érdeklődik, 

1 Haeckel legújabb művének : Gott-Natur, Theophysis 70—71 lapjain. 
2 «Für die monistische Philosophie bleibt als sichere historische Tat-

sache die folgenschwere Erkenntnis bestehen, dass der Mensch zunächst vom 
Affen abstammt, weiterhin von einer langen Reihe niederer Wirbeltiere.» 
Welträtsel 44. «Der Satz, dass der Mensch sich aus niederen Wirbeltieren, 
und zwar zunächst aus echten Affen, entwickelt hat, ist ein spezieller De-
duktionsschluss, welcher sich aus dem generellen Induktionsgesetze der Des-
zendenztheorie mit absoluter Notwendigkeit ergibt.» Gen. Morph. II. 427. 

3 Natur/. Schöpfg. III. 734. 1. 

mok) a primates ősök1 
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Haeckel három főérvet hoz fel : a) a nagy anatómiai és fiziologiai 
hasonlóságot, b) a biogenetikai alaptörvényt és c) az átmeneti 
alakokat. 

a) Az ember és majom között megvan a legteljesebb ana-
tómiai rokonság. Az ember valóságos gerinces állat, mert van gerinc-
rendszere : 

az ember négyvégtagú (tetrapoda) állat, mert négy vég-
tagja van; 

az ember emlős állat, mert az emlős állat minden saját-
ságával rendelkezik, 

az ember méhlepényes állat, mert szaporodási szervei a 
méhlepényes állatokéval megegyeznek; 

az ember igazi majom, mert a majom összes 200 csontját 
300 izmát az emberben is megtaláljuk. Nincs olyan csont, izom, 
ideg, mirigy stb. az emberi testben, ami a majoméban nem volna 
föllelhető. Ép ezért jogos Huxley mondása : «Az ember és az 
emberszabású majmok között kisebb a különbség, mint emezek 
és alsóbbrangú majmok között.» Sőt kisebb ez a különbség, 
mint két emberrace között. Ha a néger és a kaukázusi ember-
race két csiga lenne, a zoologus két különálló fajhoz sorozná. 
Ha az embert és a majmot gondosan szemügyre vesszük, ta-
lálunk ugyan kisebb, alakra és nagyságra vonatkozó különb-
ségeket, de ezek jelentéktelen quantitativ különbségek, amilye-
nek két emberrace között, sőt két ugyanazon rácéhoz tartozó 
individuum között előfordulnak.1 

b) A második bizonyíték a majomi származás mellett a 
biogenetikai alaptörvény. 

Háromféle organikus fejlődési sorozatot különböztetünk 
meg. A legismertebb a szisztematikus fejlődési sorozat, mely az 
élőlények fokozatos tökéletesedési sorrendjét tudományosan meg-
állapítja és osztályozza. Ez mesterséges, sokszor mesterkélt min-
tája annak a törzsfejlődésnek, mely ősidőktől kezdve végbement. 
A szisztematikus fejlődési sorozat úgy viszonylik a törzsfejlődési 
sorozathoz (Phylogenesis), mint a befejezett, megmerevedett a 

1 «Allerdings finden wir bei genauer Vergleichung gewisse geringe Un-
terschiede in der Grösse und Gestalt der meisten Organe zwischen dem 
Menschen und Menschenaffen ; allein dieselben oder ähnliche Unterschiede 
entdecken wir auch bei der sorgfältigen Vergleichung der höheren und nie-
deren Menschenrassen, ja sogar bei der exakten Vergleichung aller einzelnen 
Individuen unserer eigenen Rasse.» Welträtsel 23. Natiirl. Schöpfg. II. 706. 
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készülőhöz, fejlődőhöz. Az előbbit pontosan ismerjük, ez utóbbit 
csak elképzeljük és a palaeontologiai leletekből rekonstruáljuk. 
A harmadik fejlődési sorozat az, amelyet az embrió a megter-
mékenyülés első pillanatától kezdve a születésig megfut. Ez az 
ontogenesis, vagy egyedi embrionális fejlődés. A szorgos vizs-
gálódás megállapította, hogy az ember embrionális fejlődése 
alatt a megtermékenyített csirasejttől kezdve a születésig ala-
csonyabb, majd magasabb organikus formákat vesz fel, végig-
halad azon a fejlődési sorozaton, amelyet az emberről a törzs-
fejlődés megállapított. Az embrionális fejlődés rövid kivonata 
(Palingenesis) a törzsfejlődésnek. Az embrionális fejlődési sorozat 
azonban nem tökéletes, egyes fokokat kihagy, zavartokozó ug-
rásokat tüntet fel (Cenogenesis). Úgy hogy precízebben azt kell 
mondanunk, hogy az embrionális fejlődés ugrásszerű kivonata 
a törzs fejlődésnek = az ontogenesis a phylogenesis palingenesise 
itt-ott előforduló cenogenesissel. Ez az ú. n. biogenetikai alap-
törvény, melyet Müller János híres fiziologus fedezett fel.1 

Ez a törvény az ember embrionális fejlődésére is érvényes 
és világot vet az ember származására. Az ember a hím és női 
ivarsejtek, az ovum és sperma erotikus chemotropizmusából 
származó egyesüléssel kezd az élet színpadára lépni. Az így 
megtermékenyített sejt a monerula, mely magnélküli, tehát 
monera. Az ember őse tehát monera volt. A monerulából sejt-
maggal cytula lesz. A cytula semmiféle petesejttől nem külön-
bözik. Bárki, még a legnagyobb szaktudós is összetévesztené az 
ember, a majom, a disznó és kutya megtermékenyített pete-
sejtjeit. A különbség a plazma kémiai keveredésében és a szén-
savvegyületek molekuláris mozgásában keresendő, amit meg-
állapítani nem lehet.2 

Az emberi cytula ép úgy oszlik, mint bármely sejt. A több-
szörös oszlás után a cytula szederalakú gömbbé fejlődik, mely-
nek morula a neve. A morulából később kehelyformájú kép-
ződmény alakul, melynek gastrula a neve. Ilyen alakja volt egy 

1 Generelle Morphologie, II. 5. fejezet. Welträtsel 41 s köv. Lebens-
wunder 155. s köv. 

2 «Die Unterschiede, welche zwischen den Eiern der verschiedenen 
Säugetiere und Menschen wirklich vorhanden s i n d , . . . bestehen in der be-
sonderen chemischen Mischung des Plasma, in der molekularen Zusammen-
schmelzung der eiweissartigen Kohlenstoffverbindungen, aus welchen das Ei 
wesentlich besteht.» Natürl. Schöpfg. I. 293. 



h a e c k e l e r n o m o n 1 s m u s a n a k r e n d s z e r e 185 

kezdetleges őslénynek, a gasträanak. A gastrulának belsőfalából 
fejlődnek a belső szervek, külsőfalából a külső tagok. A gas-
trula a további fejlődés során piskótaszerü képződménnyé alakul, 
melyet blastulá-nak nevez az embryologia. A blastulának már 
négy fala van. A külsőből lesz az epidermis (agy, szem, fül, 
száj, orr stb.) a legbelsőből a bélrendszer, a két. közbülsőből a 
csontrendszer. A blastula tovább differenciálódik, kopoltyú-
nyilások tünedeznek fel, melyek az ember halőseire emlékeztet-
nek, majd kialakul a gerincrendszer, mely farokban végződik. 
A fej még óriási és alig különböztethető meg a kutya s a ma-
jom embrióinak fejétől. Csak lassan a legutolsó hónapban kezd 
az emberi embrió határozott emberi alakot fölvenni. 

Az emberi embrió fejlődése. 

Ovum —• Sperma 

Monerula (magnélküli sejt) 
I 

Cytula 
I 

Morula 
I 

Qastrula 
I 

Blastula 
I 

aztán a 30 ős főbbjeinek alakját veszi fel. 

Az ember eme embrionális fejlődése, mely a törzsfejlő-
désre fényes világot vet, fontos bizonyítéka az ember állati szár-
mazásának.1 

c) A harmadik bizonyíték az ember inajomi származása mel-
lett a palaeontologiai leletek. A Dubois Jenőtől felfedezett jávai 
Pinthecanthropus erectus valóban a keresett összekötőkapocs, a 

1 «Für die wesentliche Übereinstimmung in der äusseren Körperform und 
dem inneren Bau, welche die Embryonen des Menschen und der übrigen Verte-
bralen in der früheren Bildungsperiode zeigen, gibt es nach dem bio-
genetischen Grundgesetze keine andere Erklärung, als die Annahme einer 
Vererbung von einer gemeinsamen Stammform.» Welträtsel 34. 
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hiányzó missing link a majom és az ember között,1 a második 
fokozatot képviseli a neandervölgyi Homo primigenius s utána 
rögtön következik a Vedda és az ausztráliai néger. A közbeeső 
hiányokat kitöltik az újabban talált leletek (Spy, Krapina, Chap-
pelle aux Saints stb.) Ezekkel a leletekkel törzsfejlődésünk összes 
lényeges okmányai kezünkben vannak.2 Ez a palaeontologiai 
adat az ember majomi származását is oly világosan és szilárdan 
bizonyítja, mint ahogy előbb az összehasonlító anatómia és 
embryologia tette. 

E három főbizonyíték mellett elenyészik az néhány jelen-
téktelen ellenvetés, amit a majomelmélet ellen fel szoktak hozni. 
Ellenvetik t. i. az ember beszélőképességét, egyenes járását és 
agyvelejének nagyságát. Az emberi beszédnek alacsonyabb előfokát 
azonban megtaláljuk egyes majomfajoknál. Ez ugyan nem tagozott, 
artikulált, hanem hangokból álló tagozatlan beszéd. Egy indiai 
gibbonfaj a Hylobates syndaetilus, mely Szumatra-szigetén él, 
énekelni is tud: tökéletesen tiszta és melodikus félhangokban 
egész oktávát képes énekelni. 

Ebből az elfogulatlan nyelvész kétséget kizáróan arra követ-
keztethet, hogy a mi tökéletes, kifejlett fogalmi beszédünk lassan 
és fokozatosan fejlődött ki a pliocenkorú majomőseink hang és 
indulatszavakból álló tökéletlen beszédéből.3 Ami az egyenes 
járást illeti, egyenesen vagy félgörbén egyes majmok is tudnak 
járni s különben ez a végtagok lassú differenciálódásával kar-
öltve mechanikusan és szükségszerűen következett be, ami viszont 
az agyvelő és a tőle függő szellemi működés kifejlődésére volt 
nagy hatással s ezzel megnyílt az út a végtelen pálya számára, 

1 «Der vielbesprochene Pithecanthropus erectus ist in der Tat das viel-
gesuchte missing link, das angeblich fehlende Glied in der Primatenkette, 
welche sich ununterbrochen vom niedersten katarrhinen Affen bis zum höchst 
entwickelten Menschen hinaufzieht. Welträtsel 44. 

2 «Durch diese fossilen Funde ist auch von Seite der Paläontologie die 
Abstammung des Menschen vom Affen ebenso klar und sicher bewiesen, wie 
es früher schon durch die Urkunden der vergleichenden Anatomie und On-
togonie geschehen war : wir besitzen jetzt in der Tat alle wesentlichen 
Urkunden unserer Stammesgeschichte.») U. o. 44. 

8 «Für den unbefangenen Sprachforscher kann es heute keinem Zweifel 
mehr unterliegen, dass unsere hochentwickelte Begriffssprache sich langsam 
und stufenweise aus der unvollkommenen Lautsprache unserer pliozänen Affen-
ahnen entwickelt hat.» Welträtsel 29. Anthropogenie 18. fej. 
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amelyen az ember mindig előrehaladva mindinkább tökéletesbedett 
és állati őseit annyira túlszárnyalta.1 

Ezek után az ember majomi származása mondhatjuk, hogy 
napnál fényesebben beigazolódott. Csak tudatlan és korlátolt szelle-
mek kételkedhetnek igazságában. És ha itt-ott egy-egy idősebb ter-
mészettudós kétségbevonja e tétel alaposságát és a hiányzó bizonyí-
tékok után kérdezősködik, ezzel csak azt árulja el, hogy az újabb 
biologia és mindenekelőtt anthropogenia csodálatos előrehaladása 
előtte ismeretlen.2 

Haeckel — mint látjuk — az élet fejlődése terén a dar-
winizmus mechanikus s materialisztikus elméletének hódol s az 
ember állati származását még Darwinnál is határozottabban hir-
deti, amennyiben összes, állítólagos harminc ősét megnevezi. 
Haeckel tehát itt is következetes marad materialista moniz-
musához. 

Bírálat. Miután Haeckel az élet eredetének és lényegének 
magyarázatában teljesen a mechanizmus álláspontjára helyezkedik, 
az élet fejlődésének megokadatolásában is a mechanikus darwi-
nizmus hívének vallja magát. Bámulatos az a felületesség és lelki-
ismeretlenség, mellyel az esetleges foszfor, kén, só, keveredé-
sének tulajdonítja a nagyarányú fejlődés megindítását. S ezt is 
csak mellékesen odavetett szavakkal, mintha a dolog oly világos 
lenne, hogy bővebb magyarázatra nem szorulna. A nionerát, a fosz-
for, kén és esetleg valamilyen só emelte ki a kezdetleges álla-
potból és indította a fejlődés hosszú és szétágazó útjaira. Mind-
nyájan bámuljuk a hipothetikus fejlődés nagyszerűségét, fokozatosan 

1 i<Der aufrechte Gang und die gegliederte Sprache entstanden notwendig 
zugleich mit zwei entsprechenden morphologischen Umbildungen, mit denen 
sie in der engsten Wechselwirkung stehen, nämlich Differenzierung der beiden 
Gliedmassenpaare und Differenzierung des Kehlkopfs. Dies musste aber drit-
tens notwendig auf die Differenzierung des Gehirns und der davon abhängen-
den Seelentätigkeiten mächtig zurückwirken, und damit war der Weg für die 
unendliche Laufbahn eröffnet, in welcher sich seitdem der Mensch fortschrei-
tend entwickelt und seine tierischen Vorfahren so weit überflügelt hat.» 
N atiirl. Schöpf g. II. 732. 

2 «Nur Unkundige und beschränkte Geister können heute noch an ihrer 
Wahrheit (der Affenabstammung) zweifeln. Wenn ja noch hie und da ein 
älterer Naturforscher ihre Begründung bestreitet oder nach mangelnden Be-
weisen fragt, so beweist er damit nur, dass ihm die erstaunlichen Fortschritte der 
neueren Biologie und vor allem der Anthropogenie fremd geblieben sind.» 
Der Monismus 2 0 — 2 1 . 1. 
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emelkedő tökéletesedését, több százezer típusra kiterjedő sok-
féleségét és a legaprólékosabb, mikroszkipus részletekbe menő 
szépségét és célszerűségét. Titokszerűnek tartjuk az egész elmé-
letet, okai után tudakozódunk, de senki a természettudósok közül 
oly fölületes nem volt, hogy e szinte isteni jelenségnek végokául 
buta foszfor és kénatomok érzetét és vágyódását hirdette volna. Az 
élettelen, öntudatlan, vak atomoknak érzést, vágyódást, tökéletese-
dési törekvést tulajdonít Haeckel, de az élőlényektől megtagad vala-
melyes fejlődési ösztönt, amely mindent megmagyarázna. Ott a 
kémiai tulajdonságokat pszichológiai szavakkal tiszteli meg, itt fél 
pszichológiai vagy metafizikai magyarázattól. Ez nem megoldása 
a problémának, hanem eltolása az anyagi világba.1 Itt túl tesz 
Darwinon is. 

Az alkalmazkodás és átöröklődés tényeit és törvényeit csak 
konstatálja, de sem eredetüket, sem mibenlétüket meg nem ma-
gyarázza. Az alkalmazkodás rendkívül szűkkörű és csak másod-
rangú tulajdonságok és szokások fellépését idézheti elő, de új 
szerveket nem létesíthet. Az átöröklődés pedig époly problema-
tikus, mint maga a fejlődés. Haeckel mind a kettőt molekuláris 
mozgásváltozással fejti meg. Az époly magyarázat, mintha azt 
mondanám, hogy a szántógép sajátságos mozgásváltozás követ-
keztében átalakult cséplőgéppé. 

A létért való küzdelem sem elegendő magyarázata a fejlő-
désnek, megmagyarázza a meglevő tulajdonságuk megedződését, 
az alkalmasabb individuumok fönnmaradását, a gyöngébbek 
elpusztulását, de új tulajdonságok fellépését nem tudja meg-
okadatolni.2 

A szelekciós elmélet nem szorul bizonyításra, mondja 
Haeckel. Ha minden bizonyítás elől így térnénk ki, azt is be-
bizonyíthatnók, hogy a hold is élőlény. 

Haeckel tagadja a célszerűséget. Az ember úgy van a cél-
szerűséggel — mondja — mint a vadember az először látott 
hajóval : természetfölötti erőnek tulajdonítja. Csak később veszi 
észre, hogy mechanikusan keletkezett. A hasonlat nagyszerű, de 
nem Haeckel mellett szól. A hajó szerkezete és nagyszerű be-
rendezése első pillanatra annyira meglepheti a vadembert, hogy 
természetfölötti lénynek tartja, de ha századszor látja is, akkor 

1 Sir Oliver Lodge: Life and Matter. (Német kiadás. Berlin 1908.) 47.1. 
2 Sir Oliver Lodge i. m. 52. 1. 
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sem fogja azt hinni, hogy a hajó magától sajátszerű molekuláris 
mozgás következtében állott elő. Mennél jobban fogja megnézni 
és megvizsgálni, annál inkább fogja csodálni a hajóépítő mérnök 
szellemi képességét. Épigy vagyunk az organizmussal. Első pil-
lanatra, felületes ésszel azt gondolhatjuk, hogy a virág, a lepke, 
magától keletkezett, mint ahogy az ősnemződés ókori és közép-
kori laikus hivei hitték az alsóbb élőlényekről, de mennél job-
ban vizsgáljuk a legkisebb rangú élőlény szervezetét és műkö-
dését, annál jobban fogunk meggyőződni arról, hogy az élet a 
legnagyobb technikai csodánál is csodásabb s ép azért vezetést, 
irányítást tételez fel. Puszta anyag és energia — bármilyen mo-
lekuláris mozgást és sajátszerű kémiai keveredést fogadjunk is 
el — vezetés nélkül semmi célszerű eredményt nem mutat fel. 
Anyagnak és energiának nincs vezérlőképessége. Ha tehát a 
mechanikai hajónál is energiavezető szellemi erőt kell fel-
tételeznünk a hajó eredetének megmagyarázására és ugyancsak 
vezető és ellenőrző szellemi erőt a hajó működésének meg-
értésére, annál inkább kell valamelyes vezérlőerőt elfogadnunk 
az organizmus célszerű szervezetének és működésének megérté-
séhez.1 

Epígy vagyunk Haeckel második példájával, a szemmel is. 
Azzal, hogy különböző fokban mutatja be a szem fejlődését, még 
nem magyarázza meg célszerű működésének okát. Ha az órafej-
lődés különböző fokait látjuk, ha százat is látunk a legminucio-
zusabb átmenetekkel, még akkor sem tudjuk elhinni, hogy az 
óra szerkezete önként mechanikusan keletkezett. 

Az élet fejlődését nem tudjuk, de annak darwinisztikus 
magyarázatát — mert mechanikus és elégtelen — nem fogad-
hatjuk el. Igazat adunk Huxleynek : «If the darwinian hypothesis 
was swept away, evolution would still stand where it was». 

A Haeckel-féle fölületesség és előítélet akkor éri el tető-
pontját, amikor az ember származását magyarázza. Kiragad egy-
egy tulajdonságot és vonást valamely állati ordo-ból vagy genus-
ból s mivel az emberben is talál hozzá hasonlót, azonnal azo-
nosítja abba a csoportba tartozó állattal. Nem egyes kiragadott 
tulajdonság, hanem a tulajdonságok egész komplexuma irány-
adó az azonosításnál. Haeckel módszerével lehetne az embert 
majd az angyallal, majd bármely állattal azonosítani. 

1 Sir Oliver Lodge i. m. 97. 120. 1. 
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Az a genealógia, melyet Haeckel az emberről megállapít, 
Homérosz époszaiba való. Wassmann megjegyzi, hogy a harminc 
ős közül csak kettő létezett és létezik most is : a Homo stupidus 
és a Homo sapiens. Pedig Haeckel úgy ír a genealógiáról, 
mintha minden egyes tagját látta volna. Historische Tatsache 
előtte az, ami csak képzeletének szülötte és monisziikus hitének 
követelménye. De Haeckel csak népszerű műveiben nevezi a ma-
jomi származást történeti ténynek oly olvasók előtt, akik a nyom-
tatott betűben hisznek és állítását nem tudják ellenőrizni, szak-
könyveiben hipothézisnak mondja elméletét. 

a) Haeckel hivatkozik mindenek előtt az anatómiai rokon-
ságra. Ebben föltétlenül nagyrészben igaza van. Sőt azt sem 
Ítélhetjük el, ha az ember és majom közti anatómiai különb-
séget csak fokozatinak nevezi. Mennél kisebb ez a különbség, 
annál meglepőbb, hogy a majom és ember között mégis miért 
oly nagy a válaszfal szellemileg, erkölcsileg. Ebből világosan 
következik, hogy az anatómiai rokonság nem elegendő össze-
hasonlító tényező, hogy a nagy szellemi és erkölcsi fölénynek 
egyéb okai is vannak. 

Minden anatómiai hasonlóság mellett is azonban oly kü-
lönbségeket fedez fel az elfogulatlanul kutató összehasonlító 
anatómia, melyek első pillanatra ugyan jelentékteleneknek lát-
szanak, de jelentőséget nyernek, ha meggondoljuk, hogy ezek 
az ember szellemi életének fiziologiai alapkellékei és előmoz-
dítói. S ezek a) a koponyaalkat ß) az egyenes járás, y) végtagok 
és 8) a beszélőképesség. 

a) Az emberi koponya űrtartalma háromszor, agysúlya kétszer-
akkora, arcszöge 20 fokkal nagyobb, mint bármely majomé. 

ß) Ranke szerint a nagy agyvelő kényszerítette az embert 
egyenes járásra, mely az ember szellemi életének fontos elősegí-
tője. A gyorsan és hatalmasan fejlődő agy ugyanis merőlegesen 
töri át a középen a koponyaalapot és a gerincvelővel összeköt-
tetésbe lép, ennek következtében a koponya merőlegesen fekszik 
a gerinccsonton. A majomnál ezzel ellentétben a kis agy nem 
tudja a közepén áttörni a koponya alapot, melyet az arccsontok 
erős fejlődése háttérbe szorít és ellapít s mely ennek következ-
tében a súlyponton túl hátul törik meg és lép összeköttetésbe 
a gerinccel. Ennek következtében a majom nem képes egyenesen 
járni s ha jár is, ritkán és nehezen megy az. 

Az ember egyenes járását elősegítik a térd tokszalagjai is. 
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Ezek ugyanis a láb kinyujtásánál megfeszülnek s nem engedik 
a csontok vacollálását. A majomnál pedig ellenkezőleg áll a dolog-
Itt nem a láb kinyujtásánál, hanem a térd meghajlásánál feszül-
nek meg a tokszalagok. Innen van, hogy a majom csak hajlott 
térddel, roggyant-térddel tud járni vagy félegyenesen állni.1 

y) Harmadik anatómiai különbség a végtagok alakulata. 
Az emberi kéz ügyes, mozgékony, kitűnő munkaeszköz, a kuí-
tura egyik legfontosabb fiziologiai eszköze, az agy és a lélek 
terveinek végrehajtója, a kultura jobbkeze. Az emberi láb talpa 
merőlegesen lefelé irányuló izület, melynek célja az emberi test 
nagy súlyát egyenesen fönntartani. 

Ezzel szemben a majom keze jóval hosszabb lábánál és 
pedig az előkar hosszabb a hátsónál (humerus). A kézfej a vissza-
fejlődő hüvelykujjal nehéz, esetlen, ügyetlen, még a legdurvább 
kőkés megfaragásara is alkalmatlan. A tnajomi láb rövidebb a 
kéznél, a talp befelé irányuló, ami a rajta való járást nehézkessé 
teszi, mert nem az egész talp, hanem csak a széle érintkezik a 
talajjal, hüvelykujja szembeállítható a többivel, egyszóval inkább 
kéz, mint láb, Greiffuss, mint a német mondja. Baer Károly Ernő 
mondja erről: «Semmiféle táplálék, éghajlat s betegség sem ké-
pes tapasztalatunk szerint az orangután hátsó végtagjából emberi 
lábat alkotni, mely az egész teremtésben nem ismétlődik meg 
sehol».2 

S ez a különbség — folytatja a nagy természettudós — 
nem egy egyszerű szervi különbség. Minthogy az emberi láb az 
egyenesjárással, ez pedig a nagyobb agyvelővel függ össze s ez 
ismét a szellemi élet kifejezőeszköze,3 ez a különbség végle-
gesen elválasztja az embert a majmok családjától. 

5) Negyedik különbség a beszéló'képesség. Jóllehet a ma-
jomnak épolyan, sőt erősebb fiziologiai szervei vannak a hang 
képzésére, mint az embernek, legfeljebb hangokat tud adni ér-
zelmeinek kifejezésére, de szótagoló beszédet hiába tanulmányoz-
nak nála. Ép ezért sajátságos, hogy miért nem tanul meg be-
szélni a majom, vagy miért nem tanítják meg rá a majomelmélet 
tudósai.4 Müller Miksa nyelvész szerint beszéd és értelmiség oly 

1 L. Hamann Otto : Die Herkunft des Menschen im Lichte der modernen 
Anthropologie. (Riem kollektiv müvében Natur u. Bibel. Hamburg 1911.) 

2 U. o. 303. 
3 U. o. 304. 
* Laminne: L'homme d'après Haeckel. Bruxelles 19074. 9. 1. 
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szoros kapcsolatban vannak egymással, mint a kő és a mozgás, 
egyik a másikat feltételezi. Beszéd, fejlett nyelv csak ott lehetsé-
ges, ahol van szellemi élet és megfordítva. Innen van az, hogy 
a majomnál hiába keresünk szótagoló beszédet vagy fejleszthető 
beszélőképességet. 

Tekintve azt, hogy ez a négy különbség az ember szellemi 
életének s kulturális tevékenységének fiziologiai conditio sine qua 
«0/z-ja, nagyot nyer jelentőségében és nagyon gyöngíti az ember 
és majom közt hirdetett anatómiai rokonságot. 

b) Haeckel második bizonyítéka az ember állati származása 
mellett a biogenetikai alaptörvény. Igaz, hogy az ember embrio-
nális fejlődésében sok oly stádiumot lehet észrevenni, mely az 
alsóbb állati formákkal bizonyos külső hasonlóságot tüntet fel. 
De ez természetes, mert az ember is, mint minden élőlény, sejt-
ből kezd fejlődni s lassan kezd kialakulni a tökéletlen embrió-
állapotból. S ilyenkor tökéletlenebb állati formákhoz hasonlít-
ható. E hasonlóság azonban csak külsőleges, fölületes; épily 
joggal hasonlítható a cukorgolyó a kámforgolyóhoz, a krétagolyó 
a márványgolyóhoz, a készülő művészi kép egy tökéletlen mázol-
mányhoz. Az első megtermékenyült emberi sejt virtualiter már 
az egész embert magában foglalja, abból sohasem lesz majom 
vagy kutya. 

Az egész törvény apriorisztikus, nem bizonyítja be, hanem 
már föltételezi az állati származást. Ha az állati származás bizo-
nyos volna, akkor ennek következménye lehetne e törvényben 
foglalt igazság. Az ember ősei azonban -— sajnos — már elpusz-
tultak, se csontjaik, se képeik nem maradtak ránk. Haeckel úgy 
segít magán, hogy az ember embriói után rajzolja meg őket s 
így aztán maga is nagyon elcsodálkozik, hogy mennyire hason-
lítanak az embriók a kihalt ősökhöz. És hogy az emberi em-
briók és az állati ősök közti hasonlóságot még bizonyosabbá tegye, 
Haeckel nem riad vissza célzatosan elrajzolt sematikus ábrák-
tól, sőt kliséhamisításoktól sem. Ugyanazt a klisét többször 
nyomatja le, hogy a majom, kutya s ember embriójának meg-
tévesztő hasonlóságát kimutassa. Majd egy emberi embriónak 
halalakot ád, hogy a halőshöz hasonló legyen, majd egy 
makakembrióból emberi, az emberiből rnajomi alakot rajzol, 
hogy a nagy hasonlóságot szemléltesse. Természetes, hogy ily 
eszközökkel az összehasonlítás föltétlenül sikerül. 

Már az összehasonlítás kiindulópontja szofizma. Az emberi 
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sejt legkezdetlegesebb alakja a monerula mely pedig nem is 
létezik, hasonlít a monerához, tehát az ember őse a monera volt. 

Monerula = monera 
Emberi sejt = monerula 

Tehát az ember őse = monera. 

Ilyen logikával — jegyzi meg Cyon hires szentpétervári 
fiziologus — a következő elmés következtetést vonhatjuk le : 

A szamárnak füle van, 
Neked is füled van, 
Tehát te is szamár vagy. 

Az egész hasonlóság morfologiai, de nem szervezeti.' 

c) A harmadik bizonyíték állati származásunk mellet Haeckel 
szerint a palaeontologia leletei. Ezekre nézve azonban a legtel-
jesebb disharmonia van a tudósok között. Az annyira emlegetett 
Pithecanthropuus erectus leletről 10 tudós azt állítja, hogy em-
beri jellegű, 7 majominak mondja s csak 7 tartja átmeneti alak-
nak. Ily nézeteltérés mellett nagyon vakmerő dolog történeti 
lénynek mondani a majomi származást. 

Klaatsch a palaeontologiai emberi leletekről ezt az össze-
foglaló véleményt mondja: « Végeredménykép mondhatjuk, hogy 
a foszilemberi csontok2 semmi közeledést sem árulnak el a 
majmokhoz Haeckel féle értelemben. Annyit elismerhetünk, hogy 
a palaeontologiai emberi leletek tulajdonosai a mai embernél 
tökéletlenebbek voltak, koponyaalkatuk a miénknél alacsonyabb 
rangú volt, de valamennyi tökéletes ember volt. » 

A legnagyobb anthropologusok az ember származására 
non liquet-iz\ felelnek és bevallják, hogy a tudomány mostani 
álláspontja és tapasztalata szerint az ember ősök nélkül jelent meg 
a földön. 

Virchow, aki pedig nagyon távol áll a dualizmus világné-
zetétől, kénytelen ily vallomást tenni: «Ki kell jelentenem, hogy 

1 «Seine ganze Genealogie (t. i. Haeckels) besitzt keine andere vernunft-
gemässe Grundlage, als eine oberflächliche morphologische Ähnlichkeit, von 
der er auf die Verwandtschaft der verschiedenen Organismen und auf die 
Herkunft des einen von anderen schliesst» Cyon : Gott u. die Wissenschaft, 
(Leipzig 1912. I. 82.) A biogenetikai törvény komikus következtetéseit leleplezi 
az angol Dorsey Science N. J. folyóiratban (1897. júl. 28. számban). 

2 Idézi Dennert : Die Wahrheit über Haeckel Halle 1909. 134. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 13 
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minden pozitiv lépés, amelyet a történetelőtti anthropologia terü-
letén tettünk, mindjobban eltávolított minket az ember és majom 
közti összefüggés bizonyítékától... Be kell vallanom, hogy eddig 
egyetlenegy foszilmajom- vagy embermajomkoponyát sem* talál-
tak, melynek emberi tulajdonosa lehetett volna. . . Valóban el 
kell ismernünk, hogy még mindig éles határvonal választja el az 
embert a majomtól. Nem taníthatjuk és a tudomány vívmányá-
nak nem tekinthetjük, hogy az ember majomtól vagy bármely 
más állattól származik», i 

Igaz, hogy Haeckel Virchowot e vallomásáért marasmus 
senilis-szel bélyegzi meg, de ugyanilyen véleményen van Zittel 
és Selenka, kik Haeckelnél nagyobb szaktudósok. 

Zittel véleménye : «Európa diluviumában, valamint az összes 
barlangokban talált koponyák nagyságra, alakra és űrtartalomra 
megegyeznek a Homo sapiens-szel és mind jól alakultak. Semmi-
kép sem töltik ki az ürt az ember és majom között».2 

Találóan mondja Burmeister: «Die Bestie möchte ich sehen, 
aus der der Mensch hervorgegangen ist». 

Nem marad más hátra, mint a tudományos agnoszticizmus 
szava Reinke fogalmazásában : «A tudomány méltóságának egyedül 
az az álláspont felel meg, hogy bevalljuk, hogy az ember állati 
származásáról semmi biztosat sem tudunk».3 

Ez ugyan nem Haeckel, de az elfogulatlan természettudo-
mány álláspontja. * * * 

Haeckel tehát sem általában az élet fejlődését, sem az em-
ber állati származását nem tudja elméletével beigazolni. Az élet 
fejlődése vezérlő fejlődési ösztön nélkül meg nem érthető, az 
ember származása pedig hétpecséttel lezárt titokszerű könyv a 
tudomány előtt. Az állati származásról a tudomány semmi biz-
tosat nem tud. Haeckel idevágó két hipotézise nem egyéb tehát, 
mint szubjektív, elfogult előítélet. 

Budapest. Dr. Madarász István. 

1 Die Freiheit der Wissenschaft. 30, 31. I.V. ö. Archiv für Palaeontologie 
XXI. 506. 1. : «Alle Anstrengungen, um die Kontinuität der aufsteigenden 
Entwicklung vom Tier zum Menschen aufzufinden, sind vereitelt. Es existiert 
kein Proanthropos, kein Affenmensch ; das missing link war eine Schöpfung 
des Traumes.» 

2 Handbuch der Paläozoologie. IV. 718. 
3 Naturwissenschaftliche Vorträge. I. 44. V. ö. Hamann i. m. 306. köv. 



Dogmatikai olvasmányok. Irta dr. Dudek János egyetemi 
tanár. Budapest, 1914. Ára 4 K. 

Dr. Dudek egyetemi tanár majdnem minden évben meg-
jelen a nyilvánosság előtt egy-egy tudományos munkával. A mult 
esztendőben is egy érdemes művel gazdagította a magyar katho-
likus theologiai irodalmat. Bizonysága ez fáradhatatlan munkás-
ságának és állásával járó feladatai ismeretének. A jelen kötetben 
értekezéseinek, tanulmányainak egy sorozatát bocsátja közre 
«Dogmatikai olvasmányok» cimen. A mű jellegzetes tulajdon-
ságait maga a szerző domborítja ki néhány találó és kifejező 
szóval az előszóban. A dolgozatoknak tárgya a függelék egy-két 
tárgyától eltekintve, a dogmatika tárgyköréből van véve. Végig-
halad a dogmatikai tractatusokon s mindegyikből kiragad és 
megvilágít egy-egy kérdést s így az olvasó betekintést nyerhet 
a dogmatika egész területére. 

Szerző a könyv cimével is jelezni akarta, hogy dolgozatai 
nem száraz fejtegetések, hanem olvasmányok. A lüktető élet vagy 
az irodalom által felvetett aktuális kérdéseket ragadja meg, vagy 
pedig a tudomány tág mezején azokat, melyek tárgyuknál fogva 
napirenden vannak s melyek körül félreértések, ellentmondások, 
téves magyarázatok merülnek föl. (A tudás és hit; Jézus gyer-
mekkora és testvérei ; Schell Jézus megváltó haláláról ; Harnack 
és Loisy Jézus föltámadásáról stb.) Nemcsak a dogmatika el-
szigetelt területén dolgozza föl ezen tárgyakat dogmatikus meg-
világításban, hanem beleállítja azokat a testvértudományok : a 
természettudomány, történelem, filozófia körébe s velük igazol-
tatja a katholikus tanokat Ily módon bővülnek olvasmányokká 
dolgozatai, melyeket a napi irodalomból beléjük szőtt mozza-
natok is elevenekké, érdekfeszítőkké tesznek. Ezen módszer alkal-
mazásánál mutatkozik be és érvényesül a szerző széles látóköre, 
gazdag tudása, a külföldi tudományos és napi irodalomban való 
nagy tájékozottsága. Az az irói készség pedig, mellyel a szerző 

13* 
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rendelkezik, a világos, könnyed, folyékony előadás a könyv olva-
sását könnyűvé, kellemessé, élvezetessé tudja tenni. Valóban úgy 
van írva, ahogyan a nagyközönségnek ilyen kérdésekről írni 
kell, hogy élvezettel és megértéssel olvassa. 

Egy másik szembeötlő tulajdonsága a könyvnek az, amit a 
szerző «nemzeti szempont»-nak nevez. Dolgozatai mindig bizo-
nyos nemzeti színezetet kapnak, mert a kérdéseket a hazai viszo-
nyokra, a hazai irodalomra való tekintettel kezeli s a dogmák 
örök érvényű igazságait szembeállítja a saját nemzeti irodal-
munkban jelentkező téves irányokkal. Egyes tanulmányai egye-
nesen nemzeti jellegűek: Eötvös és a katholicizmus; Az ember 
tragédiája; Kölcsey bánatos Hymnusza; Pázmány-tanulmányok. 
Bizonyára oly előny ez, mely a művet még közelebb viszi a 
magyar közönséghez. Szerző előszavában ezen pontnál vád is 
foglaltatik a magyar theológiai irók ellen. Teljesen igaza van 
abban, hogy a magyar irónak a magyar irodalomra is tekintet-
tel kell lennie, mert a nagyközönség áltatában az ő közvetítésével 
ismeri meg a téves eszméket, melyek a világirodalomban föl-
merülnek. De a vidéki Íróknak általában — s ezt a szerző is 
nagyon jól tudja — nem áll rendelkezésükre ez az irodalom, 
aminthogy egyátalán kevés helyen vannak a mai irodalmi műkö-
déshez szükséges és nélkülözhetetlen tudományos eszközök bir-
tokában. Saját anyagi erejükből pedig inkább áldoznak az ere-
deti művek beszerzésére, melyeknek eszméi a mi irodalmunkban 
rendesen csak lecsapódások. 

Szerző álláspontja mindenkor szigorúan orthodox. Akár 
Schell megváltási fogalmát, akár Pell szentmiseáldozati elméletét 
bírálja, egyaránt otthonos a positiv- és spekulativmódszer keze-
lésében. A szónoki theologiának és apologetikának művelői sok 
megszívlelésre méltó dolgot olvashatnak ki a «Bougaud és a 
kereszténység» cimű tanulmányból, melyben rámutat B. I. köte-
tének túlzásaira, tévedéseire, vallásfogalmának hiányosságára. 
«Szónoki műnek mesteri, theologiai műnek hasznavehetetlen.» 
«A hit és tudás» cimű dolgozatban jó lett volna az emberi hit 
és a vallási hit közti lényeges különbséget kiemelni. A dog-
matika nemcsak a belőle folyó erkölcstana miatt okoz nehéz-
séget. Nemcsak a szívben van a hiba; van elvi, van tani nehéz-
ség is. 

A művelt nagyközönség, a theologusok szívesen s foko-
zódó érdeklődéssel fogják olvasni ezeket a dogmatikai, tehát 
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már tárgyuk természeténél fogva is fontos, tanulságos és kor-
szerű olvasmányokat. 

Esztergom. Dr. Widermann Károly. 

Pascal. (Tanulmányok.) Az «Emberi Okmányok» második kö-
tete. Irta: Kozári Gyula. Ára 8 korona. Budapest, 1914. A Szent-
István-Tarsulat könyvkereskedésének bizománya. 308 oldal. 

Azt szokták mondani, mindenkinek huszonnégy órából áll 
a napja, de ha Kozári írói tevékenységét összevetjük egyrészt 
hivatalbeli elfoglaltságával, melynek pedig szintén ugyancsak 
derekasan megfelel, másrészt társadalmi szereplésével: szinte 
hajlandók volnánk azt hinni, hogy az ő napja több huszonnégy 
óránál. Nemrég jelent meg az «Emberi Okmányok» első kötete 
a «tegnap, ma és holnap» irodalmából, vaskos kötet, gazdag 
tartalommal: s ime itt e második kötet, a francia, de egyszer-
smind az egész világirodalom egyik legérdekesebb, legrejtelme-
sebb alakjáról, Blaise Pascalról, aki matematikus, fizikus, keresz-
tény bölcselő, janzenista hitvitázó, francia stilista egy személyben 
s mindez 39 év rövid lefutása alatt! 

Kimeríteni egy ilyen páratlanul sokoldalú élet munkássá-
gát, fejlődését persze nemhogy 300, de 3000 oldalon is nagy 
feladat lenne. Erre Kozári nem is vállalkozott; ő Pascalban 
inkább csak a keresztény bölcselőt tekinti, elemzi, magyarázza; 
vázolja továbbá lelki fejlődését állítólagos kételkedésétől (mert 
hiszen csak taktikából mutatkozik kételkedőnek) egészen utolsó 
évének szigorú ön sanyargatásáig. A fizikust és matematikust 
úgyszólván teljesen mellőzi s a janzenista hitvitázóval igen rövi-
den végez. Részünkről szerettünk volna «Les provinciales»-ról 
többet olvasni, nemcsak azért, mert ez a ledönthetetlen korlát, 
mely Pascalt a katholicizmustól elválasztja s nem engedi, hogy 
Pascal-t szentnek nevezzük — hiszen rágalmait és hamisításait 
sohasem vonta vissza —; de azért is, mert emellett e levelek 
stilus szempontjából valóságos remekei a francia irodalomnak. 
Sok tekintetben igaza van Voltaire-nek, ki azt mondja: «Les 
meilleures comédies de Molière n'ont pas plus de sel que les 
premières Lettres provinciales : Bossuet n'a rien de plus sublime 
que les dernières.»1 Villemain is azt tartja, hogy kimeríthetetlen 

1 Bonnefon: Les écrivains célèbres de la France. Paris. 311 1. 
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komikum árad e levelekben. Pascal elsőrangú vígjátékíró tehet-
ség. Pascal a deviné la bonne comédie. 

A csillogó szellemesség persze átka is lett e leveleknek. 
Az a sok gúny, rágalom, vád, melyet a szerző bennük a domi-
nikánusok és jezsuiták ellen szór s melyet egy protestáns, gyű-
lölködő, irányzatos fércmunkából merített (Catalogue et dénombre-
ment des traditions romaines, Genève 16. sz.) ugyancsak «megra-
gadt» (semper aliquid haeret) s Pascal hírhedt műve most is 
úgy szerepel, mint fegyvertára a jezsuita ellenes harcoknak. 
Azt persze a jezsuiták fanatikus ellenségei nem igen veszik 
figyelembe, hogy Pascal ellenfelei annyira sarokba szorították 
őt, hogy a 18-ik levélben Pascal volt kénytelen békét kérni. 
Mondom, szerettük volna, ha Kozári e leveleket bővebben tár-
gyalja, hiszen ezek nélkül Pascal jellemét és vallásosságát meg-
érteni lehetetlen. Anélkül, hogy Pascal utolsó éveiben tanúsított 
jámborságát és keresztény szeretetét kisebbíteni akarnók, kény-
telenek vagyunk hangsúlyozni, hogy mivel Pascal a jezsuiták 
ellen szórt rágalmait s a szentszék ellen intézett fanatikus táma-
dásait soha vissza nem vonta, őt «szent»-nek,i mint Kozári teszi, 
a legjobb akarattal sem nevezhetjük. Mindenesetre reá is áll, amit 
szent Jeromosról mondott : Nihil aliud dico, quam Ecclesiae ho-
minem non fuisse. 

Néhány fejezet címe fogalmat fog adni a munka gazdag és 
érdekes tartalmáról. Pascal kora. Port Royal és Pascal. Élete. Vallásos 
életének fejlődése. Pascal és szent Ágoston megtérése. Lelki beteg 
volt-e ? Misztikus-e ? A Pensées tervezete. Pascal forrásai. A Pensées 
tartalma. Apologiai módszere. Filozófiájának jellemzése. A szív 
logikája és vallása. Jansenizmusa és apológiájának értékelése. 
A Provinciales-ok. Erkölcstana. Pascal és Széchenyi vallásossága. 

Azt hiszem, e címek eléggé jellemzik a tartalom rendkí-
vüli gazdagságát, bőségét, érdekes voltát. Örömmel konstatáljuk, 
hogy emellett a könyv hatalmas apparátussal van megírva, mely 
a szerző nagy olvasottságáról tanúskodik, a figyelmes olvasó bő 
tájékozást nyer a Pascal-irodalomról, mely már valóságos ten-
gerré dagadt. Az egész művön nagy lelkesedés és szeretet 
ömlik el minden lapján megérzik, mennyire szivéhez nőtt a 
szerzőnek az, amiről ír. De itt veszem észre, hogy olyasmire 
vállalkoztam, amit az enyémnél százszorta hivatottabb toll ezer-

1 Még pedig nemcsak egyházi értelemben nevezett szentnek, de általá-
nosabb értelemben vettnek sem hívhatjuk. 
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szer jobban elvégzett, Prohászka püspöké, ki az «Élet» egyik 
tavalyi számában dicséretét, mint egy virágesőt hullatta Pascal 
Írójára. Ne vegye azért rossz néven a szerző, ha én inkább 
olyasmibe fogok, amit Prohászka nem tett : néhány kifogást 
teszek, melyek azonban nem kisebbíthetik a nagytudású író 
kétségtelen érdemét. Annál kevésbbé, mert ezek a kifogások 
nemcsak neki szólnak, de sok, sok modern írónak itt a katho-
likus táborban. Az első: a nagymondások és a homály ked-
velése. Ez a levegőben van most: valósággal ragad íróinkra s 
így Kozárira is. Azt hiszem, másnak sem könnyű megérteni 
ilyen mondatot: «A kor eszméinek, áramlatainak a villamos 
vezetéke mintha Pascal lelkén is átizzanék. Typusa korának, 
kora theologiájának, kiben a tudomány lángoló szenvedélye, a 
sztoicismus erkölcsi felfogása, Jansenismus és a Port Royal bor-
zongása, halálfélelme és dantelátomása, de egyúttal a szalézi 
szent Ferenc és a szent misztikusok timbre-je is rezonál. Egyé-
niséget, személyiséget alkot: logikai, erkölcsi és vallásos egyéni, 
személyes valeurökkel, míg minden szín és valóság bele nem 
iramlik a Krisztus szeretetének és vele való egyesülésnek óceán-
jába. Itt eltűnnek a külön források, áramlások és a Krisztus ke-
resztjének, a személyének a szeretete a béke, a megnyugvás, az 
ekktatikus elragadtatás tükörsima tengerén ring.» (26. 1.) «A co-
gito ergo sum értelme nála nem a Descartes egyetlen és 
bőségszarús elve, mely az egész fizikát és világrendszert csodára 
szüli, mint Nubia.» (146. 1.) «A szemét kinyitani, mely szán-
dékkal lecsukódott a természetfölötti látása elől; fölverni őt 
dermedtségéből és vallásos tetszhalott-álmából, hogy rendeltetése 
örök kérdésével foglalkozzék, nyissa ki szemét és lássa meg az 
örökkévalóság s rendeltetésünk csillagképeit és megismerkedjék 
borzolásával a «frisson»-nal.» (190. 1.) 

A homállyal és a nagy mondások, szólamok hajhászatával 
együtt jár sok-sok újabb íróinknál az idegen szavak hajhászata. 
Mintha a mi szép magyar nyelvünkben nem lehetne találni 
csaknem minden fogalomra megfelelő magyar szót, kifejezést. 
Németországban az idegen szavak egyik legtüzesebb üldözője 
Vilmos császár. Nagy ideje lenne megkezdeni nálunk is a tisz-
togatást, ha nem akarjuk, hogy zagyvalékká váljék Pázmány 
Péter és Arany János nyelve. íme egy mondat, melyben egyet-
len magyar szó nincs: «Typusa a tourment de l'infini-nek, a 
Hauptmann Pronethidenlosa Himmelssehnsuchtjának.» (57. !.) 
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Lehetett volna azt is, amit a következő mondat jelent, máskép 
kifejezni : «Chateaubriand megtérése aeszthetikai és emetiv, 
Bourget-é tradicionalisztikus és spiritualisztikus, Huysmansé 
liturgikus és aszketikus, Brunetière-é tekintélyes és szociologikus, 
Ágostoné és Pascal-é aszketikus és misztikus.» (J. B.)1 

«Pascal a hit szigorúságai a janzenizmus aszketikus túl-
követelései és axiologiai overlelkiismeretessége érdemében a 
jezsuita probabilismus és állítólagos erkölcsi laxismus ellen 
támad.» (94. 1.) 

Újra hangsúlyozzuk, e kifogások nem akadályoznak meg 
minket abban, hogy Kozári könyvét igen érdekes, nagy lendü-
lettel megírt és igen érdemes munkának ne tartsuk, melyet 
ezennel nyomatékkal ajánlunk e folyóirat közönségének figyel-
mébe. Tanulni sokat lehet belőle. 

Nagyvárad. Dr. Némethy Gyula. 

Dr. Platz Bonifác «Az ember származása a legújabb kuta-
tások nyomán» c. munkájáról eszmecsere. 

I. hozzászólás. Hudyma Emil tanár úr a Religio mult évi 
IX. füzetében Platz Bonifác dr.-nak «Az ember származása a leg-
újabb kutatások nyomán» cimű tanulmányát ismertetve és bírálva, 
több olyan dolgot állít, amely kellőleg beigazolva nincsen ! így 
pl. a 758. lapon a következőket mondja: «Platz szerint az ember 
összefüggése a pithecanthroposszal merő chimaera». «Mi úgy 
tudjuk, hogy higgadt emberbuvárok, ha származástanilag nem is, 
de alaktanilag határozott átmenetet tudnak kimutatni a pithe-
canthropos és a neanderthali ember között. A pithecanthropos 
ú. n. kollektiv typus, amelyben a gibbon, csimpánz és az ember 
külső morphologiai jellegei egyesülnek.» «Megengedjük, hogy 
a (pithecanthropos) csontok összetartozandóságát nem tudjuk be-
bizonyítani, de a koponyatető egymagában is elegendő arra, 
hogy magassága indexével, bregmaszögével stb. embertani kuta-
tásainkhoz alapul szolgálhasson.» 

Ha Madzsar vagy Kende népszerű munkáiban olvastam 
volna e sorokat, szó nélkül elhallgatnám, Hudyma Emil tanár 

1 Önkénytelenül eszünkbe jut egy idegen szó kedvelő néhai budapesti 
egyetemi tanárnak következő mondata : «Ez sem nem abrogatio, sem nem 
derogatio, hanem a circumstantiák specialis necessitásán bazirozó peculiaris 
exceptio.» 
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úrtól azonban, (aki amellett, hogy természetvizsgáló, még pap is) 
bátorkodom azt kérni, hogy igazolja be a fennti sorokat a «hig-
gadt emberbuvárok» vizsgálata alapján! 

Ma, mikor a pithecanthropos már rég eljátszotta a kollektiv 
typus szerepét, mikor a legvérmesebb védői is elismerik, hogy 
egy nagyobbszabású gibbon volt, amely semmi szerepet sem 
játszhat a származástanban, szokatlanul hangzik e kijelentés (egy 
katholikus pap szájából!). 

Kérem a tanár urat, aki kis gimnazista koromban a növény-
tan elemeit olyan lelkesen magyarázta nekem, adjon nekem most 
is alkalmat, hogy meggyőződhessem állításának valódiságáról! 
Hol találhatom meg azt a «higgadt emberbuvárt», akinek vizs-
gálata meggyőz engem arról, hogy a pithecanthropos calott-
jának bregmaszöge és magassági indexe embertani kutatásokhoz 
alapul szolgálhat? 

Én ugyanis mindezideig úgy vagyok meggyőződve, hogy 
a pithecanthropos calottjának bregmaszöge és magassági indexe 
ép olyan hypothetikusak, mint maga az állat; mert: 1. teljesen 
lehetetlen a bregmaszög pontos megállapítása, mert maga a 
bregmapont ismeretlen. A varratok ugyanis a pithecanthropos-
nál teljesen ismeretlenek, így ismeretlen egy általuk alkotott 
pont is, amelynek helyét semmiféle számítással sem lehet meg-
állapítani! Milyen szöget kapunk akkor, ha a legfontosabb pont 
hiányzik? 2. A koponya magassági indexe többféle. A leghasz-
nálatosabbak : 

Magassági átmérő X 100 Magassági átmérő x 100 
Hosszátmérő (hosszúság)' Harántátmérő (szélesség). 

A pithecanthropos calottjának magassága pedig ismeretlen 
előttünk! Számítások ugyan a magasság megállapítására vannak, 
de ezek a legkevésbbé sem kielégítőek. 

3. Az embertani méréseknél a helytelen beállítás, a leg-
kisebb eltávolodás a mérőponttól lényeges változásokat idéz elő. 
Már pedig a pithecanthroposnál sem a calott beállítása (az úgy-
szólván lehetetlen), sem a mérőpontok nem biztosak, hogyan 
szolgálhatnak a nyert méretek mégis vizsgálati alapul. 

Ha a tanár úr beigazolja ezt, úgy egy hivővel többet sze-
rez meg az általa hirdetett elvnek, aki készségesen írja alá a 
többi kifogásolható részt is, amely az ismertetésben előfordul. 

Kassa. Dr. Riedl Gusztáv. 
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II. hozzászólás. Dr. Riedl Gusztáv nehézségeire a követke-
zőket jegyzem m e g : 

1. A pithecanthropus kollektiv típusának igazolására hamar-
jában két «higgadt» emberbuvárra hivatkozhatom, akiknek ke-
resztény világnézetéhez nem fér kétség. Az egyik Bumüller, 
akinek munkáit a német és magyar hitvédők előszeretettel idézik ; 
a másik Obermaier, katholikus pap, a párisi ősembertani intézet 
tanára, akit Lenhossék «klerikális» szerzőnek nevez. Bumüller 
«Aus der Urzeit des Menschen» c. művének 106. lapján ezeket 
írja a pithecanthropusról : «Jóllehet fiatal geologiai koránál fogva 
nem tekinthető az ember közvetlen ősének, mindazonáltal messze-
menő jelentősége van annak a megállapításnak, hogy bonctani 
szempontból összekötő kapcsot képez az ember és a majom 
között.» A 112. lapon pedig ezeket olvashatjuk: «A pithecanthro-
pus olyan majom volt, amely az élő ember s a közismert majmok 
között tátongó űrt bizonyos tekintetben szűkebbre vonta.» Ober-
maier «Der Mensch der Vorzeit» c. művének 371. lapján így nyilat-
kozik róla: «A koponyatető egyrészt a gibbonhoz, másrészt a 
csimpánzhoz hasonlít s végre néhány pontban az emberhez is.» 
A 372. lapon pedig az áll : «Az összehasonlító csonttan tanúsága 
szerint a pithecanthropus koponyájának alkotásával és űrtartal-
mával messze felülmulta az emberszabású majmokat; alaktani 
szempontból közelebb állt az emberhez, mint bármely más ember-
szabású majom.» A felsorolt tekintélyi érvek eléggé igazolják azon 
álláspontomat, miszerint a pithecanthropus «alaktani» átmenet a 
gibbon, csimpánz és ember között. Ebből természetesen még 
nem következik az, hogy a pithecanthropus a majmot és embert 
genetikailag áthidaló, valóságos majom-ember. Kohlbrugge «Die 
morphologische Abstammung» c. művében épen amiatt tartja 
lehetetlennek a pithecanthropus genetikai bekapcsolását az 
ember fejlődési vonalába, mert koponyáján a gibbon, csimpánz 
és ember jellegei kombinálódnak. A pithecanthropusnak, mint 
kollektiv típusnak, tehát csak elméleti jelentősége van a szárma-
zástanban. 

2. Riedl szerint a pithecanthropus «egy nagyobb szabású 
gibbon». Ezt a felfogást tisztelem, mert elég divatos az őslény-
tanban, de a tudomány megdönthetetlen tételének nem tartom, 
mert a gibbonrokonság elméletének számos nehézsége van. (V. ö. 
Lenhossék: Az ember helye a természetben.) Legcélszerűbb a 
pithecanthropus rendszertani helyzetét még nyitott kérdésnek 
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tekinteni s Virchov példáját követni, aki az 1895-ki leydeni, 
zoologiai kongresszuson Dubois Jenőnek, a pithecanthropus fel-
fedezőjének előadásához azt a kritikát fűzte, hogy mindaddig a 
várakozás álláspontjára kell helyezkednünk, amíg a pithecanthropus 
teljes csontvázának birtokába nem jutunk. 

3. Riedl ama kijelentése, hogy a pithecanthropus koponyájá-
nak magassága «ismeretlen», tévedésen alapszik. Schwalbe strass-
burgi emberbuvárnak a pithecanthropus — és neanderthali 
koponyákon végzett klasszikus mérései óta az őskoponyák magas-
sági jelzőjét a glabella-inion vonalra szoktuk vonatkoztatni, már 
pedig a glabella- és inionpont a pithecanthropus koponyán exacte 
kimutatható. Ez a Riedl előtt «ismeretlen» magasságjelző tizede-
sekig terjedő pontossággal: 34'2. 

4. Hogy a bregmapontot nem tudjuk fixirozni s ezzel kap-
csolatban a bregmaszöget pozitive lemérni, azt megengedem ; 
ilyenkor azonban beérjük a negativ szögméréssel, vagyis azon 
két határvonal megállapításával, amelyeken túl a bregmapont 
nem terjeszkedhetik. A pithecanthropus bregmaszögének negativ 
határértékei, amelyeknek az összehasonlító bonctanban így is 
nagy hasznát vesszük: 34°—38°. 

5. Végezetül kijelentem, hogy Madzsarral és Kendével nem 
vallok szellemi atyafiságot, egyszerűen azért, mert a túlhaladott 
álláspontokat szorgosan kerülöm. Köztudomású ugyanis, hogy 
ma már a darwinisztikus származástan hivei is feladták azt a 
nézetet, hogy a pithecanthropus közvetlen előfutára az embernek. 

Nagyszombat. Hudyma Emil. 

Zur Psychologie des Jesuitenordens. Studien von Peter Lippert 
S. J. — 1912 Verlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung, Kempten-
München. 

Az érdemdús rend visszaállíttatásának százados évfordulója 
alkalmából érdemlegesnek véljük e különben is figyelemreméltó 
munkát közelebbről bemutatni. A lelkes, fiatal jezsuitaatya, ki a 
Stimmen aus Maria Laach legérdemesebb munkatársainak is 
egyike, modern készülettel, korszerű formában, lélektani szem-
pontok szerint ismerteti a jezsuitarendet. 

Célja azon lélektani mozgató erőket leírni, melyek a jezsuita-
rendet létrehozták s mindig frissen tartják. Prof Fassbender nézete 
szerint ezek az alapító egyéniségében s a rendalapítás kora viszo-
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nyainak világánál kitűzött céljaiban kereshetők. Kimerítő tárgya-
lást nem igér, idézni sincs szándéka, ehelyett utal a konstituciókra, 
melyek mindenkinek hozzáférhetők s melyeknek az életbe való 
átültetése a jezsuitarend, ez az újkor legérdekesebb szellemi 
életbeli tüneményeinek egyike. A könyvnek tartalma vonzó és 
emelő mindenütt, nemes és férfiasan komoly hangja mutatja, 
hogy nem mindennapi gondolkozók egyikének műve. Nyugodt, 
határozott, kifejezésteljes ez a beszéd. Nem titkolhatja el az olvasó, 
hogy a mű irója mélyen belát a kor lelkületébe, hogy ismeri 
korunk eszmeáramlatát, azért nyiltan mutat rá a tényre, mely 
mellett előkelő lenézéssel vagy gúnymosollyal el nem mehet senki. 

A jezsuitarend a történelem egy ténye, mint más történeti 
tények. Közöttünk létezik, helyét elfoglalja, mint a világtények 
láncának egy szeme, mint ható erők eredménye és mint működő 
ok egyben. (2 1.) Már előre int, hogy bár a szív hangja majd-
nem minden észműködésben közbejátszik, mégis lehetséges úgy 
a rajongásnak, mint a gyűlöletnek ezen néha-néha nagyon is 
zavaró hangját elnémítani vagy legalább úgy eltompítani, hogy 
az ész hangjához semmit hozzá ne tegyen. És e megjegyzése, 
amily nyugodt és megnyerő, époly jogos és lélektanilag meg-
alapozott. A Jézus-társasága nem egyszerű jelenség, melyet első-
ízben megtekintve megitélni lehet. Négyszázéves múltra tekint 
vissza s erre oly időben, amelyhez hasonlót a bonyolultságban a 
történet azelőtt nem ismer. 

Mindenek dacára azonban szabályszerű egységes egész az, 
mely ámbár sajátos és merész, erőteljes, talán különleges alapelv 
szerint jött létre, de amely egységes s mint ilyen uralja úgy a 
létesülést, mint az egész kialakulást, fennállást, fejlődést. Tudo-
mányos meghatározását ezen alapeszme felfedezésében s annak 
a korviszonyokhoz való alkalmazkodási nyilvánulásaiban lelhet-
jük tehát. Ezen programmpontok szerint halad az értelmes szerző 
s mutatja be a jezsuitarendet, annak vezető eszméit az életben 
való megnyilvánulásai szerint. 

Honnan a r end? Mily erők tartják fent s fejlesztik? Meny-
nyit érthetünk meg alapítójának egyéniségéből ? Mennyit a korszaki 
légkör behatásaiból? Rá kell-e mutatnunk isteni életerők forrá-
sára itt-ott? Végül, mit is tett hát, mit akart s mit akar, mit 
céloz ez a működőok a világmindenség hatalmas összletében? . . . 
Ki ne látná, hogy tudományos alapon, bár ezt elmésen elrejti, 
határozott nézőpontok szerint haladó tárgyalással van dolgunk? 
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«A betű és szellem» cimű fejezetben már bevezet a szerző 
kemény anyaggal dolgozó műhelyébe. A rendet ne az egyes rend-
tagok külön-külön fellépő megjelenéséből Ítéljük meg, továbbá 
necsak a holt betűre nézzünk, mert az tán az első tekintetre 
visszariaszt, bár átültetve a tett életébe, a jónak, a szépnek, a 
nemesnek egyik hatóoka leend. Hogy a szerző itt-ott meglehetős 
leplezetlenül szól, ezt nem ő kívánta, ő ezáltal annak adja jelét, 
hogy ő korát — a finom diplomácia s tán azért a másik véglet-
ben leledző hideg szókimondás korát — nagyon megértette s a 
megértett korhoz megérthető nyelven akar szólni. Az egész ren-
det átható főeszme; a szeretet törvénye képezi szent alapítója 
szerint a jezsuitarend szellemét. 

A «Krisztus-gondolat», a «krisztusi szeretet» képezi a rend 
központi erőforrását, a rendnek szinte lelkét. . . A jezsuitaaszké-
zis alapmondata mintegy a rövid, tartalomdús szavakban fejez-
hető ki: «Mitbrüder, wir müssen unseren Heiland immer mehr 
kennen und lieben lernen». A szent Ignác módszerű elmélkedés 
s az egyéb áhitatgyakorlatok, jellegzetes szentséglátogatás külö-
nösen a krisztusi gondolatot helyezik mindig a központba. 
Krisztus, az Atya akaratát teljesítő, az ő dicsőségeért tenni, tűrni 
elszánt, küzdő alakja a jezsuita életideálja és pedig a szent Pál 
eszmeköréből vett elvek alapján «apostoli» s nemcsak áldozópapi 
eszme kialakításában. A jezsuiták pápahűségéről, engedelmességé-
ről sok kedves gondolatot tár fel s oszlat el itt-ott felmerülő 
téves nézeteket. Megragadó a három utolsó fejezet, melyekben 
az alapító személyét mutatja be s ennek kapcsán a természet-
feletti hatóokra vezet a rend lényegét illetőleg. A zárófejezet 
csattanó, szinte lendületes. A mű feltételezi a rendnek legalább 
nagyvonásokbani ismeretét, szellemdús ötletei eredetiségre val-
lanak. A kiállítás is modern és előkelő. Dr. T. 

Newman: Die Geschichte meiner religiösen Psyche (Apolo-
gia pro vita sua). Németre fordította: M. Laros. 308. o. 1913. 

M. Laros, Newman egyik legalaposabb ismerője a Hochland 
1914-iki évfolyamában több cikksorozatban ismerteti a nagy 
angol konvertita életét legújabb dokumentumok alapján. Ugyan-
akkor németre fordítja Apologiáját, a nagyközönség számára 
készült élettörténetét, melyben Newman visszapillant életére 
kora ifjúságától kezdve s levelezései alapján, de szigorúan tör-
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ténelmi módszerrel s csodálatos objectivitással számol be arról 
az évtizedeken át tartó lelkifolyamatról, mely őt Oxfordból 
Rómába vezeti. 

A katholicismusnak, mint hitrendszernek, isteni eredetét a 
történelem, a logika s dialektika napnál fényesebben bizonyítja, 
de legfényesebb s egyéni szempontból sokszor leghatalmasabb 
apologiáját a megtérő lelkek psychologiája nyújtja, mert itt a 
hitnek elvont világa egy istenkereső léleknek benső, egyénileg 
átélt, szent valóságává válik. A megtérés lassú folyamat, az ész és 
szív, a jobb belátás s hagyományos megszokottság fenséges 
harca; kétely, homályos látás útvesztőin halad a lélek, nem 
tudja, hogy merre, meddig, de a sötétségben vezeti őt egy rajta 
kívül álló erő, a kegyelem, az új világnak biztos kikötője felé. 
S itt megnyugszik esze is, szive is. S e megnyugvás fakasztja 
lelkéből egy páratlanul harmonikus életnek szép énekét. Ez az 
ének aztán a leghatalmasabb apologia! 

Ugyanakkor, mikor Franciaországban Renan szakít az Egy-
házzal, Angliában Newman katholikussá lesz. A puritán egyház-
nak papja, az anglikán katholikusok fölényes szellemi vezére, a 
nagy hittudós, az ősegyház alapos ismerője, a vérbeli angol, 
katkolikussá lesz! Tudományos meggyőződése viszi őt ez útra, 
szivének minden ellentétes vonzalma dacára. Szent Ágostonhoz 
hasonló nagy szelleme belenéz az Evangéliumba s a hagyo-
mányba s Rómát ismeri fel benne. «Tolle, lege», súgta a Lélek 
Ágostonnak, «Seeurus indicabit orbis ter rar um» súgja Ágoston 
Newmannak ! 

Ez a conversio nem szívbeli vonzalom, hanem csodálato-
san intellectualis folyamat; «nem a fantázia s érzelem, hanem 
értelmi belátás vezetett, különben már rég katholikus lettem 
volna.» (126.) Newman előtt Róma ismeretlen volt, neveltetése, 
tanulmányai, családi hagyományai s főként a közszellem távol 
álltak Rómától, mely szemükben politikai cselszövényeknek, papi 
uralomnak s az Antikrisztusnak városa. Newman mindezt szilár-
dan hitte. De ugyanakkor mást is hitt. Az angol egyház a libe-
ralizmus kezébe került s az igaz vallásosságot az Opportunismus, 
a világi hatalommal való kacérkodás elpárologtatta. Kegyelmes 
lelkét mindez szomorúan érintette és kétséget támasztott benne 
az iránt, vájjon az anglikanismus mai alakja hűen tükrözi vissza 
a Krisztus örökségét. «Az áttérés szándéka soha nem jutott 
eszembe, de egy benső hang azt súgta nekem, hogy van valami 
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fönségesebb, mint a mai anglicanismus s ez az ősi, apostoli 
egyház.» (530.) 

Ez a hang az ősegyház tüzetes tanulmányozására vezeti. 
Évtizedeknek hosszú munkája rávezeti, hogy az anglicanismusban 
nagy elcsuszamlás történt, a protestantizmus itt is elhomályosí-
totta az ősegyháznak hitét. Dogmatismus, szentségek, szentelmé-
nyek s püspöki intézmény az ősegyháznak arcvonásai, de ezek 
kitörlődnek az anglicanismusból. Az anglicanismus apostoli jel-
legével szemben áll az ősegyház egysége, katholicitása s főként 
szentsége. Szent Athanáz nem anglikán, hanem római s neki 
igaza van ! 1839—41. meghozza a nem várt eredményt, a rettentő 
csalódást. A múltnak összes emlékei, ősi hitének minden vará-
zsa romba dől. Az angol egyház nem Krisztus egyháza, hanem 
haeresis! «Emlékszem — úgymond — 1839. júniusára, mikor 
egyik barátomat a történelem rendkívüli fontosságára figyelmez-
tettem; augusztus végén már éreztem nyugtalanságomat. Erős 
váram volt az ősegyház s az ötödik század közepén a XVI. és 
XIX. század tükörképét láttam. Belenéztem e tükörbe s azt lát-
tam, hogy monophysita vagyok.» A «via media» egyháza semmi-
ben sem különbözik az akkori keleti egyháztól. Róma akkor is 
ugyanaz, mint most; a protestantismus ellenben a monophysitis-
mushoz hasonlít. (120.) Az igaz hit helyébe az Opportunismus 
lépett. (121.) 1841. megtérésének kiinduló pontja. A meggyanú-
sított, a legyalázott Róma mint Krisztus igaz egyháza bontako-
zik ki lelki szemei előtt a történelmi kritika útjain. 

S mialatt e lelki folyamat érik, Anglia gyanúja reá fordul. 
Újságok s püspöki körlevelek figyelmeztetik a közvéleményt 
Newman veszedelmes útjaira. Az angol egyház ellene fordul. 
Lemond tehát hitszónoki állásáról, melyet szent Ma/y-btn viselt, 
elvonul a littlemori filiális egyházba, itt templomot épít s a 
híveknek s saját lelkének él. Üdvösségének útját keresi. Imád-
kozik és tanul. Megindítók azok a levelek, melyeket barátainak 
s püspökének ír. Mennyi keserűség, csalódás, bánat, de egyút-
tal mily fölségesen szép léleknek megnyilatkozásai. Mily mesteri 
rajzai az angol egyház közállapotának. 

A littlemori tartózkodás eredménye az, hogy Newman 
világnézlete teljesen kialakul. Két utat lát maga előtt. Az egyik 
az atheismus, a másik a katholicismus. Az anglikanismus fél út 
Róma felé, a liberalismus fél út az atheismus felé. Isten nélkül 
nincs élet, Róma nélkül nincs megnyugvás. (215. o.) 
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1843-ban lépett Newman utoljára az oxfordi szent Aldary 
egyházi szószékre, hogy búcsút vegyen egyházától. Jeremiás 
siralmai voltak ezek, hallgatói sírtak. Még két esztendő! Ez idő 
alatt megirja tanulmányát a «Keresztény tan fejlődéséről». Ily 
szavakkal végzi: «Nunc dimittis servum tuum Domine, secun-
dum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare 
tuum» (Luc. 2. 29. 30.) (23. o.) Végre eljött 1845. október 5. 
Megtér. 

A könyv utolsó fejezete megtérését követő éveiről rövi-
den szól. 

Aki kezébe veszi e könyvet, le nem tudja tenni. Történel-
met olvas, de egyúttal imádkozik is. S megtelik a lelke azzal 
a fölényes öntudattal, hogy hitünk igazságait lassan, de győzel-
mesen vezeti a lélek a lelkek birodalmán. 

Jákóhalma. Hetényi Oyula. 

Das Seligkeitsstreben in der kantischen und thomistischen 
Ethik. Von Xaver Westerius, 1914. Breer & Thiemann, Verlag, 
Hamm (Westf.) 32 old. 

Szerző célja a katholikus erkölcstan ellen már évszázadok 
óta felhozott eudaimonismus vádja ellen erkölcstanunk igazsá-
gát kimutatni. E célból összeveti a katholikus és ellentéte, a protes-
táns irányzat két legnagyobb bölcselőinek, Aquinói Szent Tamás-
nak és Kantnak erre vonatkozó nézeteit. Kant álláspontjának 
tarthatatlanságával, Szent Tamás elveinek helyességével igyekszik 
ezen vád helytelenségét bizonyítani. 

Nyugodtan állíthatjuk, szerzőnk, amennyire dolgozatának 
szűk keretei lehetővé tették, elérte célját. 

A boldogság utáni vágynak erkölcstanunkkal való szoros 
kapcsolata miatt szokták szemünkre vetni az eudaimonismust. 
Épen ezért a boldogság utáni vágynak az erkölcstanhoz való 
viszonyát kellett elsősorban vizsgálat tárgyává tenni Kantnál és 
Szent Tamásnál. 

Szerzőnk ennek megfelelően logikusan szemügyre veszi a 
boldogság mibenlétét Kantnál és Szent Tamásnál és különösen 
mindkettőnek felfogását a boldogság utáni vágynak az erkölcs-
tanhoz való viszonyáról, valamint a boldogság elérhetőségéről 
igyekszik hűen kidomborítani. Végül pedig összefoglalja homlok-
egyenest ellenkező nézeteiket. 
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Dicséretes a szerzőnek szorgalma, mellyel a legfontosabb 
helyek kikeresésével elénk tárja a katholicizmus és protestantiz-
mus két legfőbb bölcselőjének felfogását. Kantnál itt is ugyanazt 
a tapogatódzást és ingadozást látjuk, mint ismeretelméletének ki-
dolgozásában. Míg kezdetben a keresztény erkölcstannak meg-
felelően szoros kapcsolatot lát a boldogság utáni vágy és az 
erkölcsösség között, még azt hangoztatja, hogy az erkölcsösség 
a boldogság elérésére szükséges lépcső (v. ö. Vorlesung über 
Metaphysik, Kritik der reinen Vernunft részben), addig későbbi 
irataiban (v. ö. különösen Kritik der Urteilskraft) egyenesen 
tagadja a boldogság utáni vágynak mint erkölcsi indítóoknak 
(motívum) létjogosultságát. Kizárólag az erkölcsi törvények köte-
lező erejében látja cselekvéseinek rugóját. Szent Tamás ezzel 
szemben mindig csak lépcsőnek tartja az erkölcsösséget a leg-
főbb jóhoz, végcélunkhoz, örök boldogságunkhoz, Istenhez. 

Azon a címen, hogy erkölcstanunk az erkölcsi törvényeket 
a boldogság mint végcél alá rendeli, az eudaimonismus vádjá-
val illeték azt. Szent Tamás a Sum. theol. I. II. 1—5 qq-
ban világosan meggyőz bennünket e vád alaptalanságáról. A bol-
dogság objektiv és szubjektív fogalmazásával, mellyel minden 
bizonytalanságot és kétértelműséget kizár, ideális rendszerbe tudja 
illeszteni erkölcstanunkat. Míg ellenfeleink, köztük Kant is, azono-
sítják a boldogságot az élvezet fogalmával, amivel logikusan 
argumentálhatnak ellenünk, Szent Tamás ezzel szemben éles különb-
séget tesz boldogság és élvezet között, mert sem a szellemi, sem 
az érzéki élvezetet, melyet vágyó tehetségünk a kívánt jóban való 
nyugvásának tart, nem teszi erkölcsi végcéllá. Végcélunk a bol-
dogság objectiv fogalmazásban, vagyis a legfőbb jó, melynek 
bírásában boldogok vagyunk. Viszont a legfőbb jó birása, vagyis 
a boldogság szubjektív fogalmazásban, amely tehát nem más, 
mint a legfőbb jó bírását követő legnemesebb élvezet, a dolog 
természeténél fogva nem lehet magában végcél, hanem csak 
ennek elérését követő kisérő tény. Nem áll tehát a boldogság 
és élvezet egyszerű azonosítása. 

Ezzel az eudaimonismus vádja alapjában megdől. De ter-
mészetellenes volna minden eudaimonistikus vonás kizárása 
erkölcstanunkból. A boldogság utáni vágy is lehet erkölcsi indítóok, 
ennyiben tényleg eudaimonistikus a mi erkölcstanunk, de nem 
állana ennek kizárólagos hangoztatása, miként az epikureisták 
tették. Nevezhetjük bizonyos értelemben utilitaristikusnak is 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 14 
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erkölcstanunkat, amennyiben az erényeket végcélunk elérésére 
hasznosaknak tartja. Sőt bizonyos tekintetben rokon a stoikusok és 
Kant rigorista kötelesség - erkölcstanával, mert kötelességünkké 
teszi, a mi érdekünktől független általános végcél, Isten dicsőíté-
sére munkálkodni. Egy rendszerbe sem sorozhatjuk ezért erkölcs-
tanunkat, mely a háromféle jóval (bonum honestum, bonum 
utile, bonum delectabile) mindegyik rendszernek csak jó oldalait 
egyesíti magában s így fölötte áll valamennyinek. 

Fribourg. 
Schütz Balázs. 
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Ú J S Z Ö V E T S É G I B I B L I K U S S Z A K S Z E M L E . 

Inter arma silent Musae. Utolsó biblikus szakszemlém megirása 
óta (1914 jún.) belejutottunk a világháborúba s megakadt, vagy leg-
alább is megbénult az összeköttetés a külföldi könyvpiacokkal. Nagy 
sajnálatomra azóta szó sem lehetett arról, hogy a Franciaország-
ban, Angliában vagy Belgiumban megjelent újabb munkák közül 
csak egyet is beszerezzek vagy elolvassak. Ezért is kérem e szak-
szemle olvasóit, ne vegyék rossz néven, ha a jelen alkalommal 
szinte kizárólag másodrendű források alapján, afreiburgi «Biblische 
Zeitschrift» és a paderbomi «Theologie und Glaube» biblio-
graphiáiból ismertetem az újabb újszövetségi biblikus irodalmat. 
Egészen beszüntetni — még rövidebb időre is — már azért sem 
szeretném a biblikus szakszemiét, mert az e téren megjelenő 
munkák száma amúgy is rendkívül nagy. 

A) Önálló munkák. 

/. — Szentíráskiadások és fordítások. 
A Vulgata szövegét újabban kiadták : GRAMMATICA , Biblioruin 

sacrorum . juxta Vulgatam Clementinam nova editio. Einsiedeln, 
1 9 1 4 . ( X I I , 1 1 5 2 és 2 3 . 1. 1 0 m.) és HETZENAUER, Biblia sacra 
Vulgatae editionis. Regensburg, 1 9 1 4 . ( X I X és 1 2 8 0 1. 9 * 6 0 m.) 
Mindkettő praktikus, olcsó kiadás. Előnyükre szolgál, hogy a szö-
veget hermeneutikai kontextusba fűzve adják, a költői munkák-
ban stichosok szerint; de ezt némileg megzavarja, hogy az egyes 
fejezetek ott is külön bekezdéseket képeznek, ahol a kontextus 
folytatólagos szöveget kivánna. A párhuzamos helyeket az első 
kiadó fontosságuk szerint csoportosítja. 

RÖSCH kapucinus atya a négy evangéliumot és az Apostolok 
Cselekedeteinek könyvét fordította le a német nagyközönség szá-
mára: Die vier hl. Evangelien und die Apostelgeschichte cím 
alatt. A fordítás. Paderbornban jelent meg. Rösch nem törekszik 

14* 
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betüszerint való, homályos fordításra, hanem a szövegnek értel-
mét adja híven vissza. A hebraizmusokat és a hosszú görög 
mondatokat felbontja. Igaz, hogy ily módon a fordítás néha 
paraphrasis jellegével bir, de szép nyelvezete és folyékonysága 
csak használhatóságát növeli. 

A Societa Italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini 
in Egitto, mely — mint neve mutatja, — az Egiptomban található 
görög és latin papyrusok felkutatásával és kiadásával foglalkozik, 
Florenzben 1912. és 1913-ban két kötetes gyűjteményt bocsátott 
ki Papiri Oreci e Latini cimen. Az 1., 2., 3. és 5. számú papyru-
sok töredékek Máté, Lukács, János evangéliumaiból és Jakab leve-
léből, a 6. számú papyruson pedig az apokrif Protoevangelium 
Jakobi olvasható. 

2. — Introductio. 

BLAKISTON munkái, The Bible of to-day (Cambridge, XVI és 
240 1.) három részre oszlik. Az I. rész a sugalmazás kérdését tár-
gyalja és a bibliai tudományok módszeréről értekezik; a II. rész 
az ószövetségi, a III. az újszövetségi szövegről, irodalomról és 
kánonról beszél, míg a IV. rész azt a kérdést fejtegeti, milyen 
viszonyban áll a kereszténység a zsidó valláshoz. 

PAUL W E N D L A N D , Die urchristlichen Literaturformen. Hand-
buch zum Neuen Testament. I3. Tübingen, 1914.3 márka. — A szerző 
Wellhausen, Klostermann és Holtzmann iskolájának hive, de az 
őskeresztény irodalom kérdéseit elsősorban irodalmi szempontból 
akarja megoldani. Az evangéliumokra vonatkozó patrisztikus ha-
gyományt nem tartja hitelre méltónak. Szerző a kettős forrás-
elméletnek hive. Szerinte Márk szedte össze és díszítette föl a 
hagyomány szétszórt adatait és az apostoli korbeli kereszténység 
eszméit Jézus élettörténetében testesítette meg. De a Márk-féle 
evangéliumnak kronológiája csak koholt dolog. Máté és Lukács 
a Márk-féle evangélium mellett az ősevangéliumot (Q) használ-
ták. Az egész evangéliumi irodalomnak vezető gondolata : Jézust 
Messiássá tenni. Az egyes szétszórt logiákból Máté és Lukács 
összefüggő beszédeket alkottak. Legcélzatosabb és ezért törté-
nelmi szempontból legcsekélyebb értékű János evangéliuma. 
Wendland az Apostolok Cselekedeteit sem tartja történelmileg 
hiteles munkának ; ebben is igen sok legendás elemet lát, a beszé-
deket meg épen önkényesen koholtaknak mondja. Szent Pál 
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leveleit azonban hiteleseknek fogadja el, kivéve az efezusiakhoz 
és kolosszabeliekhez írt leveleket és a thesszalonikai hívekhez 
intézett második levelet. A katholikus leveleket a két kis János-
féle levél kivételével elveti. 

Hogy az ilyen, pusztán benső — és tegyük hozzá: teljesen 
önkényes — érvekkel dolgozó kritika útján tudományos értékkel 
biró eredményeket nem lehet elérni, épen Wendland műve bizo-
nyítja minden szónál világosabban. Az őskereszténységnek, az 
apostoli kornak eszméiről legelső, legbővebb és legrégibb for-
rásaink épen az újszövetségi szentiratok. Az I. századból való 
praeterbiblicus források száma elenyészően csekély (Tizenkét 
apostol tanítása, Kelemen I. levele a korinthusiakhoz) és ezek is 
utalnak az addig megírt szentkönyvekre. Ha tehát az újszövet-
ségi szentírást mint történeti kútforrást elvetjük, egyáltalán nem 
is beszélhetünk az apostoli korszak eszméiről és az őskeresztény-
ségről. Hamisaknak mondott történeti kútforrásokból dolgozni: 
a legnagyobb következetlenség. 

Ezeken kívül még egy történetkritikai bevezetést emlí-
tünk meg: 

CERESETO, Introductio generalis in sacros atriusque Testa-
menti libros. I. 1. Genua, 1913. XXVI és 502 I. 5 lira. 

3. — Régiségtan. 

H Ä G E N M . , Realia biblica, geographica, naturalia, archaeolo-
gica, Paris, 1914. (VIII és 728 1. 10 fr.) E munka a «Cursus 
Scripturae Sacrae» vállalathoz tartozik és a Lexicon biblicumnak 
kivonata. Főleg földrajzi, természetrajzi és régiségtani ismereteket 
nyújt. Hasznos kézikönyv; iránya persze a Cursust jellemző kon-
zervativizmus. 

Hasznos munkát írt K A U F M A N N Handbuch der christlichen 
Archaeologie. Paderborn, 1914. 2. kiadás, XVIII és 814 1. 500 kép-
pel. 15 márka. 

A ÖALMANtól kiadott Palästinajahrbuch des deutschen evan-
gelischen Instituts für Altertumswissenschaft des heiligen Landes 
zu Jerusalem-btn (IX. évfolyam, 1913.) két újszövetségi tárgyú 
értekezés van. Sprenger az Úr Jézusnak azon példabeszédeit fejte-
geti, melyekben az összehasonlítás alapját a vetés és aratás moz-
zanatai képezik (Jesu Säe- und Erntegleichnisse) és ezeket Palesz-
tina földmívelési viszonyaiból megvilágítja; Dalman pedig a 
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Golgotháról és Jézus sírjáról értekezik (Golgotha und Grab 
Christi). 

B R Ü N E könyvét: Flavius Josephus und seine Schriften. Gü-
tersloh, 1913. ( V I I I , 308 és X I 1. 9 m.) az újszövetségi biblikus 
szakszemlében csak azért említjük meg, mert az újszövetséghez 
görög szóbeli konkordanciát is ad. 

4. — Hermeneutika. 

A hermeneutikai irodalom terén két katholikus szerző mun-
kája jelent meg: DOELLER, Compendium Hermeneuticae biblicae. 
Paderborn, 1914. (3. kiadás, V I I és 169 1.) és H O B E R G , Katechismus 
der biblischen Hermeneutik. Freiburg i. Br. 1914. (VII I és 46 1. 
1 m.) Az előbbi rövidre fogott tankönyvnek készült, a második 
pedig a prophorisztikát nem is tárgyalja és az általános herme-
neutikai szabályokat is dióhéjba szorítja össze. 

5. Szeritírás-magyarázat. 

Érdekes dolog, hogy a biblikus tudományok haladásának 
korszakában olyanok is akadnak, akik a régi szentírásmagyará-
zók munkáit a mai kor felfogásához mérten átdolgozva újra 
nyilvánosságra bocsátják. A N T O N I U S PADOVANI cremonai theologiai 
tanár, most már fölszentelt püspök, a hajdan oly nagy 
kedveltségnek örvendő Cornelius a Lapide (f 1637.) evangelium-
kommentárját adta ki Turinban : Commentaria ad Quatuor Evan-
gelia R. P. Cornelii a Lapide cím alatt négy kötetben. Pado-
vani elhagyta Cornelius a Lapide állításaiból mindazt, ami ma 
már túlhaladott álláspont és a magyarázatokat a görög szöveg-
hez fűzte. Bár annak idején is Maldonatus és Estius munkái 
sokkal tudományosabbak voltak, Cornelius a Lapide könyve 
igen sok patrisztikus értelmezést tartalmaz, többnyire a szent-
atyáknak betűszerinti, allegorikus, erkölcsi és anagogikus magya-
rázatait s így az egyházi szónok e munkát ma is haszonnal 
olvashatja. 

D R . PÖLZL, Kurzgefaszter Kommentar zum Evangelium des 
hl. Joannes mit Ausschlusz der Leidensgeschichte. Graz und 
Wien, 1914. 3. kiadás, 5*30 márka. 

Pölzl a nála megszokott alapossággal írta meg kommen-
tárjának e harmadik kiadását, melyet nemcsak a szakember, 



v e g y e s e k 215 

hanem az egyházi szónok és hitelemző is nagy haszonnal for-
gathat. Megjegyezzük, hogy Pölzl elveti Belsernek azt a vélemé-
nyét, mely Jézus nyilvános működését egy esztendőre teszi. 

D R . JOSEF HENSLER, Das Vaterunser. Neutestamentliche Ab-
handlungen. Münster, Aschendorf. 1914. 2'80 márka. 

Mióta Harnack 1904. január 21-én a porosz királyi tudomá-
nyos akadémiában azt állította, hogy a Miatyánk eredetileg csak 
három kérésből állt, különös fontossággal bír minden munka, 
mely a Miatyánknak szövegtörténetével foglalkozik. Hensler ala-
posan, versről-versre vizsgálat tárgyává teszi a Miatyánk szö-
vegét Máténál (6,9—13.) és Lukácsnál (11,2—4.), majd Harnack-
kal szemben rámutat arra, hogy Harnack módszertani, lélektani 
és hermeneutikai érvei nem állják meg helyüket. A Szentlélek 
kérése («Geistbitte», egyes kódexekben Lukács a 11. fej. 2. ver-
sében sXÍHxw xà áytov rcveOfiá aou sep' iâç xaE xafrapiaaxo) ïj[xâç) 
nem tartozik a Miatyánk eredeti kéréseihez, mint Harnack állította, 
de hozzátartoznak azok, amelyeket Harnack későbbi toldalékok-
nak mondott. Munkájának második részében Hensler azt fejti ki 
és bizonyítja, hogy a Máténál olvasható szövegforma az eredeti, 
ettől függ Lukács 11, 2—4. Az egyes kérések pompásan beleille-
nek Jézus tanításába, de irodalmi párhuzam azok között és a bib-
liának más részei között nincs. E kérdések néha emlékeztetnek 
ugyan egyes zsidó imákra, de azoktól közvetlenül nem függnek. 

E . PREUSCHEN, Die Apostelgeschichte. Handbuch zum Neuen 
Test. IV. 1. Tübingen, 1914. 3 márka. 

A szerző a rationalista iránynak híve, az Apostolok Cseleke-
deteit kompilációnak tartja. Szerinte könyvünk egyes helyeken 
a történeti hűség ellen vét, pl. a 12. fejezetben azzal, hogy az 
idősebb Jakab haláláról szólva nem említi testvérének, Jánosnak 
halálát is. Ugyanis Preuschen (és sok más rationalista) előtt a 
priori bizonyos, hogy János apostol Agrippa alatt szenvedett 
vértanúhalált, holott az egész őskereszténység János halálát az 
első század legvégére teszi ! Preuschen szerint az Apostolok 
Cselekedeteinek könyve sokszor ellentétben áll Pál leveleivel. 
Azt azonban elismeri, hogy az úgynevezett ß recensiót tudós 
ember (talán Tatianus) készítette az eredeti a recensióból. Bár 
Preuschennek álláspontját nem helyeselhetjük, készséggel elis-
merjük, hogy sok értékes párhuzamot említ a görög és római 
irodalomból és hogy a keleti fordításoknak és az örmény kate-
nának feldolgozásával sok becses anyagot hordott össze. 
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Szent Pál levelei ujabban is több exegetát késztettek mun-
kára, kár, hogy egyeseket nem minden elfogultság nélkül. 

D R . WATKINS C . H . Der Kampf des Paulus um Galatien 
(Tübingen, 3 M.) 

Ez a könyv csak része egy nagyobb munkának, melyet 
Watkins a nemzetek apostoláról, mint küzdőről («Paulus der 
Kämpfer») megírni szándékozott. A könyv a galatákhoz írt 
levéllel foglalkozik. Watkins szerint Pál e levelet igen izgatott 
hangulatban fogalmazta, harag, szeretet, aggodalom dúlt akkor 
lelkében, úgy, hogy higgadtan nem tudott írni s így e levél 
nem lehet a való tényeknek megbízható tanúja. Pál ellenfelei-
nek helytelen állításai a következők: A keresztény tökéletesség 
megkívánja a zsidó törvény megtartását. Jézus Krisztus megváltói 
műve nem pusztán a kereszthalálban, hanem egyszersmind egész 
életében és tanításában állott. Nem hangsúlyozzák eléggé a 
malasztnak szükséges voltát a jó cselekedetek végzésében. Fon-
tos dolognak tartják az Ábrahámtól való testi származást. Téved-
nek a keresztény szabadság és az erkölcstan egyes kérdéseiben. 
Watkins eléggé ismeri és felhasználja az irodalmat, de pl. 
Webert, Belsert, Steinmannt és más kiváló katholikus szerzőket 
nem említ. Foglalkozik a nomistikus vitákkal is és az Ap. Csel. 
15. fejezetét a galatákhoz írt levél 2. fejezetével akarja össze-
egyeztetni. 

Az 1911 -ben meghalt KNABENBAUER JÓZSEFNEK utolsó nagy 
munkája: Commentarii in S. Pauli Epistolas ad Thessalonicen-
ses, ad Timotheum, ad Titum et ad Philemonem (Paris, 7\50 fr.) 
most látott napvilágot, mint a Cursus Scripturae Sacrae 18. kötet 
az ő tollából. Iránya mindnyájunk előtt ismeretes: konzervatív, 
néha nagyon is konzervativ, de egész könyvtárt pótol azzal, 
hogy a szentatyák és a régi magyarázók véleményeit is catena-
szerűen hozza. 

Ugyancsak a pásztorleveleket tárgyalja MAYER JÁNOS H E L M U T : 

Über die Pastoralbriefe (1. 2. Tim. Tit.) Göttingen, 1913. 2*80 m. 
A szerző a rationalista kritikának álláspontján van. A leveleket 
egyházi törvények gyűjteményének (Kirchenordungen) tartja, 
melyek már az apostoli korszak után következő időből valók. 
Ismeretlen szerzőjük Pál neve alatt írt, hogy nagyobb tekintélyt 
biztosítson iratainak. Ebből következik, hogy a Pálnak és olvasói-
nak életkörülményeire vonatkozó célzások csak koholmányok. 
A szerző azonban művelt ember volt, ki nem egyszer Pál stilu-



v e g y e s e k 217 

sában írt. Ezek után csak természetesnek találhatjuk a szerző 
véleményét, hogy a püspökök a presbyterek testületétől hata-
lomban nem különböznek, sőt Mayer azt is tagadja, hogy pres-
byteri hivatal azon időben már létezett volna. (Mit szól e 
magyarázathoz Tim. I. 5, 19?) De a diakonusok intézményét az 
apostoli korban Mayer is elismeri. A levelekben említett tév-
tanításokat — egész helyesen —• gnosztikus szinezetűeknek 
mondja. Mayer részletesen foglalkozik a pásztorlevelek aszketikus 
kérdéseivel és e levelek viszonyával az «Acta Pauli et Theclea» 
apokrifhoz, valamint a szír Didascaliához. 

W E D E R M A N N , Die Irrlehrer des Judas- und 2. Petrusbriefes. 
Gütersloh, 1914. 3 márka. 

Werdermann szerint a két levél szorosan összefügg; mind-
kettő egységes munka, az elsőnek szerzője Júdás, az Úrnak rokona, 
a másiknak szerzője ugyan ismeretlen, de 2. és 3. fejezetének 
alapját valószínűleg Péter apostolnak hiteles irata képezi. Júdás 
levele a Péter-féle levélnek forrása. A tévtanítók, kik ellen a két 
levél kikel, 70 körül éltek; semmi sem kényszerít arra, hogy 
150-ig lemenjünk. A két levél első olvasói, úgy látszik, pogány-
keresztények voltak. 

5. — A dogmatörténet nem tartozik ugyan szorosan az új-
szövetségi biblikus szakszemle keretébe, de néhány, Jézus szemé-
lyére és szent Pál tanítására vonatkozó újabb dogmatörténeti 
munkát mégis megemlítünk. 

Jézus örök létezésének kérdését alapos munkában tárgyalja 
SCHUCHMACHER, Christus in seiner Präexistenz. (Róma. XXX. és 
232 1.) A filippiekhez irt levélen (2, 5—8.) nyugszik az egész 
munka. A szerző először is áttekinti a 2. fej. 5—8. verseinek kife-
jezéseire vonatkozó magyarázatokat és kimutatja, hogy a szent-
atyák e helyet mindenkor úgy értelmezték, hogy Jézust jog sze-
rint és természet szerint megilleti az isteni lényeg, vagyis hogy 
Jézus isteni személy. Majd kimutatja azt is, hogy Krisztus 
praeexistentiájának tanát szent Pál nem a pogány megváltás-
fogalomból vette át. 

Másként kell Ítélnünk VÖLTER munkájáról : Jesus als Men-
schensohn. (Strassburg. 113. 1. 4 m.) A szerző a negativ kritikai 
iránynak hive. Nem fogadja el, hogy az «ember fia» kifejezés 
az evangéliumban Dániel könyvéből és az ethiops Henoch-könyv-
ből való, hanem ezt Ezechiel 2, 3—7-ből és hasonló helyekből 
eredezteti, mint egy egyszerű, Jahve nevében beszélő próféta 
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megnevezését. Különben is Máté evangéliumának legtöbb helyét, 
ahol az ember fiáról szó van, betoldásnak tartja. Az «ember fia» 
fogalmának fejlődéséhez Izaiás 53. fejezete is hozzájárult, mint 
Mát. 20, 28-ból kitűnik. Völter egész irányát legjobban jellemzi 
az az állítása, hogy a modern kritika az evangéliumokat, főleg 
Jézus szavait, nem tartja történelmileg hiteles részeknek, hanem 
chaotikus anyagnak, melyet neki tetsző rendszerbe foglalni min-
den kritikusnak kétségtelen joga. 

BARTMANN, Paulus (Paderborn. VII . és 1 5 6 1. 3 m.), HEINRICI, 

Paulinische Probleme (Leipzig, 2 m.) és N O R D E N , Agnostos Theos 
(Leipzig, 410 1. 12 m.) szent Pál személyével és tanításával fog-
lalkoznak. Bartmann részletesen tárgyalja szent Pál tanítását 
Krisztusról, a megváltásról, a keresztény misztikáról és erkölcs-
tanról. Heinrici könyve több előadását tartalmaz, melyeket a köz-
oktatásügyi miniszter megbízásából a néptanítók theologiai 
továbbképzésére (!) tartott. Szent Pál életéről, tanításáról és jelen-
tőségéről beszél. A protestáns szerző a különlegesen katholikus 
kérdésekben (Oltáriszentség, egyház, szentségek) persze a pro-
testáns felfogást vallja. Norden szent Pálnak az areopag előtt 
tartott beszédét (Ap. Csel. 1 7 , 2 2 — 3 1 . ) tárgyalja. Szerinte a szerző 
e beszédet sztoikus mintára szabadon állította össze. Figyelemre-
méltó azonban, hogy Norden az apostoli hitvallást nyelvi okok-
ból igen réginek tartja. 

B) Folyóiratok. 

1. A Biblische Zeitschriftnek idei terjedelmes harmadik 
számában HAENSLER, Nochmals zu Apg. 2,4. még egyszer hozzá-
szól a glossolalia kérdéséhez, mely szerinte úgy a hit terjeszté-
sére szolgáló nyelvismeretet, mint az elragadtatásszerű imádságot, 
prófétálást jelenti. Érdekesebb azonban VOGELS cikke: Zur «afri-
kanischen» Evangelien-Übersetzung. A régi latin fordítás kérdését 
veti föl és ennek legrégibb afrikai tanúiról beszél, melyek a követ-
kezők: a Codex Bibliensis (k), a Codex Palatínus (e a bécsi könyv-
tárban, egy lap pedig a dublini Trinity-College könyvtárában) és 
szent Cyprianus munkái, melyeknek szerzője az újszövetségnek 
szinte kilencedrészét (886 verset) idézi, 382 verset többször is. 
Vogels ezután dicsérettel nyilatkozik von Soden Jánosnak azon 
kutatásáról, melyet szent Cyprianus műveinek szentelt (Das latei-
nische Neue Testament in Afrika zur Zeit Cyprians nach Bibel-
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handschriften und Väterzeugnissen. Leipzig, 1909), de rosszalja 
azt, hogy a Cyprianus-korabeli afrikai latin újszövetségi szöveg 
összeállításánál a különböző tanukat nem különböztette meg 
eléggé. 

A füzetnek többi cikke ószövetségi tárgyú. 
2. CLADDER jézustársasági atya Johannes Zebedaei und Jo-

hannes Marcus cím alatt a Stimmen aus Maria-Laachban 
(1913/1914. I. 136—150. 1.) azt bizonyítja, hogy a negyedik evan-
gélium szerzője, János, Zebedeus fia, azonos a Papias révén isme-
retes Joannes Presbyterrel (Eusebius, Hist. Eccl. III. 39, 15.) 
A második és a negyedik evangélium egymást teljesen kiegé-
szíti és együttesen Jézus nyilvános életének hiánytalan leírását 
adja. Ezt Cladder abból is következteti, hogy Papias szavai sze-
rint János épen a Márk-féle evangéliumnak hiányos voltára 
céloz, mely hiányosságon János a saját könyvének megírásával 
iparkodott segíteni. 

3. A Theologische Quartalschriftnak idei első számában 
J. BELSER Jézusnak galileai működését tárgyalja 782. májusától ez 
év decemberéig : Zur Abfolge der evangelischen Geschichte cimen. 
(1 49. 1.) Belser a nevezett folyóiratnak 1913. évfolyamában azt 
a helyes véleményét fejtette ki, hogy a szinoptikusoknak és szent 
Jánosnak evangéliumai Jézus működését párhuzamosan írják le. 
Említett értekezése is teljesen ezen az alapon épült föl. 

4. A Katholik 1913. évfolyamában (II. 434—445.) W . W E B E R : 

Das angebliche Doppelmartyrium der Zebedaiden c. értekezésé-
ben élesen boncolja Schwartz tételét, hogy I. Agrippa (41—44.) 
keresztényüldözése idején (Ap. Csel. 12. fej.) nemcsak az idősebb 
Jakab, hanem testvére, szent János apostol is elvérzett. Ez állítás-
nak lehetetlenségét történeti és exegetikai okokkal mutatja ki. 

Ugyancsak a Katholik 1914. évi 5. számában (385—387. 1.) 
D R . HAENSLER ZU Mt. 20, 18 und Mk. 10, 33 a xaxootptvouatv 
aÙTOv ít'avá-n.) kifejezést fejtegeti. Bár Pilátus hozta meg a hiva-
talos Ítéletet Jézus fölött, ennek erkölcsi szerzői a főpapok és 
Írástudók, kik közül egyesek a főtanácsnak is tagjai voltak, mely 
Jézust a halálra méltónak mondotta. 

5. A Passauban megjelenő Theologisch-praktische Monats-
schrift 1 9 1 3 . évfolyamában V . W E B E R (Heraus aus der Sackgasse 
der Paulusforschung 1 3 3 — 1 3 8 . 1.) ismételten védelmezi azt a 
véleményét, hogy Gal. 2. és Ap. Csel. 15. szent Pálnak ugyan-
azon utairól szólnak. Ugyanott ( 1 9 9 — 2 0 7 . ) P. D A U S C H (Die Se-
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ligpreisungen und das neue Lebensideal Jesu) azt tartja, hogy 
Mát. 5, 1—12. és Luk. 6, 20—26. az Isten országába való belé-
pésnek különböző föltételeiről szólnak, de egymással ellentétben 
nem állanak, sőt egymást kiegészítik. Az 1914. évfolyamban 
(367—378.) ugyancsak Dausch a Miatyánknak hét kérését fejte-
geti : Vom rechten Beten Mt. 6, 5—15. cím alatt. 

6. A Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 
1913. évfolyamában : 

BOUSSET: Der Gebrauch des Kyriostitels als Kriterium für 
die Quellenscheidung in der I. Hälfte der Apostelgeschichte címen 
(141—162. 1.) az Úr Jézus megnevezésére szolgáló xóptog szót 
azon kérdés eldöntésére akarja felhasználni, hogy szent Lukács 
az Apostolok Cselekedeteinek első felében mit merített idegen 
forrásokból és mi származik tőle. Abból a tételből indul ki, 
hogy a régi palesztinai hitközség ez elnevezésnek transcenden-
tális jelentését nem ismerte, ott e szó egyszerű udvariassági 
megszólítás volt. A xtipcoç név csak később, a görög hitközsé-
gekben nyerte azt az értelmet, hogy Jézus az egész természetes 
és természetfölötti világrendnek legfőbb «Ura.» Lukács evangé-
liuma már ismeri ezt a jelentést, tehát ujabb keletű. Eszerint 
ahol az Apostolok Cselekedeteinek első felében (1—15. fejezetek) 
a xûpioç szónak nem transcendentális értelmével találkozunk, ott 
régibb forrásokkal állunk szemben; a többi magától Lukácstól 
származik. 

Ugyanezen folyóirat 1914. évfolyamának 1—50. lapjain a 
protestáns D E L L : Matth. 16, 17—19. Harnack és Schnitzer ellen 
azt állítja, hogy ez a pápaság isteni intézményére oly döntő 
fontosságú hely nem későbbi betoldás, hanem Máté evangélis-
tától való, bár a 200. év előtt e helyet kevésbbé idézik. Persze 
azért Dell sem tartja e szavakat az Úr Jézus hiteles nyilatkoza-
tának, hanem különböző, Péter személyéhez fűződő legendás 
részleteknek, melyeket Máté fűzött össze és tett Jézus válaszává. 
Csak azt felejtette el megmagyarázni Dell, hogy még Máté és 
Péter életében hogyan keletkezhettek ily nagyfontosságú kér-
désben «legendás részletek» és miért fűzte e «legendás részlete-
ket» úgy a népies hagyomány, mint Máté épen Péter szemé-
lyéhez?. . . 

SCHLÄGER: Die Ungeschicklichkeit des Verräter Judas (u.o. 
50—59. 1.) azt fejtegeti, hogy az áruló Júdás egyáltalán nem 
történeti személy, hanem csak a hitetlen zsidó népnek megsze-
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mélyesítője, mely Jézust a római hatóságnak átadta (rcapaStSóvai). 
E véleményének egyedüli érve, hogy Pál levelei, az Apostolok 
Cselekedetei és az őskeresztény irodalom Júdás árulásáról nem 
beszélnek. Igaz, hogy Ap. Csel. 1, 17—25. Júdás árulását meg-
említi, de Schläger e helyet nem tartja authentikusnak. Ilyen 
pusztán negativ érveléssel természetesen mindent be lehet bizo-
nyítani, amit csak akarunk. 

JÜLICHER, Kritische Analyse der lateinischen Übersetzungen 
der Apostelgeschichte címen (ugyanott, 1914. 163—189. 1.) érde-
kes szövegtörténeti tanulmányt ír. Az Apostolok Cselekede-
teinek latin fordítása a régi Itala szerint hat kéziratban maradt 
fenn : 

a) Dd=Cod. Cantabrigiensis, a VI. századból. 
b) Ee = Cod. Laudianus, 600 utánról. 
E két kézirat latin és görög nyelvű. 
c) h = Cod. Fleury palimpsestus. 
d) 5 = Cod. Bobbiensis palitnps. 
e) p = a perpignani kódex a XIII. század elejéről. 
f) Cod. Oig (as) Csehországból, a XIII. század közepéről. 

Csak az utolsó kézirat teljes és rendkívül megegyezik Lucifer Ca-
laritanus (350—360. )szövegével, úgy hogy teljes joggal mondható 
a IV. századbeli Itala szövegének. Ezen szövegeket hasonlítja 
össze alapos munkájában Jülicher és arra a következtetésre jut, 
hogy e Gig és a szent Jeromos-féle Vulgata az Apostolok Cse-
lekedeteinek ugyanazon latin recensiója alapján készültek; a 
perpignani kézirat azonban inkább a Cyprianus-féle szöveggel 
rokon, bár minden ismeretes szövegalakkal kapcsolatot mutat. 
A Fleury-féle kézirat a Cyprianus-féle szöveget tartalmazza. 

6. A paderborni Theologie und Glaube folyóirat ez évi 
2 . számában. ( 1 0 8 — 1 1 3 . 1.) dr. D A U S C H , Die Entwicklung der 
Gottheit Jesu bei den Evangelienkritikern címen a modern evan-
géliumkritikusok véleményeinek tarthatatlanságát bizonyítja, kik 
szerint Jézus istenségének tana csak hosszadalmas fejlődésnek 
eredménye, melynek története számos fokozatot mutatna föl. 

Ugyanő a 6. számban (459—466. 1.) Jesus als Kultgott-
Kvrios Christos cimen Deiszmann és Bousset felfogását teszi 
bírálat tárgyává, kik különböző alakokban felelevenítik a régi, 
Strausz-féle, lehetetlen mystikus magyarázatot Jézus személyére 
és messiási méltóságára nézve. 

Végül e folyóirat 9 . számában ( 7 4 2 — 7 5 2 . 1.) TROSSEN CAJUS, 
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Das Kind als Beispiel der Demut im Evangelium (Lk. 9, 48.) 
a szent Lukács idézett helyén olvasható Sé/ojiai (suscipere) szót 
magyarázza. Találó jelentése: «valakit szeretni, valakiben kedvét 
találni; de. Trossen leghelyesebbnek tartja a következő jelentést: 
«megérteni, érzékkel birni» : aki megért egy kisdedet az én ne-
vemben, engem ért meg. 

7 . D R . ALBRECHT a Theologische Studien und Kritiken 
folyó évi 153—208. lapjain Das lutherische Handexemplar des 
deutschen Neuen Testaments mit fünf faksimilierten Proben 
cím alatt Luther Márton bibliapéldányát teszi szövegkritikai vizs-
gálat tárgyává. 

Ugyanott (481—505. 1.) PACHALI Der Römerbrief als histo-
risches Problem cím alatt Lüttgerttel vitatkozik, ki szerint Pálnak 
római ellenfelei nem zsidózó nomisztikusok voltak, hanem pogány 
antinomisták. Pachali kivált Róm. 2, 16; 3, 31; 6—8. fej. 7, 
7—25; 9—11. fej. 13—15, 13. magyarázatával mutatja ki ellen-
fele nézetének tarthatatlanságát. 

DR. F. DIBELIUS, Die doppelte Überlieferung des Apostelde-
krets. (Theol. Studien und Kritiken. 618—626. lap.) Az uralkodó 
vélemény szerint az Apostolok Cselekedeteinek nyugati recen-
siója erkölcsi, a keleti recensio pedig szertartási parancsokat tar-
talmaz. Dibelius szerint mindkét recensióban erkölcsi parancsok 
vannak, atya. mindkét helyen «vérbűnt» jelent. A megfojtott álla-
tok húsának élvezetét a zsidóknál nemcsak szertartási, hanem 
erkölcsi parancs is tiltotta. Véleményünk szerint Dibelius aligha 
tudná állítását döntő érvekkel igazolni. 

AZ A Q U I N Ó I S Z E N T - T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
Az 1915. március 6-án tartott közgyűlés. 

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság a f. évben március 6-án, 
védőszentje ünnepének előnapján délután 51/2 órakor a központi 
papnevelő-intézet dísztermében tartotta közgyűlését dr. Prohászka 
Ottokár püspök, védő elnöklete alatt. Szép számú közönség jött 
össze, többi közt ott voltak : gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi 
püspök, dr. Székely István prelátus, kanonok, elnök, dr. Kiss 
János prelátus, ügyvezető alelnök, dr. Giesswein Sándor prelátus, 
dr. Mihályfi Ákos, dr. Lukcsics József, dr. Trikál József, dr. Jehlicska 
Ferenc egyetemi tanárok, dr. Robitsek Ferenc szemináriumi al-
kormányzó, dr. Hanauer Á. István apát, alelnök, Lakatos Ottó a 
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minorita-rend főnöke, Zimányi Mihály premontrei theol. tanár, 
Zettner Sebő esperes-plébános, Psitek Bruno szentsz. tanácsos, 
Túry Gyula festőművész, Túri Béla szerkesztő, Izsóf Alajos szer-
kesztő, Krywald Ottó házfőnök, dr. Martin Aurél, dr. Bozsik 
Pál (Eger), dr. Kele István (Eger), Karsai Ervin, Várkonyi Fidél, 
Baranyai Jusztin, Zimányi Gyula, dr. Lakatos Géza, Vargha Dámján, 
Wéber Pál stb. és számos papnövendék. Dr. Klekner Alajos érd. 
jogakadémiai igazgató Kassán, kimentette távolmaradását. 

A közgyűlést dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 
nyitotta meg a vallás psychologiájáról tartott beszédével, melyet 
a «Religio» jelen száma egész terjedelmében közöl. 

A megnyitó után Prohászka püspök melegen üdvözölte 
dr. Székely István elnököt pápai prelátussá és nagyváradi kano-
nokká való kineveztetése alkalmából. «Lelkesen üdvözöljük őmél-
tóságát a kettős kitüntetése alkalmából, mondotta, mert igaz 
érdemnek, szeplőtelen jellemnek, nagy tudományos munkának 
jutalmát szemléljük benne. S látjuk saját elégtelenségünknek 
kipótlását is, mert hiszen elnökünk kitüntetéséről van itt szó, 
kinek mi fáradozásaiért és kitartó helytállásáért csak érzéseket 
adhatunk. De ime az érzésekhez pápa és király tetteket fűznek. 
Isten tartsa őméltóságát s maradjon mint prelátus-kanonok is élün-
kön, kiről tudjuk, hogy a tudomány szolgálatát semmiféle stal-
lumért föl nem adja !» Majd üdvözölte a püspök az egész tisztikart, 
a megjelent közönséget és közöttük különösen Erdély püspökét. 

A nagy tetszéssel fogadott értekezés és az elnöki előter-
jesztés meghallgatása után dr. Kiss János ügyvezető alelnök tar-
totta meg évi jelentését, a következő tartalommal. 

A most záruló egyesületi évben hat felolvasó ülésen nyolc 
előadást tartottak a bölcselet különböző részeiből, amint következik : 

1. Dr. Prohászka Ottokár püspök. A Philosophia perennis 
és egyéb philosophiai irányok összehasonlítása. Megjelent a 
Religióban. 

2. Dr. Horváth Sándor sz. Domonkos-rendi theologiai tanár 
Grác. A physikai és psychikai világ egymásra hatása. Egy név-
telen jótevő bőkezűségéből megjelent s a Társaság tagjainak az 
1914-iki évkönyvvel együtt szétküldték. 

3. Dr. Tóth Tihamér theologiai tanár Eger. Euthanasia, 
szenvedés, halál. Megjelent a Religióban. 

4. Dr. Czakó Ambrus cisztercita-r. főgimnáziumi tanár Baja. 
A valláspsychologiai munkásság kritikája és elmélete. 
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5. Némethy Ernő segédlelkész Budapest—Tabán. Eucken 
Rudolf felfogása a szellemi életről. 

6. Madarász István hittanár Budapest. Haeckel Ernő monis-
musának rendszere és pedig kosmogoniája s elmélete az anyagi 
világról ; továbbá elmélete az élet physiologiai problémájáról. 
Megjelent a Religióban. 

7. Hajós József segédlelkész Bicske. Az érzékelő lélek az 
új kisérleti lélektan világításában. 

Az előadók mind a Philosophia perennis szellemében dol-
goztak, a kor igényeinek megfelelően. 

Az ülések látogatottsága nem volt kielégítő. Nagyobb láto-
gatottságot kíván a tárgy iránt való érdeklődés, valamint a fel-
olvasó és a vezetőség iránt való tekintet is. Mi egy éven át több 
dolgozatot adunk elő, mint a Magyar Filozofiai Társaság, 
dolgozataink tökéletességre nem engednek a nevezett társaság-
ban elhangzottaknak, a felolvasások után érdemleges eszmecseré-
ket is folytatunk, ami ott nincs, mégis a Magyar Filozofiai 
Társaság rendes felolvasó ülései látogatottabbak, mint a mieink. 
Közgyűléseink látogatottsága általában s ma is, kielégítő. 

Mély köszönetet mondott az alelnök a Társaság jótevőinek 
és a sajtónak s kérte a megjelenteket, hogy csatlakozzanak ala-
pító (100 korona), rendes (évi 4 korona) és pártoló (évi 4 
korona) tagul. 

Erre dr. Schütz Antal kegyesrendi főiskolai tanár, főtitkár 
tette meg következő évi jelentését: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Az 1913. márciusban jóváhagyott 
alapszabályaink 9. pontja és 1915. március 1-én lefolyt tisztviselői 
ülésünk részletező megállapodásai értelmében a főtitkár dolga 
nyilvántartani a tagokat, végezni a szükséges levelezést és lehe-
tőleg új alapító és pártoló tagokat nyerni. Ennek megfelelően a 
titkári jelentés föladata tájékoztatni a közgyűlést a tagváltozások-
ról és a jelenlegi álladékról, továbbá beszámolni a társulat ter-
jesztő és terjeszkedő tevékenységéről. 

Alapítótagokká lettek a mult közgyűlés óta Hanny Gábor 
prelátus-kanonok és Stöhr Géza máv. hivatalnok, akiknek nemes 
áldozatkészségét a Társaság ez alkalommal is igaz tisztelettel és 
mély hálával említi. Rendes tagokká választotta a közgyűlés 
dr. Czakó Ambró ciszt. főgimn. tanárt, dr. Horváth Sándor domon-
kosr. tanárt és dr. Tóth Tihamér, egri theol. tanárt. A pártoló 
tagok száma 1914. január óta 15-tel növekedett. 
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A Társaság tagálladéka az 1915. március 4-én rám bizott 
törzskönyvmásolat szerint a föntnevezett új tagokkal a következő 
képet mutatja: Alapító tag be van írva összesen 133, ezek közül 
meghalt 34, tehát élő alapító tagja van a Társaságnak 99. Rendes 
tag a Társaság fönnállása óta 167, folyószám alatt bejegyeztetett 
166, törölve van részint elhalálozás, részint kilépés miatt 35, tehát 
jelenleg van a Társaságnak 131 élő rendes tagja; ezek között 
van 6 alapító, 6 mint 1913. óta választott az új alapszabály 5 c) 
pontja értelmében fizető. 50 önkéntes pártoló, tehát 56, illetve 62 
fizető, 69 pedig nem fizető, akiket ez úton is fölkérek önkéntes 
fizető tagságra. Pártoló tagnak be van jegyezve 403 ; ezek közül 
törölve van elhalálozás, kilépés, huzamosabb nem fizetés, alapító 
taggá levés címén 144, rendes taggá levés címén az új alapsza-
bály 5 c) pontja értelmében 6, összesen 150; tehát jelenleg van a 
Társaságnak 253 pártoló tagja, az 1913. óta választott 6 rendes 
taggal együtt 259 fizető tagja. 

Nem épen nagy szám, különösen ha összemérjük teszem 
azt egy Természettudományi Társulatnak 10.000 egynéhányszáz 
tagjával. De viszont, hol van Magyarországon az a Társaság, mely 
úgyszólván minden anyagi viszontszolgálat kilátásba helyezése 
nélkül ennyi önkéntes fizető és alapító tagot tud fölmutatni? 
Merem mondani, hogy e tekintetben egyedül áll Társaságunk s 
ez azt mutatja, hogy sorainkban mégsem akkora a részvétlenség 
és áldozatkészséghiány, mint azt sötétebb perceinkben gondol-
nók. Mindamellett egy Aristoteles és szent Tamás realizmusát 
valló bölcselő társaságnak számolnia kell a velóságos emberi 
természettel, mondjuk ex communiter contingentibus kell kiindul-
nia s azért toborozásnak is reálisabb alapot kell biztosítania. Ha 
azt akarjuk, hogy propagandánk kátyúba ne jusson és kérlelhe-
tetlenül vissza ne fejlődjék, első és legsürgősebb, elodázhatatlan 
föladatunk tagjaink számára megfelelő irodalmi ellenszolgáltatás-
ról gondoskodni. 

Kérem a Társaság összes tagjait, e jobb jövő reményében 
tartsanak ki és tőlük telhetőleg iparkodjanak új pártoló és alapító 
tagokat szerezni, különösen az annyira kívánatos «becsületes béke» 
eljövendő boldogabb idejében; a m. t. közgyűlést pedig tiszte-
lettel kérem, kegyeskedjék ezt a jelentést tudomásul venni. 

Ezután dr. Trikál József beterjeszti pénztári jelentését. 
A Társaság vagyona az elmúlt évben 330 korona takarék-

pénztári betétből és 15.000 korona névértékű koronajáradékból 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 5 
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állott. Ehhez az idén az alaptőke és a folyójövedelmek felhasz-
nálásával vásároltunk 1 drb 1000 koronás hadikölcsönt 988*82 
koronáért. Jelenleg tehát alaptőkénk 274-68 korona és 16.000 ko-
rona névértékű értékpapírból áll. Miután vagyoni helyzetünk 
kedvező, törzsvagyonunkat ez évben is gyarapíthatjuk. 

Az elmúlt év zárszámadása ugyanis a következő tételeket 
mutatja. 

Bevételek: 
Pénztári maradvány 1913. évről ... 1272-24 
Alapító tagsági díjakból 200 — 
Pártoló tagsági díjakból 1030 — 
Időközi kamatokból 775-71 

Összes bevétel: 3277-71. 
Kiadások : 

Felolvasók útiköltsége 200-— 
Irodai számlákra 46179 
Számlákra 545'55 
Tőkésítésre 933-50 

Összes kiadás: 2140-84. 

A kiadásokat a bevételekből levonva, a jelen évre marad a 
pénztárban 1136-87 korona, amely összeg a takarékba elhelyezve 
a folyó kiadásokra és a törzsvagyon gyarapítására fog szolgálni. 

Majd dr. Mihályfi Ákos fölolvasta a számvizsgálók jelenté-
sét, melynek alapján a közgyűlés a pénztárosnak megadta a föl-
mentést. 

Dr. Székely István a tisztújításra kerülő alelnöki állásra 
ismét javaslatba hozta dr. Kiss Jánost, akit a közgyűlés egyhangú 
meleg lelkesedéssel ismét megválasztott. Az újra megválasztott 
alelnök köszönetet mondott és kérte a tagoknak és az összes 
érdeklődésre hivatottaknak közreműködését. 

Azután a közgyűlés az elnök és az ügyvezető alelnök aján-
lására rendes tagokká egyhangúlag megválasztotta dr. Erdősy 
Gyula Jézustársasági tanárt Kalocsa, Némethy Ernő budapesti 
segédlelkészt, dr. Pfeiffer Miklós kassai theologiai tanárt és Tóth 
József szombathely kanonokot. 

A tárgysorozat utolsó pontja gyanánt dr. Pfeiffer Miklós 
kassai theologiai tanár és püspöki könyvtáros tartott felolvasást 
»Az okosság Aquinoi Szent-Tamás erkölcstanában» címmel. 

Az okosság feladata — fejtegette — mindenkoron megálla-
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pítani s végre is hajtani azt, ami célunk szempontjából a minden-
kori jelen konkrét esetben és az összes épen fennforgó kürül-
ményeket tekintetbe véve, helyes, célravezető. A tökéletes okosság 
magát az ember valódi végcélját munkálja, még pedig helyes, 
tökéletes módon. A tökéletlen okosság a végcél szempontjából, 
nem tökéletesen rendezett, akár célja, akár eszközei körül. Végre 
a hamis okosság az ember valódi célja szempontjából határozot-
tan helytelen célra törekszik. Az okossághoz szükséges: vissza-
emlékezés a mult tapasztalataira, a konkrét tényállás helyes meg-
értése, tanulékonyság, gyors és helyes eligazodás, helyes követ-
keztetés, előrelátás, körültekintés és óvatosság. Érvényesülnie kell 
az okosságnak nemcsak az egyén, hanem az állam és család éle-
tében is; végre nem utolsó helyen a honvédelemben. Vannak 
bűnök, melyek szemlátomást ellentétben vannak az okossággal, 
más bűnök az okosságnak bizonyos látszatával birnak. 

A nagyértékű előadásért Prohászka püspök mondott meleg 
köszönetet, akinek viszont dr. Székely István elnök köszönte meg 
előadását és az ülés vezetését. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 
a Boromisza püspök-fé le külföldi tanulmányi ösztöndíjra. 

A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudományi 
kara mélt. dr. Boromisza Tibor szatmári püspök úr alapítványá-
ból évi 1350 koronát kitevő külföldi tanulmányi ösztöndíjra pályá-
zatot hirdet. 

Pályázhatnak kizárólag hittudományi tanulmányaikat végzett 
olyan papjelöltek vagy már fölszentelt, de három évesnél nem 
idősebb áldozópapok, akik hittudományi tanulmányaikat jeles 
eredménnyel a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudo-
mányi karán végezték. 

Az ösztöndíj elsősorban annak adható, aki theologiai tanul-
mányai alatt a szentirástudományok iránt kiválóbb érdeklődést 
tanúsított, megfelelő eredményt ért el és aki ebbeli továbbkép-
zését Rómában a X. Pius Pápa Ó Szentsége által fölállított 
«Pontificium Institutum Biblicum» cimű intézetben folytatni és 
bevégezni magát kötelezi. Abban az esetben, ha ilyen folyamodó 
nem találkoznék, az ösztöndíj kiadható a szükséges kellékekkel 
biró olyan jelölteknek is, akik theologiai ismereteiket akár Rómá-

15* 
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ban a «Qregoriana» egyetemen, akár más külföldi egyetem kath. 
hittudományi fakultásán óhajtják tökéletesíteni. 

Ha a föltételeknek megfelelő, egyformán érdemes pályázók 
közt a szatmári egyházmegyének van végzett papnövendéke vagy 
áldozópapja, az elsőbbség azt illeti. 

Az ösztöndíj nemcsak egy, de több évre is — az illető 
tanulmányok teljes elvégzéséig — adományozható, ugyanazon 
egyénnek a szükséghez képest akkor is, ha az illető már más-
honnan kap segítséget avagy ösztöndíjat. Az ösztöndíjas köteles 
lesz végzett tanulmányairól, illetőleg vizsgálatairól, a budapesti 
kir. magy. tudomány-egyetem hittudományi karának félévenként 
részletes és lehetőleg hivatalos bizonyítványokkal vagy más 
okmányokkal igazolt jelentést tenni, mely ha nem kielégítő, az 
ösztöndíjat az illetőtől a hittudományi kar már a következő 
félévre megvonja. 

Az ösztöndíj a következő iskolai évre, ennek elején, félévi 
részletekben lesz fölvehető. 

A pályázni szándékozók a budapesti kir. magy. tudomány-
egyetem hittudományi karához intézett és a dékáni hivatalnál 
benyújtandó folyamodványaikat a következő okmányokkal köte-
lesek felszerelni: 

a) a folyamatban levő vagy elvégzett tanulmányairól 
szóló index; 

b) egyházi hatósági elbocsátó levél és ugyancsak a fölöttes 
egyházi hatóságtól, illetőleg a papnevelő-intézeti elöljáróságtól 
kapott erkölcsi bizonyítvány; 

c) megjelölése a tudományszaknak, melyben magát tovább-
képezni és a külföldi kath. egyetemnek, melyet a folyamodó 
látogatni akar. 

A pályázat határideje folyó évi május hó 1-je. 
A hittudományi kar folyó évi február hó 25-én tartott 

VI. rendes üléséből. 
Budapest, 1915. március hó 5-én. 

Mihályfi Ákos dr. s. k., 
hittudománykari e. i. dékán. 
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Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronát fizettek: Borr.-Szent-Károly Társulat Nagyváradf 

dr. Csarada János, dr. Czapik Gyula, Dulla Nándor, Gegő Simon, Horváth 
Pál, Mattyasovszky Lajos, Plébániahivatal Ráckeve. 

10 koronát fizetett : Horváth Gyula. 
6 koronát fizettek : Károly Ignác, Kaufmann János, Mihalovics László, 

Plébániahivatal Drégelypalánk, Pöthe Mór, Schwarz József, Soltész Imre. 
4 koronát fizetett : dr. Kőhegyi József. 
1915-re 12 koronát fizettek: Bakos Károly, Bezdán János, Bezdán József, 

Braun István, dr. Csárszky István, Dulla Nándor, Esperesi hivatal Csomaköz, 
Fábián Dénes, Gegő Simon, Hajós József, Hirschler József, dr. Igaz Béla, 
Jánosi József, Kalazantinum Budapest, Kaufmann János, dr. Knecht János, 
Köller Endre, Krämer Tamás, Ley József, Márványi Arthur, dr. Mázy Engelbert, 
Michlbach Ferenc, Miklós Ferenc, Nagy Mátyás, Nezmerák Imre, Papnevelde 
Pécs-Temesvár, Pavetits Lajos, Plébániahivatal Margitta-Nagyszalonta, dr. 
Priwitzky Gyula, Ridárcsik Imre, Róth Jenő, Sághy Sándor, dr. Schütz 
Antal, dr. Sebes Ferenc, dr. Stuckner János, Süttő Gyula, Szabó István, Tanító-
képző Esztergom, dr. Török Mihály, dr. Vajó József, Viglás Lajos, dr. Walter 
János, Zimányi Gyula, Zimányi L. Mihály. 

6 koronát fizettek: Benkő Gyula, Csányi Kálmán, Gálfy Sándor, Hoff-
mann Gyula, Kövér Lajos, Merlák Ferenc, dr. Mihalovics László, Nóvák 
Sándor, Plébániahivatal Drégelypalánk, Richter Antal, Szekeres Fábián, 
Szentkirályi Zsigmond. 

2 koronát fizetett: Janiczek Emil. 

A jelen kimutatást január 13-ikán zártam le. 1914-iki és 
1915-iki fizetésekre tessék azt a befizetési lapot felhasználni, 
amelyet a decemberi füzethez csatoltam vagy külön címre meg-
küldöttem. Nagyon kérem megrendelőimet, szíveskedjenek úgy 
1914-iki hátralékukat, mint ezidei járulékukat beküldeni. A nyom-
tatási nagy költségeket hónaponkint fizetni kell. Nagy teher és 
veszteség a folyóiratra, ha jelentó'sebb számú csatlakozó nem 
fizet s nem is tisztázza a helyzetet; ily esetben sok példánnyal 
többet kell készíttetni, mint ahányért fizetnek, ezt pedig kibirni 
nem lehet. 

Igen tisztelt megrendelőimet nagyon kérem, szíveskedjenek 
a folyóiratnál megmaradni, sőt megrendelésre másokat is buz-
dítani. A címváltozást tessék bejelenteni. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 

XV. Benedek pápa apostoli körlevele az összes katholikusok-
hoz. Magyar fordításban kiadta dr. Kiss János egyetemi tanár 
Budapest, IX., Mátyás-utca 18. Ugyanot t tessék rendelni. Egy 
példány 30 fillér, 10 példánytól kezdve 25, 100-tól 20 fillér. 
A kisebb összeget levélbélyegben is lehet beküldeni. A buda-
pesti egyetemi templom árusítótáblácskáján is megtalálható. 

Dr. K. Kováts Gyula rektor Székfoglaló beszéde a buda-
pesti kir. magyar tudományegyetemen 1913-ban. 

Dr. K. Kováts Gyula rektor Ünnepi beszéd-e a budapesti 
kir. magyar tudomány-egyetem újjáalakításának 134-ik évfor-
dulóján 1914-ben. 

A Budai középiskolai Mária-kongregáció 15-ik értesítője. Közre-
bocsátja Thym Adolf prézes. 1915. 

Carl Bezold: Zeitschrift für Assyriologie und verwandte 
Gebiete. Kmoskó Mihály budapesti egyetemi tanár értekezése. 
Eine uralte Beschreibung der «Inkubation». 

Háborús előadások a budapesti kir. magyar tudományegye-
temen. Mondották : Lenhossék Mihály, Grósz Emil, Mihályfi Ákos, 
Magyary Géza, Alexander Bernát és Beöthy Zsolt. 1914. 

P. Pohlinger N. Bekény: Mi az igazság? 1914. Ára 3 korona. 
Siposs Antal Felix : Májusi virágszálak. Májusi szentbeszédek. 

1914. Ára 4 korona. 
Dr. Prohászka Ottokár: A háború lelke. Prohászka püspök 

A háború lelke című most megjelent kötetében a háborúnak, 
mint világtörténeti tünetnek psychologiájába akar belelátni. Maga 
a könyv egyike Prohászka Ottokár legérdekesebb és szelleme 
gazdagságát legcsodálatosabban tükröző müveinek. A szenvedő, 
diadal után vágyó ember és nemzet erőforrásává válhatik ez a 
kiállításában is előkelő könyv. Az «Élet» irodalmi vállalat (Buda-
pest, L, Fehérvári-út 15. sz.) kiadásában megjelent mű ára 4 korona 
és minden könyvkereskedés útján megszerezhető. 

Horn Emil: a Magyar Tud. Akad. kültagja: Szent Erzsébet 
befolyása a társadalomra. Fordította dr. Walter Gyula v. püspök, 
kanonok. Esztergom. Jövedelme a rokkant vitézeké. Ára 3 kor. 

Almanach des katholischen Klerus Oesterreichs und Ungarns 
1914—15. Nagyon hasznos, sőt szükséges egy könyv ez az 
almanach, mely Magyarország és Ausztria papjainak, szerzetesei-
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nek, iskoláinak és egyéb intézményeinek felsorolását adja. Magyar 
részét Pallanik János csanádegyházmegyei pap, ferencfalvai plé-
bános állította össze nagyon célszerűen. Nagy szükségünk van 
ilyen névtárra, kivált amikor Gerely József 1909-iki névtára óta 
országos magyar egyházi névtárt sehonnan sem kaptunk. A 790 
oldalra terjedő nagy könyv diszes vászonkötésben 14 koronáért 
kapható Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében Esztergomban. 
A bécsi kiadócég cime Bécs, IX/14. Aiserbachstrasse 5. Melegen 
ajánlom. 

Beiopotoczky Kálmán emlékezete. A nagyváradi Katholikus 
Kör nemrégen emlékünnepélyt rendezett, amelyen dr. Vucskics 
Gyula kanonok a nagyemlékű tábori püspökről nagyszabású 
emlékbeszédet mondott. A tartalmas beszédet most a szerző 
közrebocsátotta ízléses kiállítású, a püspök arcképével díszített 
füzetben. A kitűnő dolgozat megható képet fest a kiváló főpap-
ról, akinek emlékét akarja ápolni. 

Gyóntatókönyvecske 13 nyelven. A háborús szükség arra 
indított néhány szombathelyi papot, hogy «Confessarius militum» 
címmel egy kis füzetkét adjanak ki. A legtöbb városban a 
monarchiának majdnem minden nyelvű katonája képviselve van 
és a papság sokszor kénytelen idegennyelvűeket gyóntatni. Bár 
vannak már hasonló művek, nem felesleges ez sem, mert a leg-
gyakorlatibb szempontokat tartották szem előtt. A kérdések minden-
koron a katonák körülményeihez alkalmazkodnak és rövid, szabatos 
formában vannak tartva, de azért a gyónás teljességét biztosítják. 
Az írásmód a szükséglet szerint alkalmazkodik a magyar kiejtés-
hez. A könyvecske 1 koronáért kapható a Martineum könyv-
kereskedésben Szombathelyen. 

Anton Huonder S. J. : Zu Füssen des Meisters. Kapható fűzve 
2'80 márkáért; vászonkötésben 3 4 0 márkáért Herdersche Ver-
lagshandlung, Freiburg im Breisgau. 

Fölajánló imádság (Az esztergomi főegyházmegye hivatalos 
imádsága.) Kapható a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében, 
Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 

Einführung in die moderne Logik. Irta dr. Uphnes Goswin. 
Kapható Österreichischer Verlag, Wien, VIII/2. 

Euchiridion Fontium Históriáé Ecclesiasticae Antiquae. Irta 
Kirch Konrád S. J. Kapható Herdersche Verlagshandlung. Frei-
burg im Breisgau. Ára fűzve 8 márka, kötve 9 márka. 

Institutiones Logicae et Ontologicae. Pesch Tilmann S. J. 
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Kapható Herdersche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. 
Ára fűzve 12 márka, kötve 14 márka. 

Loyolai szent Ignác és kora. Irta P. Oreff S. J. Magyarra 
fordította Hübner Ágoston Jézus-társ. áldozár. Kapható «Hirnök» 
szerkesztőségében Kalocsán. Ára fűzve 3 korona, vászonkötésben 
3 korona 70 fillér. 

Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. 
Irta dr. Karácsonyi János. Második javított kiadás. Ára fűzve 4 kor. 

Metaphysik. Irta dr. Joseph Anton Endres. Kapható Her-
dersche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. Ára fűzve 
3-20 márka, kötve 3'80 márka. 

A pápaválasztás jogtörténete és tételes Joga. Irta Lukács József. 
Útmutató oltáregyesületek szervezéséhez. Kapható a Buda-

pesti Országos Középponti Oltáregyesület irodájánál (Budapest, 
IX., Üllői-út 77.) Ára fűzve 1-80 korona. 

* * ¥ 
Élet. Képes heti folyóirat. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. Egy évre 20 kor. Felelős szer-
kesztő : Andor József (Cyprián). Kívánatos, hogy minden családhoz 
bemenetelt találjon. 

Tábori levelek: 
1. A harcos levele feleségéhez. Irta: Kertész Kálmán. 
2. A harcos levele édesanyjához. Irta: dr. Radványi Kálmán. 
3. A harcos levele gyermekeihez. Irta: Kriston Endre. 
4. A harcos levele falujához. Irta: Domonkos István. 
5. A küzdő hősökhöz. Irta : dr. Vass József. 
6. Az elesett hősökről. Iita: dr. Lepold Antal. 
7. A sebesültek és szenvedők vigasztalója. Irta : Torna István. 
8. A haza levele a magyar néphez. Irta: dr. Vass József. 
Egyes példányok ára bérmentes küldéssel 20 fillér. Beküld-
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Az evangélium 
Ára 1 korona. bölcselete 
Irta Or. Takács Menyhért, Jászóvári prépost. 

A magyar katholikus intelligencia egy igen nagy részének megvan 
az az fls hibája, hogy nem foglalkozik a vallásos irodalommal. Azoknak az 
úgynevezett szabadelvű tradícióknak hódol, amelyek a hitközönnyel egy-
értelműek. Nem akar elfogultnak látszani a vallás dolgaiban ; fél, hogy 
bigottnak fogják tartani, azért hajlandóbb tájékozatlannak — hogy ne 
mondjuk tudatlannak — maradni s toleranciának nevezett főlényes nem-
törődömséggel elnéz mindazon komoly és életbevágó kérdések fölött, ame-
lyek a katholikus hit- és erkölcstan birodalmába tartoznak. Egy-egy katho-
likus nagygyűlés fényes sikerei s az ott hallható fényes szónoklatok, me-
lyekről a napi sajtó útján értesül, egy pillanatra felköltik ebből a lethar-
giából ; egy-egy kitűnő egyházi szónok tüneményes beszédének hatása alatt 
ismét pillanatnyi önérzetre kap, azután mihamar elszenderül, miként a 
tanítványok akkor, amidőn az Üdvözítő a keserű pohár elmúlásáért fohász-
kodott. Ez az aluszékonyság a katholikus társadalom legnagyobb baja. 
Ennek a bajnak minden módon meg kell keresni a gyógyító ellenszerét. 

A Szent-István-Társulat ezt az ébresztő, ezt a tettre serkentő hiva-
tást igyekszik teljesíteni akkor, amidőn országos nevű katholikus írók tollá-
ból biblikus és apologetikus tanulmányokat közöl, amelyek tudományos 
szinvonalon s a katholikus intelligenciát érdeklő világossággal tárgyalnak 
korszerű kérdéseket a keresztény-katholikus hit- és erkölcstan kapcso-
latában. 

Ilyen munka áll előttünk dr. Takács Menyhért jászóvári prépost-
nak «Az evangélium bölcseletet cimű nagyérdekű és korszerű tanulmányá-
ban, amely tagilletményeink során legújabban megjelent. 

Szerzőnk a legmodernebb bibliai tanulmányok figyelembevételével 
egy oly vonzó és népszerű vallásfilozófiai tanulmányt Irt, melyet bátran 
nevezhetnénk el bevezetésnek a katholikus irodalomba. 

Az evangélium legfényesebb szövétnek, amely megvilágítja a keresz-
tény tudósok kutatásainak az útját , de megvilágítja azt az utat is, amelyen 
a vallásos léleknek haladnia kell az üdvösség felé. 

= Kiadta: = = = = = 

a Szent-lstváwTársulat 
Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28-30. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

H O L V O L T A P A R A D I C S O M ? 

III. 

UTOLSÓ közleményünk végén felvetettük azt a kérdést is, vájjon 
nem lehetne-e az emberi nem bölcsőjét Arábiában keres-

nünk, nem ugyan a történeti idők sivatagos Arábiájában, hanem 
a jégkorszakéban, amikor CAETANI szerint csapadékdús klimája 
folytán dús vegetáció borította felületét. 

A biblia elbeszélését a paradicsomról sémi toll örökítette 
meg számunkra; tehát már a priori valószínű, hogy a Genezis 
második fejezete sémi hagyományok visszhangja. Ámde a sémi 
népek Arábiából széledtek el a szélrózsa minden irányában. 
Ilyenformán tehát mégis csak legvalószínűbbnek látszik, hogy a 
paradicsom földrajzi helyét ott kell keresnünk, ahonnan a reá 
vonatkozó hagyomány eredt: Arábiában. 

Elméletben és föltevés alakjában ez mind igen szépen hang-
zik. A valóságban a kérdés sokkal komplikáltabb, mintsem gon-
dolnók. Mert nem szabad felednünk, hogy a jégkorszakbeli 
Arábiáról a szó legszorosabb értelmében semmit sem tudunk. 
A nagy félsziget területe geologiai szempontból szakszerű ku-
tatások tárgyát amúgy is alig képezte, másrészt pedig sivatagos 
talaja a nap romboló s a szél denudáló hatása alatt a legújabb 
geologiai képződményeket épen nem őrizte meg, úgy hogy 
ezekről megbízhatóan tájékozódni szerfölött nehéz. 

Ehhez járul még egy más nehézség is. Milyen volt Európa 
és Északamerika képe a jégkorszak idejében, körülbelül tudjuk. 
Ezzel szemben a tropikus és szubtropikus országok klimatikus 
viszonyai a gleccserkorszak tartama alatt még ma is vitás kér-
dés, olyannyira, hogy abban még a szakember' sem képes el-
igazodni, még kevésbbé a magunkforma laikus, akinek ez a tu-
domány nem a kenyere. Néhány évtizeddel ezelőtt FRAAS és 
BLANKENHORN Egyptomban s a Szinai Félszigeten jégkorszakbeli 
gleccserek nyomait vélték feltalálni, amiből természetesen azt 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 6 
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következtették, hogy ennek a vidéknek klímája is a mostanihoz 
képest épúgy hűvösebb volt, mint általában Európa legnagyobb 
részéé. Nem sokkal utóbb W A L T H E R vetődött ugyanerre a vi-
dékre és kisütötte, hogy Egyptom és a Szinai-Félsziget állítóla-
gos gleccsermaradványai felhőszakadásokozta i s z a p m o r é n á k , 
amelyek azonban a sivatagban oly ritkák, hogy az, aki ezeket a 
félelmes özönvizeket saját tapasztalatából nem ismeri, hatásaikat 
illetőleg igen könnyen tévedésbe esik. A szail ugyanis, a sivatag 
felhőszakadásainak nyomában járó ár, annyi homokot és törmelé-
ket ragad magával, hogy csakhamar nyúlós péppé lesz, amely 
bizonyos ideig vadul hömpölyög előre a sivatag szélvájta völgyei-
ben, de előbb-utóbb erejét veszítve megáll és ilyenkor szakasz-
tott olyan alakot ölt, mint a gleccserek végmorénái.1 Az is ter-
mészetes, hogy az előre hömpölygő sártömeg az útjába kerülő 
kisebb köveket magával ragadja, amelyek utóbb természetesen 
beleszáradnak és így' a szélmoréna látszatát keltik. Ebben 
WALTHER-nek teljesen igaza van s az a megfigyelése is több 
mint valószínű, hogy Egyptom klimája azóta, hogy ember ta-
possa e sárgolyó hátát, egyformán száraz, sivatagos volt. Elmondja 
ugyanis, hogy Théba mellett fekvő Bibân-el-mulûk nevű völgy 
vidékén barangolva (ott, ahol a királyok sírjai vannak) egy ne-
hezen megközelíthető helyen praehistoricus kőszerszámműhelyt 
fedezett fel, amelynek talaján számtalan kőpenge hevert oly ép, 
oly friss állapotban, mintha azokat néhány nap előtt veregették 
volna le a tűzkőtömbökről, annak jeléül, hogy ott, azon a he-
lyen a jégkorszak ideje óta a mai napig eső alig esett. S azt is 
hozzáteszi, hogy e lelet nem áll magában. 

De ez még nem minden. Mert, úgy-e bár, eddig azt kép-
zeltük, hogy a Nilus-folyó, tudj' Isten, milyen vizbő volt a jég-
korszakban. Nos, W A L T H E R szerint ez épen nem áll. Az ő kuta-
tásai arra vallanak, hogy a Kék-Nilus, amely Abyssiniában veszi 
eredetét és csodálatos iszapjával minden esztendőben meg-
termékenyíti Egyptom sivatagos talaját, ebben a korban még 
nem egyesült a Fehér-Nilussal, hanem egészen másmerre vette 
útját; a Fehér-Nilus pedig el sem jutott a Földközi-tengerbe, 
hanem egy tóban rekedt, amelynek legdélibb pontját Thébánál, 
északi határát pedig Siűt vidékén keresi.2 

1 WALTHER, Das Oesetz der Wüstenbildung. 164. 
2 Das Oesetz der Wüstenbildung. 97., 314. II. 
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Ha WALTHER-nek ezek a megállapításai igazak, semmi 
józan okunk sincs feltenni, hogy Arábia egykori klimája a 
maitól lényegesen különbözött volna. A két terület egymás kö-
zelében, ugyanazon szélességi fok alatt terül el. Ha tehát a jég-
korszak idején Egyptom sivatag volt, Arábiának is annak kellett 
lennie. 

Eszünk ágában sincs azonban ezt a magától értetődő követ-
keztetést szinigazságnak tüntetni fel. Ennek is megvannak a 
maga nehézségei. Ezek között különös figyelmet érdemel az 
egyptomi kormány egykori országos geológusának, az öreg 
BLANKENHORN-nak az a megállapítása, hogy a mostani Holt-
tenger szintje a jégkorszak elején 30 méterrel magasabban ál-
lott a Földközi-tengerénél, úgy hogy a Jordán körül elterülő 
síkság végis-végig víz alatt állott és valóságos édesvizű tengert 
képezett, amely 2 és fél földrajzi fok hosszaban vonult északról 
dél felé, a Oenezareti-tótól egészen a Hor-hegy tövéig az «Aqabah 
völgyében. A rákövetkező interglaciális időszakokban a nagy tó 
vízszintje leszállt ugyan, olykor elég tetemesen, de még mindig 
elég magas volt ahhoz, hogy az egész Ghor-lapályt elborítsa s 
csak a jégkorszak vége felé zsugorodott össze mostani nagy-
ságára. Közben vize egyre sósabb és sósabb lett annyira, hogy 
végül már semmiféle magasabbrendű állat sem tudott megélni 
sóval telített habjaiban, i 

Ha már most BLANKENHORN ez a megfigyelése helyes, 
szükségképen az következnék belőle, hogy az a vidék, amely a 
Ghőr medencéjét vízzel látja el, a jégkorszakban vagy csapadék-
ban dúsabb volt, mint mai napság, vagy egyenlő csapadék-
mennyiség mellett oly klimával bírt, amely mellett a Holt-Tenger 
vizéből sokkal kisebb mennyiség párolgott el, mint mostanában. 
A dilemma, melyik része igaz, nagyon is mellékes, ha tekintetbe 
vesszük, hogy mind a két feltevés mellett a Szentföld egészen 
másféle klimával birt volna, mint mai napság; de ez esetben 
ugyanez állana, ha nem is egész Arábiáról, annak legalább is 
északi részéről, a Badiet-es-Sa'm-nak nevezett szyriai sivatagról. 
És nyilvánvaló az is, hogy Palesztinának ez az állítólagos glecs-
cserkorbeli klimája bajosan egyeztethető össze WALTHER-nek 
Egyptom éghajlatának állandóságát illetőleg elhangzott nyilat-

1 Das Tote-Meer und der Untergang von Sodom und Gomorrha. Berlin, 
1898., 34. köv. 11. 
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kozatával.1 Ihtalafet el-julemâ: a szakemberek nézetei eltérők; 
hogyan oldjuk meg mi, laikus outsiderek ezt a kérdést? 

Ez utóbbi kérdés végleges megoldásának lehetősége, szó 
sincs róla, elméletben megvolna, de a gyakorlatban az sem ér 
egy ütet taplót. 

A dolog azon fordul meg: találni-e a Jordán közelében 
palaeolithikus maradványokat vagy sem. Ha ugyanis a jég-
korszakban a Ghör víz alatt feküdt, biztosra vehetjük, hogy ott 
ember nem időzött; ha azonban ezen állítólag vízborította terü-
leten palaeolithikus artefacták kerülnének elő, B L A N K E N H O R N geo-
logiai megállapításait a Szentföld állítólagos klímaváltozását 
illetőleg a mesék országába kellene utalnunk. 

Sajnos, biztosat erről sem mondhatni. A Ghör vidékét eb-
ből a szempontból sokkal kevésbbé kutatták át, semhogy az 
argumentum e silentio bizonyító erejét elismerhetnők. Annyi 
tény, hogy Jericho környékén, ahol SELLIN rendszeres ásatásokat 
folytatott, csakis neolithikus kőszerszámok kerültek elő.2 Viszont 
P . V I N C E N T , aki B L A N K E N H O R N megállapításait magáévá teszi, 
azt állítja, hogy a Jordán-völgyében s a palesztinai tengerparton 
a palaeolithikus kőeszközök ritkák ugyan, de előfordulnak.3 Ilyen-
formán végtére még kisül, hogy az a bizonyos palasztinai bel-
tenger is csak amolyan alaptalan föltevés, mint voltak az egyp-
tomi gleccserek. 

Nyilvánvaló tehát, hogy felvetett kérdésünk megoldását 
erről az oldalról meg nem közelíthetjük. Pozitiv adatok hián 
próbáljuk meg a dolgot hypothetikus oldaláról tárgyalni, értve 
ezalatt a jégkorszak fellépésének eddig felmerült magyarázatait. 

Ismeretes dolog, hogy az ü. n. d i l u v i u m földünk törté-
netének egyik legtalányosabb fejezete. A dolog mibenlétét illető-
leg szorgos kutatások után végre-valahára annyit meg tudtak álla-
pítani, hogy az a régibb feltevés, mintha a jégkorszak idejében 
Földünk hőmérséklete hirtelen alábbszállott volna és ez okból 
nagy részét jég borította el, téves. A jégkorszak legsajátosabb és 

1 WALTHER felfogása mellett szólnak a DOUGHTY által Maîân közelé-
ben, a talaj felszinén talált palaeolithek, a melyek határozottan száraz klímára 
vallanak. (Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, I. 25. 29. köv. 11. 

2 SELLIN U. WATZINGER, Jericho, die Ergebnisse der Ausgrabungen. 
Lp., 1913., 112. köv. 1. 

3 Canaan d'après l'exploration récente. Páris, 1907., 303. 1. 
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legtitokzatosabb jelensége a klimaövek eltolódása, illetve új el-
helyezkedése. 

Amint ismeretes, a Föld északi és déli féltekéin a követ-
kező négy klimaövet különböztetjük meg: 1. a nivális klimát a 
sarkok körül, 2. a humid klimát, vagy a «mérsékelt égöv zóná-
ját», amelyhez hazánk is tartozik, 3. az arid avagy szubtropikus 
klimát a térítők körül, végül pedig 4. a pluviális, másszóval 
tropikus klimaövet az egyenlítő vidékén. Az sem szorul bővebb 
magyarázatra, hogy ezek a klimaövek az egyenlítővel párhuza-
mosak és síkjaikra a Föld tengelye merőlegesen áll. 

A jégkorszakot illető kutatások már most kiderítették, hogy 
e geologiai korszakban a klimaövek úgy tolódtak el, mintha a 
Föld sarka (nem tengelye!) helyet cserélt volna és forgási ten-
gelye valahol Izland szigetétől északra metszette volna felületét. 

A kérdés, sajnos, még nincs tisztázva eléggé. Az idevonat-
kozó adatok ugyanis nagyobbára a Föld északi féltekéjéről 
valók, amelynek klimatikus viszonyainál tekintetbe kell vennünk 
azt a fontos körülményt, hogy a szárazföldek javarésze mind az északi 
féltekére esik. A déli félteke kontinenseit a diluvium szempontjá-
ból eddigelé csak nagyon felületesen kutatták át; azonfelül az 
idetartozó földrészek a szubtropikus égöv alá esnek, amelynek 
állítólagos gleccserei, amint Egyptom példájánál láttuk, nagyon 
is eltérő megítélésben részesültek. 

Amennyire az eddigi kutatásokból nyilvánvaló, a Föld el-
jegesedése a diluviális korszakban a nyugati féltekére szorít-
kozott, amelynek északi részén két nagy gleccserközpontot kü-
lönböztethetünk meg. Az egyik volt a Skandináv-félsziget; a 
gleccserek innen a Balti- és Északi-tengeren át sugáralakban 
egészen Litvániáig és Közép-Németországig értek. A másik glecs-
cserközpontnak Kanada keleti részét tekinthetjük, amelynek 
jégárjai a Rocky-Mountainig értek s' az Egyesült-Államok egész 
keleti részét borították. Viszont a most oly zordon Alaszka 
területe csaknem jégmentes volt; Szibéria kopár tundráin pedig 
hatalmas mamuthcsordák legelésztek, amelyek a jelenkorban oly 
sivár területen pompás táplálékra tettek szert. Az a híres ma-
muth, melyet A D A M S petrogradi akadémikus 1806-ban a Léna 
torkolatánál fedezett fel, oly kövér volt, hogy a szemtanuk el-
beszélése szerint a hasa térdéig ért. Egy másik mamuthnak 
gyomrában pedig, amelyet nemrég szintén Petrogradba szállí-
tottak, HERZ dr. «dús ebéd» maradványaira talált. Nyilvánvaló 
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tehát, hogy Szibéria éghajlata akkortájt sokkal enyhébb volt a 
maihoz képest, amint tényleg az Uraitól keletre diluviális glecs-
cserek maradványai eddigelé nem igen kerültek elő.1 

E néhány adatból nyilvánvaló, hogy a jégkorszak régibb, 
kivált asztronómiai és kozmikus magyarázatai tarthatatlanok. 
E theologiai folyóirat olvasói remélhetőleg nem is látnák szí-
vesen, ha az idevágó feltevések nehéz fájába vágnók fejszénket; 
a varga maradjon a kaptafánál. Az érdeklődők szerezzék meg a 
Göschen-féle gyűjtemény 482. sz. füzetét (ECKARDT, Paläoklima-
tologie), amely ezekről kérdésekről röviden bár, de igen talpra-
esetten tájékoztat. Annyit azonban legyen szabad megjegyeznünk, 
hogy a jégkorszak okainak különféle magyarázatai közül leg-
valószínűbbnek látszik LOEFFELHOLZ V O N COLBERQ báróé,2 aki 
már 1886-ban vitatta, hogy Földűnk kérge szilárdan álló és egy-
irányban mozgó magja körül vízszintes irányú, lassú mozgást 
végez, minek folytán különböző geologiai korszakokban más és 
más területek kerülnek a sarkok, illetve az egyenlítő vidékére. 
E magyarázat szükségszerű előfeltétele az a feltevés, hogy Föl-
dünk belseje nem gáznemű avagy cseppfolyós halmazállapotban 
leledzik, hanem szilárd mag, amelyet azonban a földkéregtől 
magas hőfokú folyékony réteg választ el. E feltevés alapján ma-
gyarázza S I E B E R G 3 a földrengések keletkezését is. Napilapjaink 
csak a minap foglalkoztak e tudós számításaival, amelyekkel az 
olaszországi földrengések bekövetkezését eleve kilátásba helyezte.4 

De most térjünk vissza tárgyunkra. Amint az imént emlí-
tettük, a Föld északi féltekéjének eljegesedett része a Fehér-
tengertől Alaszkáig terjedt, vagyis a hosszúsági fokokat (tekin-
tettel a világháborúra) a semleges Ferrótól számítva, a k. h. 70°-
ától a ny. h. 120°-áig. Föltéve már most, hogy a jégkorszakot a 

1 E. S . GREW, A modern geologia, fordította Ballenegger Róbert, Bp., 
1914. 254. köv. 11. ECKARDT, Paläoklimatologie (S. Göschen 4 8 2 ) Lp., 1910. 
109 köv . 11. WALTHER i. m. 311 . 1. 

2 Die Drehungen der Erdkruste in geologischen Zeiträumen, eine neue 
geologisch-astronomische Hypothese. München. 1. kiad., 1886. IL átdolgozott 
kiad. 1895. 

3 Handbuch der Erdbebenkunde. Braunschweig, 1904. 
4 Az igazság érdekében azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy ennek 

az elméletnek is megvannak a maga nehézségei. így pl. a permi korszak Elő-
indiában, Délafrikában, Keletausztráliában és Braziliában észlelhető glaciális 
jelenségeit a sarkok eltolódásával hiába magyaráznók. V. ö. KOSSMAT, Paläo-
geographie (Göschen 406) 66—69. 11. 
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földkéreg vízszintes irányú mozgása okozta, azt kellene követ-
keztetnünk, hogy a Föld sarka e geologiai korszakban a ny. h. 
20° s az é. sz. 70° körül, vagyis Grönland közepe táján feküdt. 
Azt hiszem bővebb, magyarázatra alig szorul, hogy a sarkpontok 
ilyetén való elhelyezkedése mellett a Föld azon részeinek szé-
lessége változott legkevésbbé, amelyek az eljegesedett terület 
kezdetén átvonuló délkör vonalába esnek, mert a mostani szé-
lességi körök az adott feltevés értelmében ott metszették a jég-
korszakbelieket. Arábia területe azonban épen erre a vidékre 
esik; ennélfogva még abban az esetben is, ha a Föld északi 
sarka a ny. h. 20° mentén 20 fokkal került volna délebbre, a 
félsziget klímája lényeges változást aligha szenvedett volna. 
E feltevés mellett szól az a tény is, hogy az arab félsziget ma-
gas párkányhegyei a tenger felől jövő páradús légáramlatokat 
bármilyen szélességi fok mellett szükségképen felfognák és ned-
vességüktől megfosztanák, úgy hogy még eltekintve mostani, 
szuptropikus fekvésétől is, mindenkor sivatagos, vagy legalább 
steppeszerú vidék maradna. Gondoljunk csak a Magyar-Alföldre, 
amelyet a Kárpátok hegyei vesznek koszorúalakban körül. Meny-
nyivel kisebb Alföldünk évi csapadékmennyisége Erdélyéhez 
képest! Pedig a Magyar-Alföld egész területe számba sem jöhet 
Arábia óriási fennsíkjai mellett, amelynek párkányhegységei átlag 
jóval magasabbak a Kárpátok gerincénél, ha a Magas-Tátrától s 
az Erdélyi-Havasoktól eltekintünk. 

Száz szónak is egy a vége, az, hogy a paradicsomot Arábiá-
ban keresni képtelenség. Még abban az esetben is, ha valaki a 
bibliai elbeszélés inspirált voltától eltekintve előadásának tárgyi-
lagos értékét kétségbevonná, sem lehet a paradicsomelbeszélés 
szerzőjének betudni azt a nézetet, miszerint Éden kertje Arábiá-
ban feküdt volna. Mert a biblia szerint a paradicsom terméket-
len sivatag közepén egy négy ágra szakadó folyam mentén terült 
el. Ámde a nyugati szemitáklakta területeken ennek a leírásnak 
megfelelő vidék egyszerűen nincs; ki van zárva tehát, hogy a 
szerző leírását a sémi népek hagyományából meríthette volna, 
mert az ilyen hagyomány rendszerint ismert képzetekből szövődik 
össze. A bibliai leírásban előforduló sumír szavak pedig ezt a 
föltevést végkép lehetetlenné teszik és egyenesen arra vallanak, 
hogy a szerző ékiratos forrásból merített. 

A kritikusok egyöntetű tanítása szerint ugyanis a para-
dicsomtörténet szerzője, az ú. n. jahvista, júdeai eredetű szerző, 
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akinek irodalmi működését átlag az asszyr fogságot megelőző 
időkbe teszi. Akár helyes ez a megállapítás akár nem, annyi 
bizonyos, hogy palesztinai ember saját iniciativájából soha arra 
a gondolatra nem jut, hogy Eden kertjét a sivatag közepén folyó 
víz mentén keresse és még kevésbbé fog elbeszélésébe su mir 
szavakat keverni. A fogságutáni időkben ilyesmi könnyen el-
képzelhető, de a babyloni fogságot megelőző korban csak úgy 
lehetséges, ha szerzőnk forrás gyanánt ékiratos szöveget használt. 

Ebből azonban korántsem következik, hogy a paradicsom-
elbeszélés szerzője Babyloniát tartotta volna a paradicsom hazájá-
nak, amint azt D E L I T Z S C H már a nyolcvanas évek elején vitatta. 
Ez a nézet már csak azért is tarthatatlan, mert Mezopotámia 
déli része a jégkorszakban, az ember fellépése idején még lakat-
lan tengeröböl volt, amely lassan-lassan beiszaposodva, csak a 
jégkorszak elmultával lett lakhatóvá.1 Ha tehát a biblia elbeszé-
lésének tárgyilagos értékét elismerjük, DELITZSCH paradicsom-
elméletét eleve el kell vetnünk. 

Igen ám, ellen lehetne vetni, de hiszen a biblia maga em-

1 Mivel a jelen sorok Írójának ezen állítás megkockáztatása miatt egy 
ízben már megrovási kalandban volt része, legyen szabad a következő ada-
tokra felhívni az olvasók figyelmét : Délmezopotámia tisztán alluviális lapály, 
amelynek egyhangúságát csakis elpusztult városok romhalmazai zavarják meg. 
Baghdad, amely e lapály északi szélén fekszik, 40 méternyire van a tenger 
színe fölött. Talaja a Perzsa-öböl rovására egyre gyarapszik ; a gyarapodás 
nagysága ugyan biztosan nem igen állapítható meg, de tekintettel Urukagina 
lagasi patesi C-jelezetű conusfeliratának (2io—15) arra a kijelentésére, hogy 
«Nina istennőnek Nina földje felé haladó csatornáját, kedves csatornáját ki-
építette és farkát a tenger belsejével kötötte össze», (KMOSKÓ, AZ emberiség 
első irott szabadságlevele. Bp., 1913., 28. 1.) fel kell tennünk, hogy a Perzsa-
öböl partja 2800 körül Kr. e. a mai Telloh közvetlen közelében terült el, 
mert elképzelhetetlen, hogy a régi sumírek primitiv technikája mellett hosz-
szabb csatornák építése lehetséges lett volna. E gyanításnak megfelel a 
KINO által kiadott későbbi bábeli krónika adata is (Chronicles Concerning Early 
Babylonian Kings, London, 1917. II., 11.) miszerint Eridu (Abû-Sahrein) a «ten-
ger partján» fekszik. Ilyenformán mintegy 4700 esztendő alatt a tenger 200 kilo-
méterrel szorult vissza, ami évenkint több mint 40 métert tesz ki. A babylo-
niai alföld talaja azonban vastagságban is gyarapodik a talaját öntöző folyók 
iszapjának állandó lerakódása folytán. A régi Babylon Merkez nevű negyedé-
nek legrégibb, Hammurapi korában épült házai mai nap a talajvízben áz-
nak (KOLDEWEY, Das wieder erstehende Babylon. Lp., 1913. 17. 1.), ami onnan 
van, hogy az Eufrát medre a lerakodó iszap következtében egyre magasabb 
lesz, de arányosan emelkedik a talajvíz szintje is, úgy hogy a legrégibb épü-
letek évszázadok lefolyása alatt egyre mélyebben és mélyebben kerülnek víz alá. 
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líti a paradicsomi folyók között az Eufrátot és a Hiddeqelt, 
amelyek pedig nem a Holdban folytak, hanem Mezopotámiában. 
Hát'szen ez igaz, de jegyezzük meg azt is, hogy a biblia még 
két más folyóról is tesz említést, a Pisónról és a Oihönról, 
amelyeket ismert mezopotámiai folyókkal azonosítani még eddig 
senkinek sem sikerült; azonfelül pedig, ha a bibliai elbeszélés 
ékiratos eredetét megengedjük, talán azt is feltehetnők, hogy a 
mezopotámiai szerző hazájának földrajzi viszonyaival annyira 
mégis csak tisztában volt, hogy a Tigrist nem tette meg az 
Eufrat egyik ágának. DELITZSCH paradicsomelméletének épannyi 
a bibéje, mint az idevágó régibb és újabb feltevéseknek. Viszont 
az sem járja, hogy a felmerülő földrajzi nehézségek miatt a 
paradicsom folyóinak bibliai neveit későbbi szerző glossájának 
nyilvánítsuk, aki a négy folyó helyét saját, avagy kortársai fel-
fogása alapján közelebbről akarta volna meghatározni.1 E mód-
szer kényelmesnek nagyon kényelmes, de cseppet sem tudomá-
nyos. Hová jutunk, ha minden glossává lesz, amit az ember 
nem ért? 

A jelen esetben a legfontosabb kérdés az : olyan bizonyos-e, 
hogy a paradicsomelbeszélés szövegében a P erat=Eufrát és a 
Hiddeqel=Tigris ? Nem volna-e lehetséges az is, hogy e két 
név eredetileg nem volt tulajdonnév hanem nomen appel-
lativum, köznév? A két folyó sumír neve: Buranunu és Idigna; 
DELITZSCH szerint Perat = id bura-nunu = nagy folyó2 és id idi-
gina (a Tigris) = perennáló folyó,3 tehát alkalmasint mind a 
kettő igen kezdetleges köznév. Emellett szól az is, hogy a másik 
két paradicsomi folyó tisztára köznév : Písőn = ugráló, Gíhőn = 
bugyogó. De menjünk egy lépéssel tovább és kérdezzük: tekin-
tettel arra, hogy a sumírek sem voltak autochthonok Mezopo-
támia földjén, nem volna-e feltehető, hogy a paradicsomi folyónevek 
Mezopotámia vizeire egyáltalában nem vonatkoztak, hanem egy is-
meretlen, sivatagos országrész vizeit jelölték? De hol keressük ezt 
az ismeretlen, titokzatos földdarabot ? Szerintünk ott, ahonnan nem-
csak a sumír kultura, hanem általában az egészi emberi civili-
záció indult hódító útjára. 

Mert ne felejtsük el, hogy a történeti időkben Előázsia és 
Afrika kultúrájának két ország volt a fokusa: Babylonia és 

1 FELDMANN, Paradies. 48. köv. 1. 
2 Sumerisches Glossar 70. 1. bur. a. 
3 I. m. 21 1. (Ez a szószármaztatás erősen problematikus.) 
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Egyptom, mind a kettő területe pedig folyóöntözte sivatag, em-
berkézcsinálta, mesterséges oázis. Ha a történelemelőtti időkben, 
a diluviális korszakban létezett valahol magasabb kultura, úgy ez 
is minden bizonnyal sivatagos, folyóvízöntözte területen kelet-
kezett. Már pedig a sumír nép múltja és történeti fellépése azt 
bizonyítja, hogy a sumír kultura gyökereit nem szabad Baby-
loniában keresnünk. Mikor e nép Babyloniát birtokába vette, a 
kultura elemeit: az irás mesterségét, a föld megművelését, 
a folyók szabályozását, a liszt készítését, a kenyérsütést s a sör-
főzést már ismerte. A sumír kultura összes emlékei mind e feltevés 
mellett tanúskodnak. A sémi philologia viszont negativ érvekkel 
támogatja föltevésünket. A szemiták évezredek óta bolyongtak a 
mezopotámiai alföld környékén, de soha eszükbe nem jutott 
Babylonia termékeny alluviális lapályát művelés alá fogni. 
A sémi nyelveknek lisztre,1 kenyérre2 nincs közös szavuk, 
nyilván azért, mert földműveléssel nem foglalkoztak az ősidők-
ben, hanem a vadon növő búza szemeit vagy zúzták, vagy tűzön 
pörkölték, mert a zúzott gabonára3 és a pattogatott kukorica 
módjára elkészített búzaszemekre4 a főbb sémi nyelvjárásoknak 
azonos szavaik vannak. 

A sumírek tehát alkalmasint oly vidéken laktak Babyloniában 
való letelepedésük előtt, amelynek physikai viszonyai az utóbbiéval 
körülbelül azonosak voltak. Mivel pedig folyóöntözte sivatagos 
területek Középázsiában, különösen a Himalájától északra igen 
nagy számban fordulnak elő, ott kell keresnünk a sumírek ősha-
záját is. E feltevés mellett szól az a feltevés is, hogy a sumír 
a törökkel rokon agglutináló nyelv, következőleg a sumírek ősha-
zája csak ott lehetett, ahonnan a turáni népek szanaszét rebben-
tek, vagyis Középázsia keleti részében. Bár e vidék éghajlata a 
jégkorszakban a mainál jóval enyhébb volt, évi csapadékmennyi-
sége alig különbözött mai hydrometeorikus viszonyaitól, mert a 
Himalája akkortájt épúgy lecsapta a déli tengeri légáramlatok 
nedvességét, mint mai napság. 

1 Akkádul qému, héberül T!3J5, arámul qemha, arabul tahin. 
2 Akkádul akálu, héberül Dnb, arámul lahma, arabul hubz. 

3 Héberül syrül garsa, arabul ij^rty?--

s. \ 
* Akkádul qalû, héberül "^p., arabul 



h o l v o l t a p a r a d i c s o m ? 243 

A jégkorszak elmultával Északázsia klímája erősen lehűlt. 
Az addig lakályos területeket a hideg lakatlanokká tette. A flóra 
elszegényedett, az állatvilág javarésze — gondoljunk csak a 
mamuthra — kihalt. Az ember, aki legkönnyebben tudott alkal-
mazkodni a változott viszonyokhoz, hamar belátta, hogy az ele-
mek ellen minden küzdelem hiábavaló ; vándorbotot vett a ke-
zébe és jobb, melegebb hazát ment keresni. Ez a legegyszerűbb 
és legtermészetesebb magyarázata annak a minden kétséget ki-
záró megállapításnak, hogy a jégkorszak elmultával Európa 
területén hirtelen új népek jelennek meg, amelyek új, magasabb 
kulturát hoznak magukkal,1 mert kőszerszámaikat csiszolják, a 
földet művelik és búzát valamint árpát kezdenek vetni, amelyek 
odáig ismeretlen növények voltak Európában.2 

E feltevés magyarázatát adja annak a feltűnő ténynek is,, 
hogy az emberiség őstörténetére vonatkozó hagyományokkal 
nemcsak a bibliában, hanem más népek folk-lore-ában is talál-
kozunk.3 Nyilvánvaló, hogy e különböző hagyományok ősforrása 
közös4 és hogy azok a nemzetek, amelyek ezeket az alapelemeik-
ben oly rokon tradíciókat megőrizték, valaha mind egymás 
közelében laktak. 

A paradicsom nem lehetett messze ettől a vidéktől. Hol? 
oly kérdés, amelyre a tudomány mai állása mellett lehetetlen 
felelni. A neolithikus kor népeinek vándorlásait s azok irányát 
Északázsia földrajzi, klimatikus és ethnographiai viszonyait a jég-
korszak idejében oly kevéssé ismerjük, hogy erről a kérdésről 
véleményt kockáztatni nevetséges volna. Nincs azonban kizárva, 
hogy a tudomány meg fogja állapítani a sumír nép vándorlásá-
nak különböző állomásait is s akkor hatalmas lépéssel jutunk 
közelebb a paradicsomkérdés végleges megoldásához is. 

A mondottakhoz még csak azt tesszük hozzá, hogy a biblia 
szerint az első ember nem volt sivatagban kóborló nomád barbár, 
hanem oázislakó kultúrember. Szent meggyőződésünk, hogy eljő 
még az idő, amidőn a mai kor anthropológiai tudománya evolu-
cionista dogmáit a jelzett értelemben módosítani lesz kénytelen ! 

Budapest. (Vége.) Dr. Kmoskó Mihály. 

1 HOERNES, Kultur der Urzeit. I. (Göschen, 564.) Lp., 1912. 86. köv. iL 
2 HROZNY, Das Getreide im alten Babylonien. I. Wien, 1914. (Sitzungs-

berichte der K. Akad. der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse B. 173.) 
3 Ezekről 1. FELDMANN /. m. 3 1 4 — 4 9 1 . 
* FELDMANN i. m. 4 8 8 , k ö v . 11. 
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Második, befejező közlemény.1 

V. A valláspsychologia módszere. Milyen úton oldja meg a 
valláspsychologia feladatát? Eddigelé három főmódszert alkal-
maztak: Wundt a néppsychologiait, Starbuck és Clark egyedi-
psychologiai experimentális, James és Flournoy az egyedi bio-
grafopsychologiai módszert. A módszer megválasztását a meg-
oldandó feladat, a kitűzött cél határozza meg. Az eleve is 
bizonyos, hogy a valláspsychologia általában ugyanazon eszkö-
zökkel, módszerekkel dolgozik, mint az általános psychologia. 
A szubjektív vallás tárgyalási módja eszerint empirikus. 

1. Wundt a valláspsychologiában, mivel szerinte az ethno-
logiai probléma, sem az önmegfigyelés, sem a statisztika mód-
szerét nem követi, hanem kísérletet tesz annak kimutatására, 
hogy történetileg hogyan keletkeztek a mithologiai és vallási 
motívumok. 

Azonban történeti kutatását azon igazolatlan föltevés be-
folyásolja, hogy amint az emberiség, úgy a vallás is fokozatosan 
fejlődött a legkezdetlegesebb formákból s hogy az eredeti vallási 
formának a legalsóbb typusúnak kell lenni. Ezt a föltevését az 
ethnologusok legújabb kutatásai pozitive megcáfolják, kik között 
nemcsak katholikusok vannak, mint W. Schmidt, hanem protes-
tánsok is: Graebner, Ackermann, W. Foy, aki egy külön múzeu-
mot rendezett be Kölnben a «kulturkörök» elvei szerint. 

Az ethnologia a vallás általánosságának a tényét igazolja. 
S ez a vallás egy magasabb személyes lényhez való viszony 
mindenütt, nem pedig egyes valláspsychologusoknak Isten nél-
küli vallása. S ez az ethnologia nem a vallás tökéletesedő fejlő-
dését mutatja, mint azt Wundt állítja, hanem annak eltorzulását. 
Amit Müller nyelvtudós és vallásbölcselő mondott, hogy a 
vallások története visszaesésüknek a története, azt tanítja a 
legújabb, tényekre támaszkodó ethnologia. 

1 Az első közlemény a jelen évi februári füzetben jelent meg. 
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2. A valláspsychologiai módszerek objektive véve a szub-
jektiv-egyedi és összehasonlító módszer lehetnek, vagyis az ön-
megfigyelés és másoknak a megfigyelése. 

a) A valláspsychologia egyik főforrása az embernek saját 
benső tapasztalata. Ez az önmegfigyelés módszere. Az egyéni 
vallási tudattények megfigyelése. A kutató induktive földolgozza 
a saját vallási élményeit, az önmegfigyelés útján szerzett anyagot, 
eredményeket. Amint az általános psychologiában, úgy itt is az első 
elengedhetetlen módszer. Persze az önmegfigyelés is veszélyek-
kel járhat. Mert a belső tapasztalat, mint ilyen biztos ismeret-
forrás ugyan, de nem annak ráeszmélő megfigyelése. Már pedig 
csakis ilyen reflektálással elemezhetők a tudattények. Hogy valaki 
a saját bensejében végbemenő folyamatokat világosan, helyesen 
fölfogja, ahhoz nagy tapasztalat, gyakorlottság, lelkiismeretesség, 
minden előítélettől való mentesség szükséges. 

b) A szubjektív-komparatív módszer. A valláspsychologiá-
nak az önmegfigyelésen kívül igénybe kell vennie másoknak a 
megfigyelését. Az egyéni vallási tények elemzése mellett össze-
hasonlítólag ráeszmél másoknak vallási életére. Az anyagmeg-
szerzésénél az önmegfigyelés és mások megfigyelése együvé 
tartoznak. Ez az összehasonlító módszer tárgyilagosan ellenőrzi 
az elsőt s hiányait pótolja, tehát annak a kiegészítése. Ezen kettős 
úton nyert valláspsychologiai anyagot azután induktive földol-
gozza. S itt igénybe vehetők Wundt néppsychologiai módszeré-
nek jogos motívumai is. 

Hogy történik itt az anyagszerzés s mi az indukció anyaga ? 
Az indukció anyagát a jelenkornak és a múltnak vallási élete 
képezi. Másoknak megfigyelései három csoportba oszthatók: az 
élők megfigyelése, a biográfiái, autobiografiai kutatás és az egyes 
korok vallási irodalma s a vallási istentiszteleti cselekmények is, 
amennyiben azokból a vallási életre következtetni lehet, amely 
bennük nyer kifejezést. Egyenértékű-e az így összegyűlt anyag? 

Ezen anyaghalmaz módszeres fölhasználásánál a következő-
ket kell szem előtt tartani, a) Módszertanilag a jelen idő vallá-
sából kell kiindulni, amelyet magunk élünk át s azért közvetlenül 
megértünk s mert a vallási életnek ismeretlen jelenségei is az 
ismeretesek szerint magyarázandók és nem fordítva. Csak innét 
érthetjük meg a multat, in specie a primitiv vallásokat is. Elő-
ször azért, mert saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy mi a vallás 
s így azt nehezebb föltételek mellett is fölfedezhetjük, másod-
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szor, mert a tökéletesebb vallások ismerete világosságot vet a 
kezdetlegesre. 

ß) Mások megfigyelésénél ismét kétféle módszer alkalmaz-
ható: vagy a normális ember rendes vallási életét kutatja vagy 
előnyben részesíti a vallási életnek rendkívüli megjelenési for-
máit. James a «kiváló esetek» methodusát követi s főleg bio-
gráfiái forrásokat vesz igénybe. Azt mondja, hogy a vallást nem 
másodkézből kell venni, hanem az eredeti élményeket kell kutatni, 
melyek mintái mások vallási érzelemeinek és cselekvéseinek. 
Ilyen tapasztalatok azonban csak oly embereknél találhatók, akik-
ben a vallás nem megszokás, hanem eleven erő. Ilyenek a vallási 
zsenik, szentek, látnokok, próféták, reformátorok, misztikusok. 
Bennük a vallás jellege a legerősebben, a legteljesebben nyilvá-
nul meg s a tömegek vallásának mélyebb megértése csak e 
réven lehetséges. S mivel náluk a vallási élmények nagyobbrészt 
abnormis, beteges jelenségekkel vannak összekötve, azért a patho-
logikus vallásosság esetei is a valláspsychologiába tartoznak. 

«A betegségi állapotoknak, írja James, azon előnyük van, 
hogy a lelki élet egyes tényezőit izolálják s lehetővé teszik, hogy 
rendes környezetüktől befolyásolatlanul megfigyelhetők legyenek. 
A lélekanatomiában ugyanazon szerepük van, mint a testanato-
miában a boncolókésnek és mikroszkópnak.» 

James anyaggyűjtése azonban egyoldalú. Ha a valaki a 
rendes vallási életet, az átlagember vallását figyelmen kívül 
hagyja, hamis képet nyer a vallás igazi tényálladékáról. Össze 
kell kötni az eredeti egyéniségek vallási életének ismeretét az 
átlagemberével. Azután James csak az érzelmi vallási állapotokat 
veszi figyelembe s majdnem teljesen mellőzi a vallás erkölcsi-
intellektuális oldalát. Ezzel összefügg nála a tudatalatti elmélete. 
James izolálja a szubjektív vallási élményeket a történeti vallási 
élettől. Ez lehet methodikai előny, de ezen kiszakítottságuk miatt 
konkrét sajátosságuk nem igen lesz megérthető. Midőn pedig a 
személyes vallásosságot elkülöníti az intézményes, történeti 
vallástól, félreismeri a történet jelentőségét a vallási életre nézve. 
E szempontból méltán és jogosan támadta meg Wundt s hang-
súlyozta ez utóbbit. 

James módszerében az a nagy veszély is rejlik, hogy a 
pathologiai vallásosság formáit előtérbe helyezik s magát a 
vallást is betegesnek bélyegzik. Földije, Leuba már a vallási 
normális jelenségeket szellemileg elmaradott emberek illúzióinak 
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tartja s a rendkívülieket betegségeknek. Loosten (dr. Lomer) s 
más modern psychiaterek a misztikusok, a szentek s magának 
Jézusnak az életében a rendkívüli vallásosságot betegségnek 
mondják. Jamesnek ugyan nem szándéka a pathologiai eseteket 
előnyben részesíteni, de a könyvében tárgyalt «kiváló esetek» 
homlokukon viselik a pathologikus bélyegét. S szinte meglepő 
az a gyermekes naivság, melyet James egészen ismeretlen és 
jelentéktelen személyeknek, különösen asszonyoknak kijelentéseit 
vallási élményeikről elfogadja és értékeli. Nem csoda, ha Wundt 
James módszerét e szavakkal jellemezte: «Demnach ist diese Samm-
lung ausgezeichneter Fälle allenfalls eine Kasuistik zur religiösen 
Pathologie, aber eine Religionspsychologie ist sie nicht». S mivel 
pragmatista szemponttól vezetteti magát, nem is törődik olyan 
kritériummal, mellyel az egészséges és beteges vallásosságot 
megkülönböztethetné, tehát megfigyelése nem önzetlen s leírása 
nem exakt. 

Ezen veszély elkerülése végett okvetlenül szükséges a nor-
mális, mindennapi eseteket figyelembe venni úgy áltaiaban, mint 
a rendkívüli vallási egyéniségeknél is s nemcsak alapvető vallási 
élményeiket (megtérés, extazisok stb.), melyekkel James kizárólag 
foglalkozik. 

Továbbá a biográfiái módszert egybe kell kapcsolni a köz-
vetlen megfigyeléssel s a vallási élet szellemi termékeinek, meg-
nyilvánulásainak a kutatásával. A közvetlen megfigyelés előtt 
tárul föl a vallási belső élet gazdagsága a maga különféleségé-
ben. A kulturember máskép nyilvánítja a maga vallási gondo-
latait és érzelmeit, mint a természet embere; az európai máskép, 
mint a keleti ; az északi máskép, mint a déli ; az ifjú, művelt 
máskép, mint az öreg, egyszerű ember. A vallási élet termékei: 
vallási intézmények, szokások, áldozatok, szertartások, imák, köl-
tészet, theologia, aszketikus irodalom. Az imákban első sorban a 
vallási vágyak és célok nyernek kifejezést, a költészetben az 
érzelmek, a theologiai és aszketikus irodalomban a vallási esz-
mék és motívumok tükröződnek vissza. Az ily irányú kutatás 
kimutathatná, hogy vájjon és hogyan változtak idő folytán bizo-
nyos vallási nézetek s miért voltak egy kornak vagy népnek 
kedvelt eszméik stb. 

y) Mások vallási életének megfigyelésénél, illetve az anyag-
nak földolgozásánál a különleges methodikai működés abban 
áll, hogy a kutató beleélje magát mások vallási életébe, hogy 
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annak tartalmát megértse s másoknak a megfigyelése is föltéte-
lezi az egyéni vallási élményeknek a létét. Az önmegfigyelés 
által megismert vallásosság a methodikai kiindulópont más 
emberek vallásosságának a kutatásához, mert másoknak lelki éle-
tét csak a mienknek analógiája szerint vagyunk képesek magya-
rázni. Önmegfigyelés nélkül nem lehetséges a második módszer, 
másoknak a megfigyelése. Hogy milyen vitás ez a föltétel a 
valláspsychologusoknál, annak bizonyítéka a genfi kongresszus, 
ahol Höffding azt hangoztatta, hogy a valláspsychologusnak 
nincs szüksége egyéni vallási tapasztalatra, hanem csak kívülről 
lép hozzá analyzálólag, mint pl. az elmebetegek orvosa a lelki 
betegségekhez, ellenben Billia azt erősítgette, hogy vallásról csak 
az beszélhet, akinek magának is van vallása. 

3. Az experimentális módszer. Starbuck a földolgozandó 
valláspsychologiai anyagot ellentétben Jamessal, aki főleg bio-
gráfiái forrásokból merít, az élő emberek rendes vallási meg-
nyilvánulásaiból gyűjti. Az élők vallásos tudatjelenségeinek a meg-
ismerése céljából pedig az experimentális módszert használja a 
kérdőívrendszer alakjában. Ezt a módszert az jellemzi, hogy igen 
részletes vallási tartalmú kérdőiveket osztogat szét az emberek 
nagy tömegében. Különösen olyanoknál kérdezősködik, akik 
nyugodt lelki életűek s akiknek vallási élete nincs erőszakos be-
folyásoknak kitéve. Különleges célja Starbucknak támpontokat 
nyerni arra, hogy hogyan fejlik ki a vallási élet. A feleletek 
útján nyert anyagot azután földolgozza. A feleleteket megrostálja, 
rendezi, táblázatokba registrálja s számszerű számítás alapján 
ezen osztályozás eredményeit lehetőleg grafikai alakban mutatja 
be. Ez a statisztikai eljárásmód az anyag földolgozásában. 

E módszer egyszerűnek látszik, mégis nagy hiányai vannak. 
Ki kezeskedik azért, hogy őszintén feleltek minden kérdésre, 
melyek az ember szentélyébe akarnak behatolni ? Ha az amerikai 
erre talán hajlandóbb is, mint az európai, a mélyen vallásos 
lelkek nem szívesen tárják föl bensejüket s nem engedik magu-
kat legbensőbb ügyeikről kikérdeztetni. S ha őszintén felelnek is, 
ki kezeskedik azért, hogy nem forog fönn öncsalódás ? Az emberek 
nagyrésze értelmileg nem iskolázott arra, hogy belső életét 
elemezze és szabatosan kifejezze. Nincs elégséges emlékezőtehet-
ségük, önismeretük, önmegfigyelésük. Általában a reflex ítéletek 
ritkán födik a valódi tényálladékot. Azután a suggestio veszélye 
is fönnforog. A kérdezett könnyen alkalmazkodik a kérdőív 
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terminologiájához s kategóriáihoz s talán azon is lesz, hogy 
vallási életét szépítse. Ehhez járul, hogy a kérdések föltevése 
sem lehet pontos mindig a lélektani terminológiának bizonytalan-
sága s különféle alkalmazása miatt. Ilyen sok kérdést nem is 
lehet egyformán föltenni s rájuk egyformán felelni. 

Mindebből azonban nem következik, hogy az egész rend-
szer elvetendő. A vallási élet sajátosságának megfelelően mint 
segédmódszer igénybe vehető. Hiányosságain úgy lehetne segí-
teni, hogy ezen kérdéseket kevesebb, de itéletképes, tapasztalt, 
bizalmat érdemlő emberrel kellene megbeszélni, előzetes kiokta-
tás után a kérdőiveket szűkebb körben kiosztani. Ilyen feladat 
megoldására azok vannak képesítve, akiknek mély vallási életük 
van s egyúttal psychologiai, methodikai iskolázottságuk, amilye-
nek a lelkipásztorok, pedagógusok, missionáriusok, praktikus 
keresztények. 

Ez a módszer kiegészítése lehet az előbbi két módszer-
nek. Különösen segítségére lehet az összehasonlító módszernek. 
Növeli és kiegészíti az indukció anyagát, még pedig abban az 
irányban, hogy megközelíthetővé teszi a kutatás számára az átlag-
emberek vallási megnyilatkozásait. Már pedig ezeknek a figye-
lembevétele igen fontos, mert nélkülük nem ismerhető meg a 
konkrét vallási élet. 

Hogyan határozható meg ezek után a valláspsychologia? 
A valláspsychologia empirikus leiró tudomány, melynek feladata 
a vallás psychikai jelenségét empirikus eszközökkel kutatni és 
leírni. A valláspsychologia a psychologiának egy része; jellege 
empirikus; sajátos tárgya a vallásos tudat jelenségei, a vallás 
psychotheoriája ; módszere az önmegfigyelés és másoknak a meg-
figyelése ; csak tényeket állapít meg s eltekint minden kritikai és 
dogmatikai kérdéstől. Egyesek szerint egyedi és szociális vagy 
ethnologiai valláspsychologiára oszlik. (Rademacher.) 

* * * 

VI. Ha a valláspsychologia ismeretkörének határain belül 
marad s sajátos módszerét helyesen és tárgyilagosan alkalmazza, 
nemcsak értékes anyagot szolgáltathat a theologusnak, psycholo-
gusnak, pedagógusnak, hanem valóságos psychologiai apologiája 
lehet úgy a vallásnak általában, mint a kinyilatkoztatott vallásnak. 

A pozitiv eredmények, melyek a valláspsychologia helyes 
művelésétől várhatók, ezek: 1. A psychologiai analyzis mindenek-

Religio , hittud. és bölcs, folyóirat 17 



2 5 0 d r . w i e d e r m a n n k á r o l y 

előtt kimutathatja, hogy a vallási lelki tartalmaknak ugyanazon 
psychikai formái vannak, mint a többi lelki tartalmaknak. 
A vallási lelki tartalmak az emberi lélek szokásos lelki funkcióin 
belül mennek végbe, még pedig ugyanazon általános formák 
szerint, ahogyan az emberi lélek egyéb tevékenységei. A lelki 
tehetségek, gondolkodás, akarás, érzés keretén belül ugyanazon 
formákban mennek végbe, amint más gondolatok, érzelmek, 
törekvések. A vallási eszméknek ugyanazon logikai konstrukció-
juk van, mint más gondolatoknak; a vallási érzelmek úgy foly-
nak le, mint minden más érzelem; a vallási akarati törekvések 
formailag pontosan megegyeznek más akarati törekvésekkel. 
Bármily változatos legyen is a vallási psychikai jelenségek tar-
talma, az empirikus megfigyelés igazolni fogja, hogy mindenütt 
ugyanazon psychikai formákban valósul meg. Minden vallásban 
vannak képzetek, fogalmak, Ítéletek, érzelmek, vágyak, törekvé-
sek, akarati cselekvések. Ennélfogva nincs önálló vallási lelki 
tehetség, egy különlegesen organizált negyedik lelki tehetség és 
e szempontból nincs külön vallási lélektan szemben az általános 
psychologiával. A vallás psychikai jelenségformái sehol sem utal-
nak valami misztikus lelki alaperőre, amelyben a vallás lényege 
keresendő volna. Az összes vallási psychikai jelenségek kivétel 
és hiány nélkül beilleszthetők a lelki tehetségek rendes formáiba. 
Még az anormális jelenségek is mindig ezen formákban mozog-
nak. A különbség csak az a normális és abnormális vallási jelen-
ségek között, hogy az egyes psychikai elemek helytelen arány-
ban vannak. A formák egyike anormális túlsúlyban van a többi 
fölött, pl. az érzelem az ismeretelem fölött.1 

Ezen lelki szerkezeti azonosság miatt nem szabad teljesen 
szétválasztani a különböző ismeretrendeket s azt mondani, hogy 
egészen más a tudományos és más a vallási ismeret, mert az 
emberi természet, az emberi ész nincs önmagában megosztva. Az 
emberben a vallási lény nem gondolható függetlenül az eszes vagy 
erkölcsi lénytől. Az ismeretek között van kötelék, az alany egy-
sége, mely azokat létrehozza. Az ember tehát vallásos, amint 
tudós vagy erkölcsös — mert eszes.2 

A valláspsychologiai analysis egyik eredménye tehát az 
lesz, hogy nincs önálló vallási tehetség, hogy a vallás a lélek 

1 Oiergensohn, Die Religion. Leipzig, 1903. 134. I. 
2 Michelet, Dieu et l'agnosticisme contemporaine. Paris, 1909. 409. 1. 
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alapfunkcióiban megy végbe s hogy a vallásban a lélek összes 
psychikai funkciói részesednek. Vannak benne észtartalmak, aka-
rati tények, érzelmek, szóval a helyes fölfogás nem ismeri félre 
sem az ismeret részét, sem az akarat és érzelem szerepét a vallási 
jelenségben. 

2. Azon általános psychologiai törvények, melyek a lelki 
élet psychikai formáira érvényesek, a vallás psychikai formáira 
is alkalmazandók. Az a törvényszerű összefüggés, mely a lelki 
élet különböző psychikai formái között fönnáll és psychologiai 
elemzéssel megállapítható, áll a vallásra is. Ha tehát általános 
psychologiai törvény, hogy pl. az érzelem mindig követi az isme-
retet, akkor a vallásban sem állhat fönn megfordított viszony. 
Akkor a vallás területén is elutasítandók azon magyarázatok, 
melyek az érzelemnek elsőséget tulajdonítanak. így megállapítja 
a szerves összefüggést a psychikai vallási formák között. 

3. A valláspsychologia kimutatja a vallás psychikai forrását, 
hogy melyik lelki tehetségben van a vallás különleges szék-
helye, amelyből fakad s az egész lélekre kiárad. Jóllehet az érzel-
mek és akarati tények a valláshoz tartoznak, az érzelem és aka-
rat sem nem psychikai kiindulópontja, sem nem kizárólagos 
székhelye a vallásnak. A mai psychologusok egy része, a moder-
nisták szeretik állítani, hogy a vallási eszmék születési helye az 
érzelmi élet s hogy az ész csak leírja és kimondja, amit az 
érzelem területén talált. James a központi vallási tényt misztikus 
élményben, az isteni közvetetlen jelenlétében találja. Tröltsch azt 
mondja, hogy minden vallás ősjelensége a misztika. S mégis a 
vallás tulajdonképeni forrása, kiindulópontja a vallási észtartal-
mak. Az időbeli elsőség a vallási eszméket illeti meg. A vallási 
képzetek szükségkép megelőzik a vallási érzelmeket. Nem vallási 
érzelmek és vágyak lesznek észtartalmakká átültetve, hanem a 
vallási eszméket követik a vágyak és érzelmek s ezáltal lesznek 
igazán vallásos érzelmekké. 

4. A lelki tehetségek psychikai összefüggésének s a vallás 
székhelyének megállapításával a valláspsychologia könnyebben 
kutathatja a vallás lényegét, nagy lépéssel jutott közelebb annak 
kihámozásához. Mert el van különítve az a kör, amelyben tovább 
kell kutatni a vallás lényege után. A vallás psychikai forrásából 
könnyen megtalálhatók a vallás jellegzetes jegyei. Mivel pedig 
ez a terület értelmi terület, eszmekör, a vallás központi vezető, 
alapeszméjét benne kell keresni. A kutatási anyag a vallási esz-

17* 
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mék. Kell egy központi, uralkodó alapeszmének lenni, amely 
nélkül nincs vallás. A valláspsychologia ezt az eszmét az Isten-
eszmében fogja megtalálni s a vallás lényegét a világfölötti 
személyes lényhez való viszonyban. Psychologice kimutatható, 
hogy a vallás, az Isteneszme sem a tudatalattiból, sem érzelem-
ből, sem értékítéletekből nem keletkezhetik az emberi lélekben. 

5. A valláspsychologia első sorban a vallási élet rendes 
jelenségeinek leírásával foglalkozik, de kutatási körébe vonja a 
rendkívüli megnyilvánulásokat is. Már most a psychologiai vizs-
gálódás kiderítheti, hogy egyes jelenségek, melyeket eddig ter-
mészetfölöttinek tartottak, pathologiaiak vagy merőben psycholo-
gice megmagyarázhatók. Az előbbi esetben elvesztik nimbuszu-
kat, mely jogosan nem illette meg őket. Az utóbbi esetek pedig 
azt igazolják, hogy a természet és kegyelem egy darabig együtt 
haladhatnak egy uton. Azért még mindig lesznek természetfölötti 
jelenségek, melyek lélektanilag teljesen meg nem magyarázhatók. 
A szentek életrajzai sem veszítenek igazságukból, vallásos ere-
jükből, vonzó érdekességükből, ha a történeti kritika mellett a 
psychologiait is kiállották. Közelebb jönnek hozzánk, mint test 
és vérből álló testvéreink, utánozhatóbbakká is lesznek anélkül, 
hogy megszűnnének csodálatraméltók lenni. Nem a rendkívüli-
ségek teszik a szenteket.1 

6. A valláspsychologia a kinyilatkoztatott vallásnak is érté-
kes szolgálatokat tehet. Sokszor hangoztatják, hogy a vallási 
életnek összhangzatosan kell beleilleszkednie a természetes lelki 
élet rendjébe. Sőt annyira és oly szükségképen immanensnek 
tartják, hogy az egész vallási életet a lélekből s annak tudat-
alattijából teljesen levezethetőnek és megmagyarázhatónak hiszik. 
A kinyilatkoztatott vallás — mondják — mindennek nem tesz 
eleget. Kívülről lép az emberhez, külsőségesnek, idegenszerűnek, 
sőt természetellenesnek látszik. 

Ezzel szemben a valláspsychologia igazolhatja, hogy a ki-
nyilatkoztatott vallás és természetfölötti kegyelem, ha mindjárt 
kívülről kapja is azt az ember, mégis az ember természetes 
vallási képesítésén és szükségletén szivárog be, ezt alapul hasz-
nálja, kiképzi, tökéletesíti, magasabb erőkkel ruházza föl. Amint 
a táplálék az ember szükségletének és sajátos természetének 
megfelelő s nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is asszimilálható, 

1 Rademacher, Gnade und Natur. M. Gladbach, 1908. 
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ú g y tökéletesíti a kinyilatkoztatás az ismeretet, a kegyelem az 
emberi életet, ha mindjárt magasabb, de mégis természeté-
nek megfelelő módon. De amint az ember sem testileg, sem 
szellemileg nem élhet egyedül magától és magából, hanem 
abból, ami kívüle van, úgy a kinyilatkoztatott vallás is kívülről 
lép hozzá. 

7. Az nem szorul külön bizonyításra, hogy a lelkivezetést, 
a valláspedagógiát, a gyakorlati életet igen közelről érdeklik a 
valláspsychologiai kutatások eredményei. A praktikus pedagó-
gusok saját tapasztalataik alapján eddig is ismerték és eleget 
tettek azon fontos pedagógiai elvnek, hogy minden ember 
vallási egyediségével számolni kell. A különböző életkorok* 
különösen a gyermekkor és fejlődési kor, a különböző nemek, 
faji sajátságok, hivatások, állások psychologiájának ismerete már 
maga arra késztet, hogy különbözőkép vegyük igénybe az indító-
okokat és alkalmazzuk a vallási gyakorlatokat. A pedagógus 
nagyobb biztossággal jár el, ha tudományosan, lélektanilag is 
ismeri azon testi, természeti, szellemi, lelki, történelmi, társadalmi 
föltételeket, melyek a vallási élet alakulására befolyással vannak. 
S ezeknek megismertetése a valláspsychologia egyik feladatát 
képezi. 

A valláspsychologiának eddigi múltja, akár az amerikai 
valláspsychologiát, akár a németországi valláspsychologiai folyó-
iratot, akár a genfi psychologiai kongresszus tárgyalásait tekint-
jük, érthetővé teszi azt a bizalmatlanságot, melyet kath. részről 
tanúsítottak vele szemben. Eddigi története nem mehet ajánló-
levél számba. De helytelen, sőt irányzatos kezelésmódja nem ok 
arra, hogy a vallási lelki élet komoly psychologiai kutatását 
gyanús szemmel nézzük. Mindez nem irandó magának a tudo-
mánynak, hanem egyes művelőinek a számlájára. Ezek csak eset-
leges kinövések a valláspsychologia fáján. Maga a fa életképes 
és gyümölcsöt igérő, mert a psychologiának kétségkívül joga 
van az alanyi vallási élet önálló tudományos földolgozására s 
úgy a psychologiai, mint a vallási ismeretek előmozdítására 
alkalmas. 

A valláspsychologia egészséges fejlődése, az egyoldalúsá-
gok elkerülése, határainak szabatos körülírása s valóban ered-
ményes művelése megköveteli a katholikusok részvételét e mun-
kában. Már az is nagy eredmény lesz, ha idejekorán meghiúsít-
ják munkásságukkal azt a kísérletet vagy tendenciát, hogy a 
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vallást merőben psychologiává tegyék s nem engedik megtévesz-
teni az embereket azáltal, hogy irányzatos törekvések prédájául 
engedik át azt a területet, melyen fölényesen igazolhatják és 
megvédhetik a vallást. A valláspsychologiát arra való hivatko-
zással, hogy a katholikus theologia eddig sem hagyta figyelmen 
kívül a psychologiai szempontokat, mellőzni nem lehet. Még 
kevésbbé lehet kicsinyelni. Nagy érdékek fűződnek hozzá s a 
vallástudomány erősen psychologiai irányban halad. Ennek bizo-
nyítéka azon lélektani kutatások is (Baumann, Holtzmann, Rasz-
mussen, de Loosten stb.), melyek a kereszténység alapítójával, 
Jézus Krisztussal foglalkoznak. 

Az is elvitázhatatlan tény, «hogy senkisem művelheti sike-
resebben és nagyobb praktikus haszonnal a valláspsychologiát, 
mint a psychologice iskolázott theologus. Senkisem rendelkezik 
annyira a szükséges előfeltételekkel, mint ő. Senki előtt sem 
tárulnak föl az emberi élet mélységei úgy, mint előtte, részint, 
mert saját élményei megfigyelésére képesítve van, részint pedig 
hivatásánál fogva gazdag megfigyelési anyag áll rendelkezésére.1 

Esztergom. / > . Wiedermann Károly. 

1 Rademacher, Die Religionspsychologie. Theologie und Glaube, 1911. 
— Linwursky, Die Religionspsychologie. Stimmen aus Maria-Laach, 1910. — 
Faber, Das Wesen der Religionspsychologie. Tübingen, 1913. 65—100. 1. — 
Girgensohn, Die Religion. Leipzig, 1903. — Zeitschrift für Religionspsychologie. 
Halle. — Wielandt, Das Programm der Religionspsychologie. Tübingen. 1910. 
Religion und Geisteskultur. 1910. 233. 1. — Jarnes-Wobbermin, Die religiöse 
Erfahrung stb. Leipzig. 1907. — Schmidt, Die verschiedenen Typen relig. 
Erfahrung und die Psychologie. Gütersloh, 1908. 
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AHÁZASSÁGJOG eszménye szerint a házassági polgári kötelék 

szintén felbonthatatlan. Ettől az alapelvtől eltérőleg csak 
ritka kivételképen állapítják meg a házasság felbontásának okait. 
A legrégibb polgári házassági törvénykönyvekben a házasság 
felbontása nincs megengedve. így felbonthatatlan az egyszer 
érvényesen létrejött házasság a Code civil des Français (1803. 
márc. 15.) és az 1808-ban véglegesen életbeléptetett osztrák 
polgári törvénykönyv határozatai szerint; csupán az elválás, az 
életközösség végleges megszüntetése van megengedve. De az 
elvált felek új házasságot nem köthetnek. A Code-Napoleon, 
majd a császár bukása után ismét csak Code civilnek nevezett 
törvénykönyv később akként módosult, hogy egy-két okból a 
házasság felbontása és ennek alapján új házasság kötése meg-
engedve lett. Az osztrák polgári törvénykönyv azonban a mai 
napig sem engedi meg a házasság felbontását és azt, hogy az 
elválasztott felek bármelyike újabb házasságra lépjen, amíg házas-
társa életben van. 

Most már az egyetlen osztrák polgári törvénykönyv az, mely 
nem engedi meg a házasság felbontását, bár ily irányban való 
módosítások indítványozása napirenden van. Mert a világ összes 
codexei több vagy kevesebb, korlátozott vagy korlátlan esetekben 
mind megengedik a házasság felbontását és a feleknek új házas-
ságra lépését. Ausztria e tekintetben páratlanul áll az összes 
államok között az ő felbonthatatlan házassági intézményével. 

A velünk egy állami közösségben és egységes honpolgári 
kötelékben álló Horvát-Szlavonországokban pedig tulajdonképen 
a kánonjog szabályai szerint kötik a házasságot, vagyis az illető 
hitfelekezet lelkészei előtt és annak a hitfelekezetnek házassági 
törvényei szerint. Vagyis a társországaink területén a házasság 
jog abban az állapotban maradt, mint volt nálunk 1895. október 
elseje előtt, mikor nálunk a kötelező polgári házasság életbelépett 
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Ezt a külön horvát házassági jogterületet a mi polgári házassági 
törvénykönyvünk még külön is körülbástyázta valószínűleg abból 
a szempontból, hogy ne kapjanak kedvet a horvátok, hogy mint 
magyar állampolgárok átjővén hozzánk, itt nyakra-főre felbonto-
gassák a házasságukat. Ez ugyan felesleges óvatosságnak bizo-
nyult, mert Horvátországban épenűgy, mint azelőtt nálunk tör-
tént, másvallásra áttérés folytán megszüntethetik a házassá-
gukat felbontás által. Sőt a horvátokra nézve bizonyos nemzeti 
veszedelemmel is jár az áttérés, mert többnyire a görög keleti 
szerb egyházhoz pártolnak át, vagyis szerbek lesznek. A boldog-
talan házassági kötelék felbontása céljából a horvát nemcsak 
ősi és jellegzetes latin szertartású római katholikus vallását, hanem 
nemzetiségét is felcseréli és a folyton előretörő szerbséget, az 
orthodoxiát erősíti. A görög keleti orthodox vallás ugyan elvileg 
szintén szentségnek és felbonthatatlannak tartja a házasságot, 
szintén azt hirdetvén, amely frigyet Isten kötött, ember szét ne 
bonthassa és csak a halál bontja fel a házasságot, de mégis egy 
rendkívüli merész elmélet alapján megengedi a házasság felbon-
tását, de csak az egyház, a püspök, a metropolita által, más 
fórum, plane világi forum illetékességét el nem ismeri. A polgári 
házasságot és a polgári bíráskodást házassági ügyben szintén 
kereken visszautasítja az orthodox egyház. 

Ez a fenntebb hivatkozott valóban merész elmélet pedig, 
miként dr. Milas Nikodem zárai görögkeleti püspök Mosztárban 
kiadott és német nyelven is megjelent nagy egyházjogi kézi-
könyvében (Das Kirchenrecht der Morgenländischen Kirche) ol-
vassuk, abban csúcsosodik ki, hogy a házasságnak a halál okából 
való felbontásából háromféle halált csinálnak, ú. m.: 1. a termé-
szetes; 2. a vallási és 3. erkölcsi halált. Ez szerint az egyszer 
törvényesen létrejött házasságot nemcsak a természetes halál 
szünteti meg, hanem más oly körülmény is, mely a házasság fel-
bonthatatlanságára nézve az egyház eszményi álláspontját mintegy 
feladva, a házasság vallási és erkölcsi alapjait lerombolja és 
így csakugyan egy erkölcsi értelembe vett halál által szünteti 
meg a házasságot. Ilyen főbb okok 1. a házasságtörés; 2. a 
hitehagyás; 3. ha a házastárs nem engedi gyermekét meg-
kereszteltetni; 4. ha a házastárs püspökké szenteltetik. (Ehhez 
azonban a feleség beleegyezése is szükséges.) 5. Hasonlóképen, 
ha a férj szerzetbe lép; 6. felségárulás stb. bontóokok. Amint 
látszik, ezek a házassági bontóokok tulajdonképen a keleti római 
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jogból Justinianus novelláinak hatása folytán (divortium ex 
consensu [pl. ha a férj püspök vagy szerzetes lesz] vagy repu-
dium) vétetett át a keleti egyházjogba. De az orthodox egyház 
fenntartotta kizárólagos bíráskodás jogát arra nézve, hogy ezen 
vallási vagy morális haláleset tényleg beállott-e, mely aztán ezen 
fenntebbi merész elmélet folytán a különben felbonthatatlan szent-
séges házassági kötést felbontja. Ekként akarta az orthodox egyház 
a merész elmélet veszedelmességét mintegy ártalmatlanná tenni; 
amennyire csak lehet. 

Ehhez adjuk még, hogy Horvátországban és Szlavóniában 
protestáns egyházak is vannak; ekként az áttérések folytán épen 
oly vigan mennek a feleség csereberélések, mint történtek az 
előtt nálunk Magyarországon többnyire az engesztelhetetlen gyű-
lölség okából, vagyis ha a conjugalis affectio megszűnik. Az 
osztrák honos pedig Magyarországon szerezvén magyar honpolgári 
jogot, azelőtt, a hágai egyezmény becikkelyezése előtt; szintén 
nálunk felbontathatta a házasságát, amit otthon az osztrák polgári 
törvénykönyv értelmében meg nem tehetett. Bár az osztrák birói 
gyakorlat a magyar honossá lett volt osztrák honos házasságának 
a magyar biróság által történt felbontását nem ismerte el a továbbra is 
osztrák honosnak megmaradt házastársra nézve. így tehát az osztrák-
magyar monarchia vámközösségének területén háromféle házas-
sági jogi rendszer levén, beláthatatlan házassági bonyodalmak 
keletkezhettek már itt ezen az egymáshoz kapcsolt területeken is. 
Ha most ehhez vesszük Európa és a tengerentúli országok, 
ahány ország annyiféle házasságjogát, könnyű belátni, hogy nincs 
olyan jogi intézmény, mely a nemzetközi forgalomban oly labilis 
alapon nyugodnék, mint a házassági jog. Ezen labilis állapotba 
jutott a házassági jog a hitegység megszüntetése óta és a triden-
tinum matrimoniumnak immár az európai polgári törvénykönyvek 
által lassanként minden országban megtörtént hatályon kívül 
helyezése folytán. 

Ezeken a nemzetközi zavarokon, melyek a különféle és sok-
féle bontóokokból származnak, akart segíteni a hágai egyezmény, 
mely 1902. évi június hó 12-én Hágában köttetett a házasságok 
felbontására, valamint az ágytól és asztaltól való elválásra vonat-
kozó törvények és az ily tárgyú bíráskodás terén támadható össze-
ütközések kiegyenlítése végett. Ezt az egyezményt a magyar állam 
nevében aláírták és az egyezmény az 1911. évi XXII. törvény-
cikk által becikkelyezve lett, törvénnyé vált és 1911. évi október 
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31-én 6326. miniszterelnöki szám alatti rendelettel életbeléptetve 
lett. Ezt az egyezményt azonban az osztrák állam nem írta alá, 
Ausztriában ez az egyezmény nem törvény. 

Az európai államok közül nem járult hozzá ehhez az egyez-
ményhez Ausztrián kívül még Oroszország, Bulgária, Szerbia, 
Montenegro, Görögország és Törökország. Valószínűleg azért, 
mert ezekben az államokban a házasságkötés, bíráskodás kizáró-
lag egyházi ügy. De feltűnő, hogy Románia, mely a balkáni 
államokhoz hasonlóképen orthodox hitű, hozzájárult az egyez-
ményhez. Valószínűleg azért, mert a polgáriházasság intézménye 
ott is készülőben van. Miért is ezek a fenntebbi országok nálunk az 
Ausztriával egy tekintet alá esnek és amit alantabb olvasunk az 
Ausztriával való jogviszonylatban, ugyanaz a szabály megfelelően 
alkalmazandó azon országok polgáraival szemben is, amely államok 
nem járultak hozzá a hágai házasságjogi egyezményhez. 

Ezeknek a kérdéseknek fejtegetését pedig aktualissá teszi a 
magyar királyi Kúriának legutóbb hozott döntése, kimondván, 
hogy habár a felmerült konkrét esetben a kérvényező feleség meg-
szerezte a magyar honosságot, ennélfogva reá nézve a magyar 
biróság illetékes lett, de férje továbbra is ausztriai állampolgár 
maradt, ennélfogva a felek házasságának felbontása kérdésében 
a hágai egyezmény alkalmazást nem nyerhet, mivel Ausztria az 
egyezményt nem írta alá, törvényei közé be nem iktatta. 

Ennek a hágai egyezménynek első cikke ugyanis kimondja, 
hogy a házastársak házasságuk felbontását csak akkor kérhetik, 
ha úgy a hazai törvényük, valamint a kérelem helyenek törvénye 
egyaránt megengedik a házasság felbontását. Ugyanez áll az ágytól 
és asztaltól való elválásra is. A második cikk szerint a bontó-
okok, illetőleg a válóokok tekintetében a két ország törvényének 
egyezni kell. Vagyis oly ok alapján, amely nem bontó- vagy válóok 
az egyik törvényben, habár az a másikban, ezen egyezmény 
alapján a házasság felbontását, illetőleg az ágy és asztaltól való 
elválást nem lehet kérelmezni. A két ország törvényének egyezni 
kell a válóok vagy bontóok tekintetében. Ezt úgy kell érteni, ha 
a két törvénykönyvben több bontó- vagy válóok van, ezek közül 
kell, hogy legalább az egyik ok, amelynek alapján kérik a felek 
a házasság felbontását vagy az elválást, megfeleljen úgy a hazai 
törvénynek, mint a «lex fori», vagyis a bírósági terület törvényének. 

Ez a második eset, hogy a királyi Kúria a hágai házasság-
jogi egyezményt alkalmazta. Már 1912. november havában hozott 
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egy ítéletet, mellyel egy házasság felbontását azért tagadta meg, 
mert az egyik házastárs olaszországi honos maradván, az olasz 
törvény pedig nem ismeri a házasságnak a magyar házassági törvény 
77. §-ára alapított, a házassági köteléknek hűtlen elhagyás okából 
való felbontását. 

Ez az olasz-magyar házassági per nemcsak azért nevezetes, 
mert egy hercegi házaspárról van szó, hanem arról is, mert ezen 
per során az is megállapítva lett, hogy ha a külföldi férj magyar 
honosságot szerez, ezzel még nem szerezte meg a magyar hon-
polgárságot a felesége számára is. Ez az olasz herceg Fiumében 
magyar honosságot és községi illetőséget szerezvén, a fiumei 
királyi törvényszék előtt hűtlen elhagyás okából bontópert indí-
tott a felesége ellen. A fiumei törvényszék kimondta a házasság 
felbontását. Ezt az ítéletet megfelebbezték. A feleség kérelmére 
pedig a m. kir. belügyminiszter megállapította, hogy habár a férj 
megszerezte a magyar honosságot, ez nem terjed ki a felesegére. 
Épen kapóra jött a hágai házassági egyezmény becikkelyezése. 
Ekként két különböző honosságú házastárs állván egymással 
szemben és az egyiknek hazai törvényei szerint a hűtlen elhagyás 
okából nem lehet a házasságét felbontani, ekként a királyi Kúria 
a bontókeresetet elutasította. A hágai egyezmény alapján van 
tehát már két rendbeli legfelső bírósági irányadó Ítéletünk, úgymint : 

I. Ha a hazai törvény és a birósági székhely szerinti törvény 
egyikében nem foglaltatik azon házassági bontóok, melyre a 
kereset alapítva van; 

II. ha a házastársak egyike oly államnak a polgára, amely 
a hágai egyezményt alá nem írta, törvénybe nem igtatta, a bontó-
keresetet elutasítani kell. 

Ausztria annyira ragaszkodik ahhoz, hogy az ott kötött 
házasság felbontható ne legyen és ahhoz még a hágai egyez-
mény folytán se lehessen hozzáférni, hogy inkább a magyar 
állam függetlenségének, állami önállóságának a nemzetközi vonat-
kozásban oly eklatáns kidomborításához hozzájárult, hogy Magyar-
ország, quasi mint Ausztriától a külügyi vonatkozásban is separált 
államhatalom, külön kössön meg egy nemzetközi egyezményt. 

Nálunk pedig egy új gyakorlat fog kifejlődni. Eddig úgy 
volt, hogy az osztrák házastársak egyike, ha az osztrák törvény-
szék ágytól és asztaltól elválasztotta a házasfeleket, hamarosan és 
igen könnyen megszerezte a magyar honosságot, aztán mint 
magyar honos a magyar bíróság előtt az ágytól és asztaltól való 
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elválasztást bontóitéletté változtatta át és ez a magyarrá lett 
osztrák honos újból házasságra léphetett. De a továbbra is osztrák 
honos maradt házastársa nem köthetett házasságot. Mert erre 
nézve a házasság felbonthatatlan maradt. Ekként egy, magyarrá 
lett osztrák honosnak egy időben két törvényes felesége lehetett 
a monarchiában. A Lajtháninnen egyik, a Lajthántúl a másik. 
Eddig tehát az osztrák honos azért szaladt át hozzánk és szerzett 
magyar honosságot, hogy házasságát felbontassa és új házasságra 
léphessen. Úgy hogy az osztrák kormány ezen osztrák inva-
siónak hozzánk, házasság felbontása okából történt szaporodását 
megakadályozandó, a magyar kormánnyal oly értelmű egyezményt 
kötött, hogy csak osztrák elbocsátólevéllel szerezhető meg a magyar 
honosság. Akipedigazosztrák honosságból elbocsátólevelet akar sze-
rezni, annak megokolni kell, hogy miért szükséges lett légyen neki 
a magyar honosság megszerzése. Természetesen csupán a házasság-
felbontás okából kért elbocsátást az osztrák kormány megtagadta. 

De ezen is kifogtak. Mert például italmérés, dohányárulás, 
engedélyhez kötött ipar gyakorlásának megszerzése végett kérték 
az osztrák honossági kötelékből való elbocsátásukat, miután ital-
mérést, dohánytőzsdei árúsítást és engedélyhez kötött iparűzést 
csak magyar honpolgár gyakorolhat nálunk. Fogta magát tehát 
az osztrák atyafi, megvett például egy külvárosi kurtakorcsmát 
Budapesten és ezen szerződés alapján a saját nevére italmérési 
engedélyt szerzendő, kérte az osztrák honpolgári kötelékből el-
bocsátást és ezt az osztrák kormány meg nem tagadhatta. Ebből 
a gyakorlatból gyakran nevetséges esetek fejlődtek ki. így például 
egy bécsi elsőrangú ékszerészüzlet tulajdonosa, többszörös millio-
mos miután adoptáltatta magát 500 korona díj fejében egy város-
ligeti szegény öreg gyorsfényképésszel, megvett egy kőbányai 
vendéglőt, ahova csak sertéshajcsárok járnak és italmérési enge-
délyért folyamodott a saját nevére. Meg is kapta a magyar 
honosságot, az italmérést, a házasságát is felbontatta, új házas-
ságra lépett. Persze soha a színét sem látta többé a kőbányai 
kis korcsmának. Egy előkelő osztrák színésznő egy kis külső-
kistehénutcai trafikot vett meg magyar honosság megszerzése, 
házasság felbontása céljából Ez is pompásan sikerült. Persze a 
jeles primadonnából sohasem lett budapesti trafikosnő. Ezeknek 
a huncutkodásoknak most végük szakad, mert amíg az osztrák 
házasfelek egyike megmarad osztrák honosnak, a magyar bíróság 
fel nem bonthatja a házasságukat. 
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Sőt azt hisszük, hogy épen ellenkező gyakorlat fog kifej-
lődni és ezután a magyar honosok iparkodnak osztrák honpolgár-
ságot szerezni, akiknek érdekükben áll, hogy a házasságuk fel ne bon-
tassák. Ekként a hágai egyezménynek nálunk ebben az Ausztriá-
val való viszonylatunkban meglesz az a hatása, hogy a hazai 
törvényszékeknél a házasságbontó perek száma csökkeni fog, 
mert ezen perek jelentékeny számát épen az osztrák invasio 
okozta. Továbbá nem lehet külföldinek a mi legkényelmesebb 
§-unk, a hűtlen elhagyás miatt nálunk bontópert indítani, mert 
ez a bontóok egy magyar speciálitás, más ország házassági tör-
vényében nem fordul elő. Viszont nem lehet nálunk kölcsönös 
megegyzés alapján bontópert indítani, mert ezt a bontóokot 
a mi törvényünk nem ismeri. A házasságok felbonthatóságának 
eshetőségei tehát nálunk a hágai egyezmény folytán jelentékenyen 
csökkennek és a nevetséges frivolsággal űzött, a házasságnak mint 
csupán jogi intézménynek komolyságával és alapgondolatával is 
ellenkező házasságbontó bírói gyakorlat véget ér. 

Budapest. Dr. Dolenecz József. 
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IV. 

Haeckel elmélete a szellemi világról. 

Miután Haeckel az anyagi világ élettelen is élő jelenségeit 
örök substantiájának őstulajdonságaival megfejtette, rátér a psy-
chikai világ tüneményeinek monistikus rendszerébe való beillesz-
tésére. Itt is a substantia-törvény vezeti, melyet azonban tetszése 
szerint és szükségleteihez mérten bővít, kitágít és folyton javít. 

Eleinte úgy látszik, mintha a psychikai problémát Spinoza és 
Goethe receptje szerint akarná megoldani. 

Materie nie ohne Geist, Geist nie ohne Materie, mondja 
Goethevei. Többször hivatkozik Spinozára (omnia individua, 
quamvis diver sis gradibus, animata sunt), ki az ős, örök és vég-
telen substantiát (eleus sive natura) az extensio és cogitatio két 
attribútumával ruházza fel. Haeckel az extensio alatt a végtelenül 
kiterjedt substantiát (unendlich ausgedehnte Substanz) érti és 
cogitatio helyett a szellem (Geist oder Energie) vagy később a 
psychoma nevét veszi fel és kész a megegyezés Spinozával.1 

A kiterjedt substantiát azonban már két tulajdonsággal látja el 
az anyagi világ jelenségeinek megértésére, ú. m. az anyag (Materie) 
és az erő (Kraft oder Energie) tulajdonságaival, úgy hogy vég-
eredményben Haeckel substantiája három attribútummal rendel-
kezik (anyag, erő, szellem). A substantiának e háromságát e három 
törvényben fejezi ki : 

1. Nincs anyag erő és érzet (Empfindung); 
2. nincs erő anyag és érzet, és 
3. nincs érzet anyag és erő nélkül.2 

E költői panspyehismus, vagy hylozoismus azonban nem 
tartós Haeckel elméletében. Ez inkább játék a szavakkal. Mihelyt 
részletesebb magyarázatra kerül a sor, a panpsychismus s a Spinoza-
féle parallelismus eltűnik és helyébe lép a naturalistikus mate-
rialismus. 

1 Welträtsel 15, 100. 2 Lebenswunder 1S6. 
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1. Mi a lélektan és mi a lélek Haeckel szerint? 
«Véleményem szerint -— mondja Haeckel — az, amit lélek-

nek nevezünk, valójában természeti jelenség; ezért a lélektant a 
természettudomány és pedig a fiziologia egyik ágának tekintem.»1 

Az a felfogás, amely a lelket anyagtalan, szellemi, szabad akarat-
tól biró, halhatatlan, az anyagtól különálló lénynek tartja, triviális 
spiritualistikus felfogás, melynek a tudományhoz semmi köze 
nincs. A léleknek ilyen fogalma ama kisértetek közé tartozik, 
melyek a gondolkodni nem tudók agyában szerepelnek.2 

A lélek nem valamely különleges, önálló, magasabbrendű 
lény, hanem a sejtplazma psychikai működéseinek gyűjtőfogalma, 
a lélek époly abstract fiziologiai fogalom, mint az anyagcsere 
vagy a nemzés.3 A psychikai működések anyagi substratuma a 
plazma egy különleges része, az ú. n. psychoplazma, mely minden 
élő sejtben megvan, s melyből differenciálódás útján, bizonyára 
a kén, foszfor, szén s a többi alkatrészek sajátságos keveredési 
arányának sajátszerű változása által, fejlődött ki a magasabb 
rangú élőlényekben a neuroplazma.4 

De miben állanak ezek az ú. n. psychikai működések? Talán 
valamilyen különálló, a fizikaiaktól különböző s magasabbrendű 
jelenségekben ? Szó sincs róla. Ezek az ú. n. psychikai működések 
a plazma mechanikus mozgásai, melyek a magasabbrendű lények-
nél az agysejtekben játszódnak le.5 De mindenütt tisztán mate-
riális, mechanikus mozgások, melyek a protoplazma kémiai és 
fizikai tulajdonságaiból könnyen megmagyarázhatók.e A lélek 

1 Welträtsel 44. 
2 U. o. 44, 46. 
3 «Wir haben jenen Teil des Protoplasma, der als der unentbehrliche 

Träger der Psyche erscheint, als Psychoplasma bezeichnet, als Seelensubstanz 
im monistischen Sinne, d. h. wir erblicken darin kein besonderes Wesen, 
sondern wir betrachten die Psyche als Kollektivbegriff für die gesamten psy-
chischen Funktionen des Plasma. Seele ist in diesem Sinne ebenso eine physio-
logische Abstraktion, wie der Begriff Stoffwechsel oder Zeugung.» Welt-
rätsel 53, 54. 

4 «Wir wollen diese materielle Basis aller psychischen Tätigkeiten . . . 
vorläufig als Psychoplasma nennen, weil sie durch die Analyse überall als ein 
Körper nachgewiesen i s t . . . Bei den höheren Tieren. . . ist aus dem Psycho-
plasma durch Differenzierung das Neuroplasma, die Nervensubstanz entstanden.» 
Welträtsel 45. 

5 «Die Seele ist eine Summe von Plasmabewegungen in den Ganglien-
zellen.» Der Monismus 45. 

6 «Das Bewusstsein ist in gleicher Weise, wie die Empfindung und der 
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eszerint nem egyéb, mint az agy fiziologiai munkája, mint az 
agy idegsejteinek összessége.1 

Ez általánosságban a lélek természete. A lélektani kutatás 
módszere legyen hármas: introspektiv (az öntudat jelenségeiből 
kiinduló), ontogenetikus (mely a lélek fejlődését vizsgálja a lét 
első idejétől kezdve) és phylogenetikus (mely az élet törzsfejlő-
désében kutatja a lélek fejlődésének fokait). Ez utóbbi adja a 
kulcsot az előbbiek megértéséhez. Ép ezért ezzel részletesebben 
foglalkozik Haeckel. 

2. A lélek phylogenetikus fejlődése. 
A panpsychismus szerint már az atomnak van primitiv, ön-

tudatlan psychéje, innen csak egy lépés az élők országának első 
állomása a monerák és infuzóriumok, vagyis az egysejtűek cso-
portja, ahol a szorosabban vett psyché első megnyilatkozását 
szemlélhetjük. És ez a 

a) sejtlélek (Cytopsyche). Ennek a psychének működései — 
idézi Verworn szavait2 — alkotják azt a hidat, mely a szervetlen 
világ jelenségeit a magasabb rendű lények lelki életével össze-
köti; ezek képviselik és rejtik magukban az állat és ember leg-
magasabb psychikai működésének csiráit. 

E psyché működései az érzet és mozgás jelenségeire szorít-
koznak csupán, melyeknek érzékszerve és székhelye az egész plazma, 
némelyeknél a nagy sejtmag, a mag, a nucleus. Magasabbren-
dűeknél kisebb érzékszerveket (Organellen) vehetünk részre a 
pseudopodiákban és szálacskákban. Sokan az infuzóriumoknak 
már tudatot, sőt egységes öntudatot tulajdonítanak. Haeckel e 
kérdésben nem foglal állást, csak azt jegyzi meg, hogy akárhogy 
álljon is a dolog, az egysejtű lényeknek már magasan fejlett sejt-
lelkűk van, mely a mi legrégibb őseink lelki világának helyes 
megértésére fényt derít.3 A második fokozatot képviseli 

Wille der höheren Tiere, eine mechanische Arbeit der Ganglienzellen, und als 
solche auf chemische und physikalische Vorgänge im Plasma derselben zurück-
zuführen.» Der Monismus 23. «Die Seele oder der Geist ist nur die Summe der 
Tätigkeiten einer grossen Anzahl von Nervenzellen, der Ganglienzellen, die das 
Gehirn zusammensetzen.» Natürl. Schöpfungsgeschichte II. 809. V. ö. I. 21. 

1 «Die Seele oder Psyche des Menschen ist die physiologische Arbeit 
oder Funktion seines Gehirns.» Lebenswunder 5. 

2 Psychophysiologische Protistenstudien 1899. J. Welträtsel 72. 
3 «Während viele den Infusorien bereits ein gewisses Bewusstsein, eine 

einheitliche Ich-Vorstellung zuschreiben, wird diese von anderen geleugnet. 
Gleichviel, wie man diese höchstwichtige Frage entscheiden will, so steht doch 
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b) a Coenopsyche, mely a többsejtű lényekben szerepel. Itt 
kétféle psychét kell megkülönböztetnünk: a) minden egyes sejtnek 
van külön lelke, mely külön érzetekben és mozgásokban nyilvánul, 
és ß) az egész sejtkoloniának egységes érzetét és mozgását vezeti 
egy egységes psyché, melynek az egyes sejtlelkek alá vannak 
vetve. Ez a psyché a blastula-alakú fajoknál fordul elő a törzs-
fejlődésben és a blastula-stadiumban az egyedfejlődésben.1 Har-
madik fokon áll a 

c) a Hystopsyche, mely a soksejtű és már szöveteket alkotó 
növények és állatok psychikai működéseit intézi. Idegrendszer 
még nincs itt, de a szövetek vékony fonalakkal behálózzák az 
egész szervezetet és vezetik az ingert és hatásait. A növényi lélek 
kitűnő példája a mimosa pudica reflex tevékenysége, a növények 
geo-,helio-,phototropismusa. A növényi sejtlelkek nincsenek nagyon 
szorosan egyesítve, ott különálló érzet és mozgás gyakran elő-
fordul, az egység hasonlít a köztársasághoz (Zellenrepublik), míg 
az állati sejtek szorosabb és egységesebb összetartozása inkább 
a monarchiához (Zellenmonarchie).2 Ez az állati szövetlélek a 
törzsfejlődésben a szivacsoknál, polypoknál fordul elő, az egyed-
fejlődésben pedig a gastrula alaknál, melynél a kehelyforma külső 
felülete, az ektoderm vagy epiblast székhelye a léleknek. A negye-
dik fok a 

d) Neuropsyche, mely már a magasabbrendű, idegrend-
szerrel biró állatoknál szerepel. Itt az érzetek kiindulópontjai a 
differenciálódott érzékszervek, melyeket ideghálózat kapcsol össze 
az idegrendszer központjával, az agyvelővel, mely idegvezetékkel 
közli akarát az izmokkal és reflektál az ingerekre. Egyszóval töké-
letes érzékszervek, bonyodalmas izomrendszer, finom ideghálózat 
és idegközpont jellemzi e lelket. E lélek központi székhelye az 
agyvelő és pedig annak szürke állománya, a phronema. Egy-egy 
agyidegsejt, egy-egy neuron a lelki sejt, Seelenzelle; ezeknek az 
agysejteknek összessége adja a központi lelket, a Zentralseele vagy 
Oehirnseele-1. Ennek alá vannak vetve az alsóbb lelkek, a sejt-

so viel fest, dass uns die einzelligen Protozoen eine hochentwickelte Zellseele 
zeigen, welche für die richtige Beurteilung der Psyche unserer ältesten ein-
zelligen Vorfahren von höchstem Interesse sein muss.» Welträtsel 73. Zellseelen 
und Seelenzellen 45. 

1 Welträtsel 73, 74. 
2 Der Monismus 49. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 18 
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lelkek, Zellenseele-k, melyek a központi lélek parancsai szerint 
egységesen működnek, i Alsöbbrangúaknál még nincs tudatos 
működés, de a gerinceseknél már föllép a tudat, sőt később az 
öntudat is. Az emberi lélek is ilyen neuropsyche. A legfejlettebb 
állati és a legalacsonyabban álló emberi lélek között nem quali-
tativ, hanem csak jelentéktelen quantitativ különbség van.2 

íme ez az emberi lélek történetének fokozatos sorrendje az 
öntudatlan atomtól és monarától kezdve egészen a kifejlett ön-
tudatig. Ez oly tény, melyet a leszármazási elmélet elvei alapján 
az anatómia és az egyedi embrionális fejlődés tudományosan 
igazol.3 

Ephylogenetikus fejlődésben a lélek mint valamelyes szellemi 
tényező szerepel, mert Haeckel csak működéseit említi, miben-
létét, bensőbb természetét nem írja le. Eleinte a protoplazma 
psychoplazma nevű részében kereste a lélek legutolsó forrását, 
most pedig azt a hypothesist állítja fel, hogy mindegyik lélek leg-
utóbbi forrása, alapja a protoplazma láthatatlan plastiduláiban 
keresendő.4 E plastidulák táplálék alakjában kapják a kémiai 
energiát, melyet az agy phronemájában phronetikus, azaz ideg- és 
szellem-energiává változtatnak át. Látnivaló, hogy itt már Ostwald 
gondolata hat Haeckelre.5 

3. A lelek működései. 
A legprimitívebb atompsyche működései: a) mozgás(vonzás— 

taszítás) és b) érzet (élvezet—fájdalom, Lust—Unlust).6 Az összes 
élőlények lelki működései is ezeknek kombinációjában állanak a 
csöndes sejtlélektől az öntudatos emberi lélekig. A lelki jelen-
ségeket részletezve mégis a következőkép lehet felosztani : a) érzet 

1 «Wir müssen unterscheiden zwischen der bewussten Zentralseele des 
vielzelligen Tieres und den Einzelseelen seiner zahllosen Zellen ; letztere sind 
zwar den ersteren untergeordnet, aber immer bis zu einem gewissen Grade 
selbständig. Das Organ der Zentralseele ist die Gesamtheit der Seelenzellen> 

der Ganglienzellen des Gehirns; das Organ jeder einzelnen Zellseele hingegen 
ist der Leib der Zelle selbst, Protoplasma und Zellkern, oder ein Teil derselben.» 
Zellseelen und Seelenzellen 27, 28. 

2 «Zwischen den höchstentwickelten Tierseelen und den tiefstehenden 
Menschenseelen ist nur ein geringer quantitativer, aber kein qualitativer Unter-
schied vorhanden.» Natürl. Schöpfungsgeschichte II. 805. 

3 Welträtsel 79. Generelle Morphologie I. 435. 
* Ztllseelen und Seelenzellen 50. 
5 Lebenswunder 135, 136. 
6 Zellseelen und Seelenzellen 51. 
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^Empfindung) ; b) megismerés (Vorstellung—Denken—Begriff) ; 
c) emlékezet (Gedächtnis); d) akarat (Wille) és e) tudat (Be-
wusstsein). 

a) Az érzet székhelye az egész protoplazma. A külvilág: 
hő, világosság, nehézségi erő, villamosság, kémiai és mechanikai 
jelenség ingerként hat a plazmára : összehúzza vagy tágítja, cselek-
vésre vagy passivitásra készteti. Az ingernek elfogadása, az inger-
lékenység és nyomában járó reflektálás az érzet állapota. Ennek 
az érzetnek öt foka van : a) Legalsó fokon az egész plazma veszi 
át az ingert; ß) magasabb fokon plazmaszálak, pigmentfoltok 
alkotják az érzékeny felületet; y) további fokon differenciálódott 
szervek az érzetek forrásai; S) negyedik fokon az idegrendszer 
s annak finom szálai és e) ötödik fokon szerepel a tudatos érzet, 
mely a központi neuropsychében keletkezik.1 

b) A megismerés az érzettel veszi kezdetét. Az érzet ugyanis 
maradandó nyomot hagy az organismusban. Az így létrejött nyom 
belső képe a külső tárgynak, a) A megismerés legprimitívebb foka 
megvan az egysejtű lények világában is, hol az egész psycho-
plazma veszi át és rejti magába az érzet hatását. A radioláriák 
minden egyes faja külön várrendszert alkot magának, mit csak 
úgy lehet megérteni, hogy mindegyik plazmasejtnek bizonyos fokú 
emlékező és reprodukáló képességet tulajdonítunk, főleg a plas-
tikus távolsági érzet reprodukáló képességét, ß) A szövetrendszerrel 
biró sejtkoloniák már fokozottabb mértékben képesek az egyszeri 
ingerre bonyodalmasabb reflexszel felelni, ami az ingerhatás tar-
tósabb nyomára enged következtetni, y) Még tökéletesebb a meg-
ismerő képesség a háromsejtű ganglion-rendszerben, ahol az ideg 
és motorikus izomsejt közti érzékeny sejtlélek a megismerés 
centruma. Mind e három megismerés még tudattalan. 8) Csak a 
magasabb szervezetű állati formákban válik a megismerés tuda-
tossá az agysejtek leikeiben, a sejtlelkekben, amelyek az asso-
ciate által tevékenyebb működést fejtenek ki s melyet tudatos 
gondolkodásnak, meggondolt fogalomalkotásnak nevezünk s 
melynek ágensét értelemnek hívjuk. Ez is törzsfejlődés útján 
keletkezett, mert tévedés volna a magasabb psychikai munkát 
csak az embernek, emlősöknek és néhány alsóbbrangú gerinces 
állatnak tulajdonítani, mikor ezt a gerinctelenek világában is fel-
találjuk, így a hangyáknál, magasabbrangú rákoknál, néhány 

• Welträtsel 54. 
18* 
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bogárnál, sőt puhánynál is.1 Leghevesebben azok tagadják aztr. 
kiknek értelmi képessége az állatoké mögött van.2 Minthogy az 
állatokat a dogmák nem kötik, sokszor természetesebb és helyesebb 
Ítéleteket találhatunk náluk, mint az embereknél.3 

c) Az emlékezet az érzéki kép reprodukálása. Az érzéki képek, 
melyeket az inger behatására az érzet alkot, az emlékezet által a 
lappangó, potentiális helyzetből actuális életre ébrednek. Ennek 
szintén van négy fokozata, a) Már Ewald Hering kiemelte az 
emlékezet fontosságát, melynek majdnem minden psychikai jelen-
séget tulajdoníthatunk, Maga az átöröklődés sem egyéb, mondja 
Heringgel Haeckel is, mint a plastidulák öntudatlan emlékezete, 
ß) A sejtkoloniák emlékezete szélesebb is többoldalú, de még 
tudat nélküli, y) Még tökéletesebb az idegrendszerrel bíró orga-
nismusok öntudatlan emlékezete, mely hasznos szokásokra képesíti 
a lényeket. Még az emberben is van ilyen tudattalan emlékezet, 
mely gépies szokásokban (járás, beszéd, étkezés, irás) nyilvánul 
meg. S) A tudatos emlékezet, a benső visszatükröződés (innere 
Spiegelung), mint a psychikai élet legmagasabb rangú virága 
csak a felsőbbrendű állatokban és mibennünk jelenik meg, kik 
azt öntudatlan őseinktől lassan, észrevétlen fejlődés útján nyertük. 

d) Az akarat ugyanis szorosabban véve tudatos cselekvést 
jelent, de ha az összehasonlító fiziologia és fejlődéstörténet szem-
üvegén keresztül vizsgáljuk — mondja Haeckel — arra a meg-

1 «Wir finden bewusstes und vernünftiges Denken nicht nur bei den 
höchsten Formen des Wirbeltierstammes (Mensch, Säugetiere, ein Teil der 
niederen Vertebraten), sondern auch bei den höchst entwickelten Vertretern 
anderer Tierstämme (Ameisen und andere Insekten, Spinnen und höhere Krebse 
unter den Gliedertieren, vielleicht auch Cephalopoden unter den Weichtieren).» 
Welträtsel 58. «Die Gedankenbildung wird merkwürdigerweise den Tieren sehr 
allgemein abgesprochen, während doch in der Tat nichts leichter ist (? ? ?), als 
sich durch objektive Beobachtung zu überzeugen, dass die Gesetze des Denkens 
bei den höheren Tieren und beim Menschen dieselben sind, und dass die 
Induktionen und Deduktionen hier wie dort durchaus in der gleichen Weise 
gebildet werden.» Generelle Morphologie II. 436. 

2 «Auch in dieser Frage stossen wir auf die heftigste Opposition gerade 
bei denjenigen Menschen, welche durch ihre unvollkommene Verstandesent-
wicklung oft selbst hinter den höheren Tieren zurückbleiben.» U. o. 

3 Nagyon szellemes és kedves megjegyzés : «Da die Tiere meistens nicht 
durch die alpenhohen Gebirgsketten von Dogmen und Vorurteilen beschränkt 
werden, welche das Denken von Jugend an in schiefe Bahnen lenken, so finden 
wir bei ihnen nicht selten richtigere und natürlichere Urteile, als sie nament-
lich bei den Gelehrten anzutreffen sind.» U. o. jegyzetben. 
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győződésre jutunk, hogy az akarat az élő psychoplazma általános 
tulajdonsága. Előfordul az egysejtű véglényegnél mint vágyódás, 
mely reflex és automatikus mozgásokban jut külső kifejezésre, 
maga az élet vágyódás. Előfordul a növényeknél, ahol a leg-
különfélébb tropizmusokban nyilvánul. Csak a többsejtű, ideg-
és izomrendszerrel biró organismusok lelki sejtje akar igazán és 
valósítja meg akaratát, mely azonban öntudatlan. Csak ha a maga-
sabbrendű állatokban és emberben kifejlődik a neuroplazma az 
agysejtekben és megjelenik az öntudat, csak akkor lesz az ön-
tudatlan vágyódásból öntudatos akarat, melynek a hazug «szabad» 
jelzőt szoktuk adni. 

e) Már eddig is sokszor volt szó a tudatról. Mi az és hogyan 
jelenik meg? A tudat sajátságos természeti jelenség, de nem 
teljesen transcendentális probléma, mint Du Bois-Reymond mondja, 
hanem fiziologiai probléma, és mint ilyen a fizika és kémia hatás-
körébe utalandó.1 Helyesebben neurológiai probléma, mert szék-
helye a nagy agyréteg szürke állományának neuronjaiban van. 
Csak a magasabbrangú állatoknál (kutya, elefánt, majom stb.) és 
az emberben fordul elő. Az állati és emberi tudat között nincs 
lényeges különbség. Sőt magasabbrendű állatok és az alsóbb-
rangú emberfajták öntudata közt kisebb különbség van, mint ez 
utóbbiak és a legműveltebb kulturembereké között.2 

Hogy jön létre az öntudat ? Vannak reflex és tudatos cselek-
vések. A magasabbrendű állatoknál — mondja szószerint Haeckel — 
«a psychikai reflex-működésből lassan kifejlődött a tudat s most 
már a tudatos akarati cselekvések szembenállanak a mellettük 
még meglévő reflex-cselekvésekkel».3 

1 «Die eigenartige Naturerscheinung des Bewusstseins i s t . . . nicht ein 
völlig und durchaus transzendentes Problem, sondern ein physiologisches 
Problem, und als solches auf die Erscheinungen im Gebiete der Physik und 
Chemie zurückzuführen. Es ist ein neurologisches Problem.» Welträtsel 85. 

2 «Das Bewusstsein der höchst entwickelten Affen, Hunde und Elefanten 
usw. ist von demjenigen des Menschen nur dem Grade, nicht der Art nach 
verschieden und die graduellen Unterschiede im Bewusstsein dieser vernünf-
tigsten Tiere und der niedrigsten Menschenrassen sind geringer, als die ent-
sprechenden Unterschiede zwischen letzteren und den höchst entwickelten 
Vernunftmenschen.» Welträtsel 86. 

3 «Bei den höheren Tieren hat sich aus der psychischen Reflextätigkeit 
allmählich das Bewusstsein entwickelt, und nunmehr treten die bewussten Willens-
handlungen in Gegensatz zu den daneben noch fortbestehenden Reflexhand-
lungen.» Welträtsel 57. 
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A tudat egyedi fejlődését önmagunkon tapasztalhatjuk, törzs-
fejlődését ugyan nem ismerjük, hypothesiseket szintén nem állít-
hatunk fel, de elvben hirdetnünk kell ennek lassú törzsfejlődését 
is. Annyit tudunk, hogy a tertiár-koponyák már képesek voltak 
a tudat birtoklására. 

Ez nagyjában az öt psychikai működés. Látjuk, hogy az 
ember psychikailag sem különbözik lényegesen az állatoktól, 
hanem csak quantitative, fokozatilag.1 Sőt egyik-másik állat érzelmi 
világa az emberénél sokszor finomabb és gyöngédebb (szerelem,, 
anyai szeretet, hűség, áldozatkészség), akarata pedig intenzitás 
és mozgékonyság szempontjából kiválóbb.2 

4. Az akarat szabadsága- és a lélek halhatatlanságáról. 
Természetes, ezek után az emberi, mint az állati akarat szabad-

ságáról beszélni nem lehet. A determinismus és indeterminismus 
közti küzdelem végérvényesen az előbbi javára dőlt el, minthogy 
az összehasonlító fiziologia és a fejlődéstörténet kimutatta, hogy 
az akarat is a causalitas törvényeinek van alávetve és az átörök-
lött lelki tulajdonságok és a külvilág mechanikai szükségszerű-
séggel származó eredője. Az elhatározás a legerősebb indító 
okból fakadó alkalmazkodás a külvilághoz.3 

A lélek halhatatlanságáról szintén tagadó választ ad Haeckel. 
Öt bizonyítékát sorol fel ellene; a) A fiziologia tanítja, hogy a 
lélek nem szellemi, különálló lény, hanem az agyműködés gyűjtő-
fogalma, tehát az aggyal együtt elpusztul ; b) a tapasztalat tanítja, 
hogy egyes lelki működések az agyban localizálhatók s ezeknek 
normális állapota nélkül a megfelelő lelki működések szünetel-
nek vagy csökkenek; c) a pathologia is szoros kapcsolatot talál 
az agybántalmak s a psychikai rendellenességek között; d) az 
ontogenesis hirdeti a lélek lassú fejlődését az agy fejlődésével 
kapcsolatban ; és végül e) a phylogenesis bizonyítja az emberi 
léleknek az állati lélekből s ennek az anyagból való lassú ki-
fejlődését. Tehát az anyag elváltozásával és elpusztulásával meg-
szűnnek az agyműködések s velük együtt azoknak collectiv 
fogalma, a lélek.4 

Haeckel nem tudja elképzelni, milyen is lenne a lélek sub-
stantiája és gúnyolódva kérdi, vájjon légnemű-e (Luftseele), avagy 

1 Der Monismus 23. 
2 Generelle Morphologie II. 435. 
3 Welträtsel 63, 97. Generelle Morphologie I. 99. II. 435. 
* Welträtsel 95. 
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cseppfolyós-e (Fluidum animae immortale). Ez utóbbi esetben 
lehetne szilárddá sűríteni (Seelenschnee). Majd tovább gúnyolódik 
és azt mondja, hogy sok férj lemondana a halhatatlanságról, ha 
életepárjával vagy anyósával kellene ott a túlvilágon találkoznia, 
továbbá nagyon kérdéses probléma, hogy a többször házasodó 
férfiak melyik feleségükkel élik át a túlvilági életet.1 

A halhatatlanság hite sok természeti népnél ismeretlen. Azt 
csak az ősök kultusza, a rokoni szeretet, jobb sorsra irányuló 
remény stb. teremtették meg. Szorosan összefügg e hittel a sze-
mélyes Istenbe való hit, mely amannak keletkezését és terjedését 
előmozdította. Ez a dogma azonban a természettudomány leg-
biztosabb tapasztalati elveivel kiengesztelhetetlen ellentétben van.2 

Bírálat. Minden bölcselet értékének fokmérője és az em-
beri életre való kihatásának kulcsa abban rejlik, hogyan próbálja 
megfejteni a psychologiai problémát. A kozmogoniai, biologiai 
és még az anthropologiai kérdések is nagyon elméletiek, messze 
esnek a mindennapi emberi élet érdekkörétől és ezért nincsenek 
is oly nagy kihatással annak gyakorlati irányára. De ezek a kér-
dések, mi a lélek, honnan származik, hogyan működik, mi a 
célja és sorsa a test halála után, közérdekűek, mert belevágnak 
a mindennapi élet, az erkölcs és a világnézet legelrejtettebb 
zugaiba és irányítanak az élet útjain. 

Ez a probléma próbára teszi a bölcselő képességét s erejét, 
ez az a szirt, melyen a legtöbb bölcselet könnyű sajkája hajó-
törést szenved. 

A monismus bölcseletének is ez az igazi fokmérője. Ez a 
pont Achilles-sarka Ostwald bölcseletének, ez mutatja energetis-
musának vérszegénységét és élettelenségét. Ugyanez áll még 
fokozottabb mértékben Haeckel bölcseletére. Mert a kozmogoniá-
ban, biologiában és anthropologiában elért óriási eredmények, 
újabb felfedezések, plausibilis elméletek, megtévesztő, természet-
tudományos izű hypothesisek nagyon alkalmasak voltak Haeckel 
logikátlanságának és lelkiismeretlenségének eltakarására, melyet 
csak a szakember fölvilágosításai tudtak leleplezni, a psychologiá-
ban azonban pőrére vetkőztetve, tudományos színezetétől meg-

1 U. o. 94, 97. 
2 «Der Glaube an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele ist ein 

Dogma, welches mit den sichersten Erfahrungssätzen der modernen Natur-
wissenschaft in unlösbarem Widerspruche steht.» Welträtsel 98. 
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fosztva és csak újabb, saját termésű frázisainak rongyaival éke-
sítve áll Haeckel lelkiismeretlensége, s nem is dilettantismusa, 
hanem nagyképűsködő, de üres sarlatanismusa. 

Eleinte mímelni próbálja Spinozát, az ő panpsychismusának 
köntösébe bújik, de teljesen félreérti a kétségkívül nálánál mé-
lyebben gondolkodó bölcselőt. Spinoza komolyan hitt a vég-
telenül tökéletes substantiában, melyet deus sive natura-nak ne-
vez, tiszta szellemi lénynek tekinti, melynek két attributuma, meg-
jelenési módja az intelledus és extensio. E kettő párhuzamosan 
halad, egyesül az ember modus-ában. Az emberi szellem nem 
pusztul el szerinte, hanem megmarad belőle, ami örök.1 Spinoza 
e pantheistikus psychophysikai parallelismusában van valami igaz 
és tiszteletreméltó vonás: a jelenségek önálló dualismusa, melyet 
csak végtelen szellem elfogadásával tud megérteni. Haeckel 
substantiája azonban egészen más. Materialista izű végtelen ez, 
melynek eleinte két, majd három tulajdonsága van, melynek 
egyike az anyag ismét substantia. Nem őszinte nála a szellem, 
az úgynevezett psychoma (önalkotta szó) önállósága. 

1. Haeckel azonban csakhamar leveti álarcát, felhagy a szó-
játékkal és megnevezi a gyermeket saját nevén. Nem Spinoza, 
hanem Büchner az atyamestere. Egész hylozoismusa csak vissza-
élés a psyché szavával, mert hiszen az atomiélek alatt sem ért 
mást, mint atom mozgást vagy egyéb anyagi energiát. 

A lélek az őssubstantia vagyis az anyag őstulajdonsága, 
akár előbb a mozgás, éter, energia stb., a lelkiműködés atom-
mozgás vagy rezgés. 

Haeckel már azzal, hogy a lelket őstulajdonságnak vagy a 
mozgás egy nemének tekinti, adott tételt, dogmát állít fel, melyet 
a priori elfogad, feltételez s nem bizonyít. 

a) Anyag — érzet minden komolyabb bölcseletben mint 
két ellentét szerepel, mely egymásból meg nem magyarázható. 
Minden egyes atom érzéketlen, fizikai-kémiai erők székhelye, 
mely mozgásba átmehet, de egyéb nincs benne. Az atommozgás 
még mindig csak mechanikai folyamat, hogyan lehetséges, hogy 
a mozgások kombinációja újabb tulajdonságot alkot, érzetet te-
remt? Az atomok közt csak quantitativ különbségek vannak, 
hogyan tudnának ezek qualitativ különbséget létrehozni? Nemo 
dat, quod non habet. Vagy pedig az egyes atomnak is van ér-

I ; ; - • . . ; ' ; . . , ; • : t • , 1 ' < ' ' '1 ' '< 
1 STERN : Die Philosophie Spinozas. Stuttgart. 1908 . 3 
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zete, s akkor ott vagyunk a kezdet kezdetén, honnan kapta az 
atom a természetéhez nem tartozó új tulajdonságot.1 

b) Azt kérdjük továbbá, hol jelenik meg a mozgás mint 
érzet ? Mindenki azt mondja, hogy csak a tudatban, tudat nélkül 
nem veszünk róla tudomást. De mi a tudat? Már maga is na-
gyon bonyolult pszichikai folyamat. Tehát honnan ered és hol 
jelenik meg a tudat? Ismét csak tudatból s tudatban. Itt van a 
circulus, nem ugyan vitiosus, hanem az egyedül tapasztalt körforgás, 
hogy az érzet tudat, a tudat pedig ismét csak érzet. Sehol sem kap-
csolódik be a circulus mechanikai mozgásba. Már Leibnitz mondotta, 
hogy lia a lelki működés kizárólag az agy atomjainak mozgásában 
állana, akkor e mozgásokat és mozgatóatomokat megnagyíthatnék 
oly nagyra, hogy köztük, mint valamilyen hatalmas malom gépei 
között járhatnánk. S mit nyernénk ezzel ? Látnánk mozgásokat, észre-
vehetnénk hőváltozásokat, villamos áramokat, de semmi egyebet. 
Magát az érzetet, a tudatot nem látnók sehol. Nem tudnók meg-
találni azt a mozgási kombinációt, mely az érzetet eredményezné.2 

c) Magát az anyagot, annak létét, tulajdonságait és műkö-
dését csak szellemünk, csak öntudatunk útján, azon mintegy ke-
resztülszűrve ismerjük meg. A megismerő alany mi vagyunk, 
nem a megismert anyag. Tehát a megismerés primär tényező, 
az anyagnál előbb volt, nélküle is van, úgyhogy sok bölcselő a 
megismerő alany öntudatát a legbiztosabb igazságnak tartotta 
s ebből következtetett magának az alanynak létére: Cogito, ergo 
sum. Az anyagnak a léte tehát a megismerésben secundär, a máso-
dik helyet foglalja el. És Haeckel mégis az első létét, önálló-
ságát tagadja, azét, melynek léte nélkül a megismerés nélkülözné 
a megismerő alanyt, tehát lehetetlen volna. 

d) Ha el is tekintünk a lelkiélet egyéb jelenségeitől, a 
fogalmak világa nem anyagi, nem konkrét világ. A fogalmak a 
természetben, anyagban nem székelnek, a fogalmak nem az 
anyag mozgásai, hanem anyagtalan, általános, szellemi elvonások, 

1 E. ADICKES: Kant kontra Haeckel. Berlin, 1906 2 3 5 — 3 7 . 
2 «Wüsste der Materialist im Gehirn Bescheid, wie in seiner Studier-

stube : er sähe doch nur eine endlose Kette von Bewegungen, aber keinen 
Punkt, wo das plötzliche Auftauchen dieses Scheins von Bewusstsein und 
Empfindung irgendwie erklärlich würde, keine Bewegung, von der begreiflich 
wäre, weshalb nun mit ihr auf einmal subjektive Auffassung und Wahr-
nehmung verbunden ist.» ADICKES : Kant kontra Haeckel. 40, v. ö. 29. V. ö. 
JACQUES LAMINNE : L'homme d'après Haeckel. Paris, 19074 23 1. 



2 7 4 d r . m a d a r á s z i s t v á n 

melyeket Spinoza egyenesen a végtelen substantiától származtat. 
Minden anyag s anyagi jelenség kiterjedt térbeli tünemény, 
már pedig a fogalom a téren és időn túl van. 

e) Sajátságos dolog, hogy Haeckel sem tud a szellem 
kényszerítő hatalma elől egészen kitérni. Tagadja ott, hol többé-
kevésbbé egységesen lép fel, tagadja ott, hol a mindennapi ta-
pasztalat igazolja, hol működései nyilvánvalóak: az öntudatban, 
s ehelyett behelyezi az atomokba, hol még költői analógiával 
sem lehet szellemről beszélni. Ez ellenmondás.1 

f ) Haeckel összetéveszti az okot a feltétellel. Az anyag, a 
protoplazma vagy precíze a neuronsejtek protoplazmája szüséges 
előfeltétele a szellemi életnek, de nem előidéző oka. A szem 
eszköze a világosságnak, de a világosság a szem nélkül is lé-
tezik, a nyelv eszköze a gondolatoknak, de azok a nyelv nélkül 
is léteznek, a zongora eszköze valamely szimfóniának, de ez 
zongora nélkül is létezik. Haeckel gúnyolódik e zongora-elmélet, 
Klaviertheorie fölött, de a tapasztalat nem igazolja őt. Ha a 
szellemi élet csak az agyidegsejtektől függne, akkor először is 
szigorúan egyenes és számtani aránynak kellene lennie az agy 
nagysága, súlya és a szellemi munka között, ami teljesen téves,2 

másodszor pedig, minthogy minden ember agy- és idegrendszere 
lényegében egyforma, a szellemi életnek is egyformának kell 
lennie. Az emberek agya nem individuális, az anyag a maga 
mozgásaival és hőváltozásaival nem lehet individuális, hanem 
legfeljebb combinative különböző, már pedig a szellemi és lelki 
élet nemcsak combinative, hanem egyénileg különböző. Még a 
monista Drews3 is helyesen mondja: Az az állítás, hogy a gon-
dolkodás az agy működése csupán, helytelen és egyoldalú. Mert 
igaz ugyan, hogy az öntudati működés az agysejtek mozgásával 
jár s ez az előbbinek elengedhetetlen feltétele, mindazonáltal 
feltétel és ok nem egy és ugyanaz. Ez a materialismus nem 

1 SCHNEHEN i. m. (DREWS kollektiv művében II. 133.) 
2 NADAILLAC: L'homme et le singe. Paris, 1907 15® és BROCA : Revue 

d'anthropologie. 1885 . X . V . ö. még DR. SZILÁDY ZOLTÁN: AZ agy e's értelem 
c. cikkét. (Term. Közi. 1 9 1 5 . 5 0 — 5 1 . ) 

3 «Die Behauptung, dass das Denken eine Funktion des Gehirns sei, 
ist schief und einseitig... Denn es ist zwar sicher, dass unser Bewusstsein an 
die Tätigkeit des Gehirns gebunden und dieses dessen unerlässliche Bedingung 
darstellt, indessen sind Bedingung und zureichende Ursache nicht dasselbe... 
Dieser Materialismus kann keine haltbare philosophische Weltanschauung 
bieten.» DREWS : Der Monismus. Jena, 1908. I. (Die Arten des Monismus 5.) 
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képes bölcseletileg elfogadható világnézetet nyújtani.» Hogy az 
anyag a szellemi életre hatással van, már szent Tamás is hirdette.1 

g) Minden anyagi jelenség anyagi részecskék mozgásában 
áll, melyek egyik térbeli helyről a másikra vándorolnak, min-
den ilyen jelenség actio transiens. Már pedig a psychikai je-
lenség legprimitívebb alakja szintén transitiv actióval kezdődik 
ugyan, de állandó, statikus, immanens actio-ví válik, mely az 
alany állandó, tőle soha el nem vehető birtoka. 

h) Pa. anyagi világban igaz az energia megmaradásának 
elve. A szellemi világban az energia növekedésének elve mutat-
ható ki. Két fogalomból származik új Ítélet, több Ítéletből új induc-
tiv vagy deductiv igazság. Ezekben az új eredményekben mindig 
több foglaltatik, mint azoknak elemeiben. Itt az alakító synthesis 
nem pusztán számtani levezetés, kémiai egyesülés, ha nem teremtő 
erő eredménye, Schöpferische Synthese, mint Wundt mondja.2 

i) Végül nagyon valószínű hypothesis az emberi test teljes 
anyagcseréje után bekövetkező teljes testi újjáalakulás. Az agy-
sejtek is végeznek anyagcserét, bizonyos idő múlva nekik is ki 
kell cserélődniök. 

De a psychikai értékek nem cserélődnek ki, megmaradnak, 
a fogalmak tárháza, az emlékezet képessége túl van az idő 
kategóriáján. Honnan venné a psychikai világ ezt a konzerváló 
erőt, ha tisztán a neuronsejtekre támaszkodnék? 

2. A lélek phylogenetikus fejlődésében Haeckel az állati ösztön 
fejlődését mutatja be. Ezt senki sem tagadja. Mert ha volt or-
ganikus phylogenesis, akkor a testi szervezettel karöltve az állati 
ösztönnek is kellett haladnia, fejlődnie. Ez azonban az életelv 
létét és célszerű fejlődését igazolja. Mert hiszen azt Haeckel 
sem állíthatja, hogy az ösztönszerű cselekedetek (akár reflex 
mozgások, akár az egyedi ismeretet meghaladó szokások, mint 
fészekrakás, peterakás, sejtépítés stb.) egyéni ismeretszerzésből, 
gyakorlatból és ismeretközlésből erednek. Az ösztönről tudjuk, 
hogy készen van, adott tényező, melyet az individuum örököl, 

1 «Manifestum est quod quanto corpus est melius dispositum, tanto 
meliorem sortitur animam . . . cuius ratio est, quia actus et forma recipitur 
in materia secundum materiae capacitatem. Unde etiam cum in hominibus 
quidam habeant corpus melius dispositum, sortiuntur animam maioris virtutis 
in intelligendo.» S. Theol. I. q. 75 a. 7. 

2 L. Dr. Horváth Sándor : A fizikai és pszichikai világ egymásrahatása. 
Budapest, 1914. 17. 1. 
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de sem nem ismer, sem nem tökéletesít, sem nem közöl másokkal. 
Az ösztön veleszületett, átöröklött, mechanikai pontossággal 
működő erő, mely a cél ismerete, tanulás, gyakorlat, érzéki ismeret, 
tapasztalat nélkül, biztosan, pontosan, célszerűen dolgozik. A mé-
hek sejtépítése, a hangyák társadalmi élete, a tölcsérsodró szám-
tani problémát megfejtő működése nem származnak egyéni isme-
retszerzésből, tapasztalatból, mert hiszen akkor a nevezett állatok 
fölülmúlnák az emberi értelmet. Ezt a nagyszerű, pontosan mű-
ködő és célszerű állatpsychikai, erőt az érzéketlen, tudatlan 
anyagból kimagyarázni annyi lenni, mint elhinni, hogy a hegy-
ről leguruló kő önmagát célszerűen tökéletesíti.1 

Van az állatnak önálló pszichikai élete is a felsőbb fokon, 
mely érzéki megismerésből jött (öt érzékszerv és négy belső 
érzék) és vágyódásból s az ezek segítségével történő ítéletekből, 
következtetésekből áll (Associatio sensationum és imaginum, 
vagy mint Wassmann mondja: Berührungs u. Ahnlichkeits asso-
ciation.)2 De ezzel azután már vége. A fogalomalkotás magas-
latára sohasem emelkedett az állat. Mert ha csak egy fogalmat 
tudna alkotni, akkor csak idő és legfeljebb türelem kérdése 
volna a szellemi kultura világába való belépése. De állati kul-
túráról még Haeckel sem beszél. 

3. Haeckel a psychikai jelenségeket is fokozatos fejlő-
désükben mutatja be. Itt uralkodik igazán rettenetes fogalomzavar. 
Az érzet, kép, fogalom, ítélet, következtetés, akarat fogalmait 
egészen kivetkőzteti filozofiai jelentésükből, kitágítja, meghami-
sítja, hogy így az anyagnak is, a legprimitívebb élőlénynek is 
jusson belőlük valami. 

Haeckel hangoztatja, hogy a psychologiai kutatásnak in-
trospectionak kell lennie és ő követi is, mert a monerák, al-
sóbb férgek stb. psychikai életét úgy írja le, mintha ő maga 
érezné, átélné. Valóban határtalan könnyelműség psychikai élet-
ről, érzetről beszélni ott, ahol csak reflexmozgásokról, ösztön-
szerű összehúzódások és kitágulásokról lehet szó, melyekből 
nem introspective, hanem csak inductive lehet valamelyes primitiv 
életelvre következtetni. Haeckelnek célja a psychoplazma látha-
tatlan plastiduláiból, tehát csak az anyagból kifejleszteni a tu-
datot is. Azt mondani, hogy a tudat az anyag őstulajdonsága, 

1 PAULESCO : Physiologie phylosophiqu. Paris, 19083 41. 1. 
2 WASSMANN : Instinkt u. Intelligenz im Tierreich. Freiburg i. Br. 19053. 
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kissé merész állítás lenne még Haeckel számára is, azért fel kell 
aprózni a problémát és lassan észrevétlenül becsempészni. A tu-
dat fejtörő problémáját a jelenben nem tudja megoldani, át-
helyezi tehát a múltba, ott a képzeleti lények skálájára felosztja, 
hogy így az átmeneti alakokon mindig tökéletesedve mint a fej-
lődés természetes eredménye megjelenjen, i Az egész dolog úgy 
tűnik fel, mintha valaki az arany fejlődését az ólomból úgy 
próbálná magyarázni, hogy az arany legkisebb részecskéit ólom-
hoz hasonlóknak tartaná. Az eljárás hasonlít a képeslapok «dar-
winistikus» képeihez, amelyek hat képben bemutatják, hogy 
változhatik át a szék rabjává. De ez a bűvészmutatvány sem si-
kerül neki. A tudat problémája a legkeményebb dió a bölcselők 
előtt. Du Bois-Raymond megfejthetetlen rejtélynek tartja, de 
Haeckel egy vágással keresztül szeli a gordiusi csomót. Hogyan 
is keletkezett szerinte a tudat? Eleinte csak reflex azaz mecha-
nikai működéseket tudott az élőlény felmutatni, ezekből lassan= 
allmählich fejlődött ki a tudatos akarati cselekvés. Tehát ho-
gyan? Lassan. Ez unicum a bölcselet történetében. Ez nem 
bölcseletbe, hanem szórakoztató képeslapokba illő válasz. Ily 
bölcs logikával azt lehetne állítani, hogy a cséplőgépből, 
(reflex, mechanikai működés,) lassan fejlődött ki a tudat. A két 
állítás között nincs logikai különbség. Erre a megoldásra 
mondja Dennert: verblüffend einfach aber blöd! 

Ugyanígy fejleszti az érzet, megismerés, emlékezet és akarat 
jelenségeit. Egyrészről az élőlény legprimitívebb életnyilvánulásai-
ban, a reflex tevékenységben is felleli már e jelenségeket, más-
részről a tudatos ember psychikai életében sem lát mást, mint 
emezek quantitative tökéletesebb formáit. Egyik részen kitágítja 
a fogalmakat, nagyítja jelentőségüket, hogy a másik részen fel-
lépő tényleg meglepő jelenségek értékét lebecsülhesse. Épúgy 
tesz, mint amikor a makakembrió farkát megrövidítette, alakját 
megszépítette, hogy emberi formájúnak lássék, az igazi emberi 
embrió fejét pedig ellapította, gerinccsigolyáit megszaporította, 
hogy majomi alakú legyen és a két képet egymás mellé 

1 Haeckel glaubt, dass das täglich in jedem Lebewesen sich neu wieder-
holende Wunder der Entstehung des Bewusstseins aus äusseren Bewegungen 
stofflicher Teilchen werde leichter verständlich, wenn es aus der Gegenwart 
in die Vergangenheit zurückverlegt und hier auf eine lange Reihe nicht näher 
anzugebender Übergangsstufen verteilt wird.» (Schnehen : Haeckels reiner 
Monismus i. m. 129.) 
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állította mondván: íme a nagy hasonlóság! A tudaton kívül 
legnagyobb visszaélést követ el a megismerés, emlékezet és 
akarat fogalmaival. Fogalma sincs a megismerés lefolyásá-
ról, a fogalomalkotás mikéntjéről, nem tesz különbséget érzéki 
tárgyas és szellemi elvont megismerés között, mert különben 
nem találna fogalmi megismerést a rákoknál, puhányoknál, han-
gyáknál. Hiszen a fogalmi gondolkodás szellemi fejlődést ered-
ményez vagy legalább lehetővé teszi azt, már pedig az alsóbb-
rangú lények évezredek óta nem haladtak egy jottányit sem. 

Az emlékezet a hipothetikus plastidulákban székel. De mi 
a plasztidula? Még Haeckel sem látta. Sokkal egyszerűbb meg-
oldás lenne azt mondani, hogy már az atomnak is van emlé-
kezete, hiszen a kristályosodás mindig ugyanazt a jellegzetes 
alakot teremti meg, mely az illető individuumnak megjelenési 
formája. Sőt emlékezik a szél, a folyó, a tenger, a nap is, mert 
egyformán végzi munkáját. Az emlékezet az emberben egyszerre 
mint deus ex machina tudatos benső visszatükröződéssé válik. 
A tudat nem tükröződik vissza, hanem a tudat a tükör, a fény, 
amelyben valami visszatükröződik. Honnan kerül a neuronsej-
tekbe az a reflektorfény, ez a kérdés. 

Az akaratnál nem tesz különbséget érzéki vágyódás és szel-
lemi akarás között, a különbséget elhomályosítja, hogy min-
denütt a véglényeknél is akaratról beszélhessen. A véglények 
ingerlékenysége, a növények vonzódása a fényhez és a föld táp-
erejéhez Haeckel előtt ép oly akarat, mint az ember ú. n. sza-
badakarata, mely csak fokozatilag magasabbrangú amannál. 
Hiszen akkor a fényképlemez is akarja a fényt, az oxigén is 
akarja a hidrogént és így tovább. A fogalmakkal való ily visz-
szaélés lehetetlenné teszi a megismerést. 

4. Ezek után egészen természetesnek látszik, hogy Haeckel 
tagadja az így felfogott mechanikai akarat szabadságát és az 
anyaggal azonosított lélek halhatatlanságát. 

Az akarat alá van vetve a causalitas elvének, mondja 
Haeckel. Ezt senki sem tagadja. Senki sem cselekszik ok nélkül, 
akár helyes, akár helytelen az ok, mely valakit ilyen vagy olyan 
cselekvésre indít. De az okszerűség nem azonos a mechanikai 
szükségszerűséggel. Itt csak egy eredő képzelhető el, amott a 
számos ok mellett többféle eredő lehetséges, attól függ, melyik 
okot tartja valaki indítónak. Hogy ugyanazon okok mellett ugyan-
azon körülmények között két ember, sőt ugyanazon egyén kü-
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lönfélekép cselekszik, elég bizonyíték amellett, hogy az okok 
nem mechanikai szükségszerűséggel hatnak az emberre. Van 
valamely tényező, amely a lehetséges okok és célok közt válo-
gathat, amely maga állapítja meg, hogy melyik okot tartja döntő-
nek. Az emberi öntudat a szabadság mellett tanúskodik, már 
pedig az öntudat szava az egyedüli biztos bizonyíték valaminek 
igazsága mellett. Csalódás ugyan lehetséges, de ha az öntudat 
szava következetes csalódás lenne, le kellene mondanunk az 
igazság megismerhetőségéről. Haeckelnek, aki mindig az intro-
spektiv kutatást sürgeti, el kellene fogadnia a tudat eme intro-
spectiv bizonyítékát. Hogy az akarat szabadsága nem korlátlan, 
hogy befolyásolja a természet törvényeitől az állam törvényéig 
minden tudott dolog. Ha Haeckel komolyan hisz a determinis-
musban, ha mindennek szükségszerűen kell történnie, s minden 
úgy történt, ahogyan történnie kell, akkor miért gúnyolja, ócsá-
rolja a theistikus világnézet hiveit, elveit, intézményeit, az egy-
házat stb., akkor miért akarja a természet szükségszerű rendjét 
és mechanikus fejlődését új elméletével erőszakosan megváltoz-
tatni. Ez nagy ellenmondás. 

A lélek halhatatlanságát nem érti. Útszéli és parlagi vicce-
lődésével lelki és szellemi szegénységéről állít ki bizonyítványt. 
A ki a szellemi lényt szilárd halmazállapotú lelki hónak vagy 
híg fluidumnak vagy gázszerűnek képzeli, annak a szellem meg-
értéséhez hiányzik a bölcseleti érzéke. Ha a szellemi erő tisztán 
anyagi energiaalak is, akkor sem értjük, milyen aequivalenssé 
változik át a test halála után. Hová tünt el egyes csöndes életű 
nagy szellemek energiája, hová fog eltűnni a föld pusztulása és 
a kultura megszűnése után (mindkettő elképzelhető) a földön sze-
replő nagy szellemi és lelki energia? Mert hogy nyomtalanul nem 
tűnhet el, az a Haeckel hangoztatta energia megmaradás elve is 
igazolja. A lélek halhatatlansága nem fizikai probléma, hanem 
psychologiai, mely a lélek szellemiségéből önként következik, 
melyet Spinoza és követel. ^ ^ ^ 

Haeckel psychologiája tehát nem egyéb, mint a Büchner-
féle durva materialismusnak a fejlődés gondolatával és néhány 
önalkotta természettudományos műszóval való felékesítése, mely 
a szellemi jelenségeket a psychével ellátott anyag fokozatos 
fejlődési tüneményeinek tartja. 

Budapest. (Vége.) Dr. Madarász István. 
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Jézus. Irta a hon egy leánya a háborúban megsebesültek 
javára. 

A mű szerzője a zárda egy csendes és költői lelkű leánya, 
ki, mint hajdan Hroswita apáca, pengeti lantját Isten dicsősé-
gére és a szegény, háború által sújtott családok felsegélyezésére. 
A mű I. része az Üdvözítő életét énekli meg csengő rímekben; 
a II. része pedig a világ végéről, illetőleg a négy utolsó dolog-
ról szól. Mint hajdan Vergilius és Dante lelkében, úgy emelked-
nek fel a szerző lelkében is az apokaliptikus képek és hol gyen-
géd lírává finomulnak el, hol pedig igen sötét tónusokban 
torlódnak elénk, ha a bűnt és következményeit rajzolja. A mű-
nek úgy költői, mint vallásos értéke van és tekintettel a szerző 
jótékony céljára és a mű olcsóságára (3-20 kor.), azt melegen 
ajánljuk. 

Budapest. Trikál József. 

Hozzászólás a «.majomember»-ről való eszmecseréhez. (Re-
ligio. 1915. 202. 1.) 

Mivel a II. hozzászólásban tett megjegyzések az egyoldalú, 
sőt határozottan helytelen beállítás miatt alkalmasak arra, hogy 
a nem-szakemberben azt a véleményt keltsék, hogy a Pithecan-
thropus olyan kollektiv tipus, amely «alaktanilag határozott át-
menet» az ősember és a majom közt, tehát megvan az ember és 
az állat közti, sokat keresett alaktani átmenet, — azért félreértés 
kerülése végett megtesszük az alábbi észrevételt. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk azt, hogy az eszme-
cserében — Platz dr. munkája kapcsán — «alaktani átmenet» 
kifejezés alatt nem érthetjük a nyilvánvaló külső alaki hasonló-
ságot, mely pl. az ember- és a majomkoponya közt tényleg 
megvan, sőt «átmeneti» alakban is, fokozatosan létezik; pl. az 
orang-után koponyája némileg hasonlít az emberéhez, a simpánzé 
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és a gibboné még inkább hasonlít, ezért alaktani szempontból 
átmenetnek mondható a csimpánz koponyája az alsóbb tipusú 
majmok és az ausztrál-négerek koponyája közt. Ezt a hasonlóságot 
Platz dr. is elismeri, sőt a szóban levő «Az ember származása» 
e. művében a 8. lapon kiemelve írja, hogy «a gerincesek tipusa 
ugyanegy törvény szerint van megalkotva s hogy emiatt már a 
legalsó gerincesek, a halak s az ember közt is van számos érint-
kező pont . . . Egész természetes tehát, hogy a közös anatómiai 
vonások száma az ember s a majom között igen nagy. Azonban 
Keith azt is megállapítja, hogy az embernek egészen sajátos 
anatómiai vonásai is vannak, s pedig háromszáztizenkét olyan 
bonctani sajátosság, mely őt minden majomtól megkülönbözteti. 
Es ez a döntő fontosságú.» 

Ezzel a gondolattal való kapcsolat nélkül írja Platz, hogy 
«az összefüggés a Pithecanthropus-szal merő chimära. Mert az 
obiectiv kritika azt kénytelen mondani, hogy ilyen lény nem 
létezett soha.» Épen az utolsó szavakból tűnik ki, hogy Platz a 
rekonstruált «majomembert» tartja merő chimarának, mely nem 
létezett soha. Észszerűtlen volna azt feltételezni, hogy Platz 
tagadná egy olyan lénynek a létezését, melynek ásatag koponya-
tetője megvan; nem is annak az igazságtalanul Pithecanthropus-
nak nevezett őslénynek, melynek csontját ismerjük, tagadja egy-
kori létét, hanem tiltakozik az ember állati származását vallók 
által lázasan keresett átmeneti alaknak (missinglink), az önké-
nyesen reconstruált «majomember»-nek, mint szószerint ilyennek 
bármikori létezése ellen. 

Hogy a Pithecanthropus-nak nevezett lény koponyatetője 
alaktanilag valamiképen hasonlít az emberi koponyatetőhöz, azt 
Platz sem tagadja; a fenti idézetből látszik, hogy természetesnek 
véli a meglevő hasonlóságot, sőt művének 6-ik lapján azt írja, 
hogy «lehet emberi koponyának a töredéke». Lehet egy igen 
nagy, eddig ismeretlen nagyságú majomé; de nem valószínű — 
Platz szerint; de legyen bármilyen lényé, az egészen bizonyos, 
hogy e töredék alapján a koponyának egykori nagyságát meg-
határozni nem lehet. 

Minden bírálatnak legelemibb feltétele, hogy abból a szem-
pontból történjék, melyet a szerző használt és ne őröljön más 
malomban. Tudvalévő, hogy az ember állati származásának hivei 
a Pithecanthropus-ban látják az embert az állattal összekötő, sokat 
keresett kapcsot; szerintük a «majomember» legalább alaktanilag 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 19 
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összekötő kapocs az állat és ember közt. A majomember recon-
struált koponyája alaktanilag átmenet; tehát itt az alaktani ha-
sonlóság több hasonlóságot fejez ki, oly sokat, hogy átmenetet 
kell megállapítani a majomemberben az állat és az ember közt. 

A jelen eszmecserében csak erről a szorosabb értelemben 
vett átmeneti hasonlóságról lehet szó, mert a nyilvánvaló alaki 
hasonlóságot senki sem tagadhatja. A kérdés tehát az, hogy a 
Pithecanthropusnak nevezett őslény ismert csontmaradványaiból, 
nevezetesen a koponyatetőből joggal reconstruálható-e a majom-
ember, vagyis a «missinglink» és hogy igaz-e ebben az értelem-
ben Hudyma Emilnek az az állítása, hogy «higgadt emberbúvá-
rok, ha származástanilag nem is, de alaktanilag határozott átme-
netet tudnak kimutatni a pithecanthropos és a neandertali ember 
között». Csak ebben az értelemben lehet indokolt dr. Riedl 
Gusztáv kérés alakjában tett megjegyzése. 

A pithecanthropos és a neandertali ember közt «alaktani-
lag határozott átmenetet» a pithecanthropus révén sem Bumüller, 
sem Obermaier tekintélyével nem lehet kimutatni, egyszerűen 
azért, mert mindkét kiváló tudós határozottan majomnak tartja 
a pithecanthropust ! 

Bumüller alapos vizsgálatok révén arra a következtetésre 
jutott, hogy a pithecanthropus leginkább a hylobates majomhoz 
hasonlít. Ezt a tényt nem csak én olvastam Bumüller két művé-
ben, hanem Obermaier is ugyanezt jegyzi meg épen abban a 
kiváló műben,i melyre Hudyma hivatkozik, midőn Obermaier 
tekintélyével akarja bizonyítani tételét. 

Rövidség okáért hagyjuk Bumüllert és nézzük csak Ober-
maier tekintélyét. 

Ne feledjük, hogy Obermaier nem az összehasonlító bon-
colástanban, nem a koponyatanban (craniologia) szaktekintély, 
hanem mint az emberi őstörténelmi intézetben Párisban a prae-
historia tanára, az ősember történetében kiváló szaktekintély, de 
koponyatani dolgokban ő is nem saját megállapításait adja, 
hanem szaktekintélyekre hivatkozik a «Der Mensch der Vorzeit» 
cimű nagyhírű művében is. 

Tudvalevő, hogy az embertanban azért van oly sokféle, 
1 «Der Mensch der Vorzeit» c. művében írja Obermaier: «J. Bumüller 

gelangte nach genauer Untersuchung zu dem Schlüsse, dass er (t. i. pithecanthr.) 
dem des Hylobates am ähnlichsten sei.» (370. 1.) Tehát Bumüller szerint leg-
inkább a gibbonhoz (hylobates) hasonlít. 
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ellentétes vélemény, mert mindenik kutató saját kedvenc elmé-
lete szempontjából nézi a tényeket s nem úgy, miként azok való-
ságban vannak. Még helytelenebb, ha az ellenfél stratégiáját 
ebben utánozza a katholikus pap, azért, hogy nézetét, vagy tán 
elszólását «bizonyítsa». 

Hudyma idézi Obermaier nézetét, de elhagyja a közvetlen 
előző, legfontosabb mondatot, mely így hangzik: «Dass die 
Schädelkalotte von einem. Affen stammt, ist unbestreitbar. Sie 
weist einerseits mancherlei Ähnlichkeit mit Hylobates, anderseits 
mit dem Schimpansen und schliesslich in einigen Punkten auch 
mit dem Menschen auf.» (A jellegzetes, elhagyott mondatot én 
húztam alá.) Obermaier tehát azt vallja, hogy a pithecanthropus-
nak elvitázhatatlanul majomjellegű koponyája van, mely azonban 
néhány pontban az emberéhez is hasonlít. Ez a hasonlóság azon-
ban nem sok! Végelemzésben minden majomkoponya «néhány 
pontban» hasonlít az emberkoponyához. 

A 372. lapról vett tekintélyi érvet Hudyma így kezdi : «Az 
összehasonlító csonttan tanúsága szerint a pithecanthropus kopo-
nyájának alkotásával...» Obermaier pedig ezt így írta: «Soviel 
aber lehrt uns auf jeden Fall die vergleichende Osteologie, dass 
der A f f e von Java die heutigen...» Lám: Hudyma pithecanthro-
pus ( = majomember) szóval fordítja «a jávai majom» kifejezést, 
melyben Obermaier oly találóan szólítja igazi nevén azt az «át-
meneti tipusú» őslényt. 

Obermaier nem mulasztja el megjegyezni, hogy a pithecan-
thropus homlokcsontreliefje alacsonyabb, mint némely alsóbbrendű 
majomé. A pithecanthropus homlokszöge 52-5 fok, a most élő 
majmoknál ugyanez 56°-ot is elér. Obermaier azt írja (371.), hogy 
hangsúlyozni kell a pithecanthropus és a neandertali ősember 
közt levő testalkati nagy («sehr starke») különbségeket; ugyan-
azon a lapon helyteleníti az erectus ( = egyenestartású) jelzőt, 
mellyel a majomembert kitüntették. Művének 374. lapján Ober-
maier kifejti azt a véleményét, hogy mivel az újabb földtani 
megállapítások szerint: a pithecanthropus csak a középső jég-
korszakból való, azért nem foglalhat többé helyet az ember 
származásfájában, nem őse, hanem kortársa az ősembernek. 
«Trinilaffe und Altneandertaler haben also gleichzeitig gelebt, 
und zwar beide vielleicht sogar Seite an Seite auf Java selbst.» 
Obermaier nagyon tapintatosan emeli ki azt a gondolatot, hogy 
a pithecanthropus nem volt a közhasználatos értelemben vett 

19* 
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átmeneti alak. Alaktanilag középhelyet foglalt el az ősember és 
az élő-, meg ásatag emberszabású majmok közt, de — és az a 
lényeges — «Der Trinilaffe ist nicht das «missinglink» zwischen 
Mensch und Affe, wohl aber ein missinglink und zeigt in welch 
bedenkliche Nähe einst der Anthropomorphenstamm dem Menschen 
gekommen ist.» Igen, egy olyan missinglink a jávai majom, amely 
mutatja, hogy a fejlődés menetében mily nagyon megközelítette 
egykor az emberszabású majmok törzse az embert. Más szóval: 
ősrégen fejlettebb tipusú majmok éltek, mint manapság. 

Obermaier nem a pithecanthropusra — amelyet jávai, trinili 
majomnak nevez — való tekintettel vallja az ember fejlődéstani 
eredetét, hanem, mint művének 375. lapján kifejti: a majom-
koponyák és az ásatag ősemberkoponyák közt meglevő hézag 
dacára, az emberkoponyák (neandertali, ausztráliai, recens európai) 
fokozatosan tökéletesbülő alakjára való tekintettel mondja, hogy 
az osteologiai tények félreismerhetetlenül beszélnek arról, hogy 
a fejlődés nagy teremtéstörvénye (das grosse Schöpfungsgesetz 
einer allmählichen Entwicklung) az emberre is érvényes. 

Az egyháziak tudják, hogy az ember evolucionális eredését 
csak nagy megszorításokkal szabad magyaráznunk, mióta az em-
ber közvetetten teremtésére vonatkozólag 1909. június 30-án a 
római Commissio Biblica szabályszerű feleleteket adott, melyeket 
X. Pius pápa is jóváhagyott. Bár e feleletek — önként érte-
tődik — nem dogmatikus, hanem csak doctrinális és disciplináris 
határozatok, mégis kifejezik, hogy a szentírási szövegnek «sensus 
litteralis historicus»-a megtartassék a «peculiaris creatio hominis» 
tétel értelmezésében. 1 Most ugyancsak törheti a fejét az a szerző, 
aki az ember származástani eredését megkísérli valamikép úgy 
magyarázni, hogy könyvére egyházi imprimaturt kapjon. 

Az ember fejlődéstani eredését — tudvalevőleg — nem is 
annyira őslénytani, boncolástani s egyéb természettudományi okok 
sürgetik, mint inkább bölcseleti okok. 

Az őslénytan mai állására való tekintettel leghatározottabban 
hivatkozhatik az apologeta arra a tényre, hogy eddig nem sikerült 

1 3. kérdés : lehet-e a betűszerinti értelmet kiváltképen ott kétségbevonni, 
ahol a keresztény vallás alapjait érintő eseményekről van szó, mint amilyenek 
többek között az összes dolgoknak az idők kezdetén Isten által való terem-
tése, az ember külön teremtése, az első nőnek az első férfiből való alkotása, az 
emberi nem egysége. . . Felelet: nem. (Religio. 1909. 485.) 
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felfedezni az embert az állattal összekötő láncszemet nemcsak 
genetikai, de alaktani tekintetben sem! 

Eddig mindössze két «missinglink» alak szerepelt a tudo-
mányban: a pithecanthropus és az Ameghino által szánalmasan 
rekonstruált Diprothomo, melynek csúfos kudarcát «Az ősember» 
c. könyvemben (181. 1.) leírtam. 

A pithecanthropust pedig még az ellentáborba tartozó szak-
tudósok is nem majomembernek, hanem valóságos majomnak 
tartják. Klaatsch tanár szerint: a pithecanthropus koponyatetője 
emberszabású majomé; leginkább a gibbonéhoz hasonlít; a ko-
ponya űrtartalmát nem lehet pontosan megmérni ; a fog szétálló 
gyökerével az emberszabású majmok fogához hasonlít. Klaatsch 
teljesen elhibázottnak — «leider wirklich ganz missglückten Re-
konstruktion» — mondja azt a majomember alakot, melyet Dubois 
a párisi világkiállításon 1900-ban bemutatott.1 

Schwalbe tanár, az ember állati leszármazása tanának egyik 
legnevesebb képviselője alaktanilag írta le nagy művében a 
pithecanthropust, nem tartja embernek, hanem csimpánzhoz leg-
inkább hasonló majomnak mondja, mely koponyájának űrtartal-
mával felülmúlja az ismert majomalakokat.2 Egyik művében 
maga Schwalbe tiltakozik Dubois ellen, ki azt állította, hogy 
Schwalbe a pithecanthropus tipust a neandertalival azonosította 
volna; pedig Schwalbe 15 megkülönböztető jegyet sorolt fel a 
kétféle koponyán.3 

Még Haeckel is elismerte a cambridgei beszédében emez 
«átmeneti tipusról», hogy a felfedezett részek tökéletlensége miatt 
lehetetlen döntő következtetéseket vonnunk, de azért szerinte a 
lelet: «fossile Ueberreste einer ausgestorbenen Uebergangsform 
zwischen Mensch und Affe.»4 Steinmann a kiváló bonni őslény-
tantudós az átmeneti alakok hiányát és a pithecanthropus marad-
ványainak elégtelen voltát emlegeti, ezért tudunk keveset az 
ember származásáról.5 Branca berlini őslénytantudós szerint a 
pithecanthropus összekötő kapocs volt ugyan, de nem tudjuk, 
hogy ember vagy majom ; lehet, hogy emberi nőtől és hím gib-

1 H. Klaatsch : Weltall und Menschheit. II. kötet 178—180. 
2 G. Schwalbe: Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. 1.1899. 228. 
3 G. Schwalbe: Die Vorgeschichte des Menschen. 1904. 36. 
4 E. Haeckel : Ursprung des Menschen. 1908. 17. 
5 G. Steinmann : Die geologischen Grundlagen der Abstammungslehre. 

1908. 268. 
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bontól származó bastard. Branca bizonyára csak «eredeti fel-
fogást» akart ebben hirdetni ;i Lehe is azt vallja, hogy a pithecan-
thropus koponyájának alakja inkább majom-, mint emberkopo-
nyához hasonlít;2 V. Boas pedig megállapítja, hogy a homloka 
alig magasabb, mint a csimpánzé.3 R. Hertwig szerint legvaló-
színűbb, hogy a pithecanthropus egy nagytermetű, nagyfejű 
anthropoid majom volt.4 M. Reymond átmeneti alaknak mondja 
ugyan a pithecanthropust, de emberszabású majmot ismer fel 
benne : «die weitaus wichtigste fossile Form des Menschenaffen».5 

Haeckel hive H. Schmidt (jenai) alaktani összekötő kapocsnak 
mondja, de azt vallja, hogy a pithecanthropus koponyatetője leg-
inkább a hylobates majomra emlékeztet.6 

Steinmann, a nagyhírű bonni őslénytantudós, bár az ember 
fejlődéstani származását vallja, egyik művében7 határozottan 
emberszármazású majomnak mondja a pithecanthropust, mely 
nagyobb mint a gibbon, amelyhez egyébként hasonlít. Másik 
művében pedig kifejezi Steinmann azt a véleményét, hogy a 
pithecanthropus koponyája alacsony volta miatt közelebb áll az 
emberszabású majmokhoz; de nincs jogunk a feltételezett fél-
embereket (Vor- oder Halbmenschen) az emberszabású majom-
féle lényektől származtatni.8 

Legyen szabad saját tapasztalásomra is hivatkozni. Az ősem-
berről szóló könyvem megírásakor különösen érdekelt az «átme-
neti alak» kérdése. Schwalbe említett nagy értekezésének áttanul-
mányozása után elfogadhatónak tűnt nekem az a gondolat, hogy 
a pithecanthropust alaktani átmenetnek tartsam, de mivel nem 
hiszem könnyen, amit nyomtatásban látok, azért meghallgattam 
Lenhossék tanárnak az ősemberről tartott előadásait s az ott 
szemléltetésül kitett gipszmásolatokon és majomkoponyákon, még 
inkább a budapesti egyetem őslénytani magángyűjteményében: 
összehasonlító megfigyeléseket tettem a pithecanthropus koponya-

1 W. Branca : Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen. 
1910. 74. 

2 W. Leche: Der Mensch. 1911. 357. 
3 Wettstein, R. Hertwig szerk. : Abstammungslehre. 1914. 603. 
4 R. Hertwig : Lehrbuch der Zoologie. 1910. 630. 
5 M. Reymond,: Entwicklungsgeschichte der Natur. 1912. 620. 
« H. Schmidt: Wörterbuch der Biologie. 1912. 405. 
7 G. Steinmann : Einführung in die Palaeontologie. 1907. 505. 
8 G. Steinmann : Die Eiszeit und der vorgeschichtliche Mensch. 1910. 77. 
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tetőjének pontos gipszmásolata s majomkoponyák, meg gipsz-
másolatú ősemberkoponyák közt. Tapasztaltam, hogy a szak-
munkákban közölt kitűnő ábrák sem adnak igazi fogalmat a 
pithecanthropus koponyatetőjének lapos, rövid és főleg a homlok-
tájon keskeny voltáról ; aki a leletet csak képről ismeri, az 
nagyobbnak véli, mint amekkora az valóságban. Leginkább gib-
bon, vagy csimpánz koponyatetőjéhez hasonlít; emberé semmi 
esetre sem lehetett. 

A fogyatékos koponyatető darabból teljes lehetetlen a 
pithecanthropust valósághoz híven rekonstruálni, ezért a Dubois 
által rajzolt s népszerű munkákban is terjesztett majomember 
koponya képe1 túlnyomó részben merő képzelet szüleménye. 
Azt vélem, ha a hitvédő alaposan összehasonlítja a pithecanthro-
pus csonka koponyamaradványát az ősember, vagy ausztrál-néger 
koponyájával, akkor kiábrándul ama véleményből, hogy higgadt 
emberbúvárok alaktanilag határozott átmenetet tudnak kimutatni 
a pithecanthropus és a neandertali ember közt. Eddig nem tud-
nak ! Ismétlem : a jelen eszmecserében nem lehet szó a nyilván-
való külső hasonlóságról, mely pl. a csimpánz és az ember közt 
is fennáll, a pithecanthropusnak a csimpánznál is fejlettebb kopo-
nyája volt, tehát méginkább hasonlított alaktanilag az emberhez. 
De — és ez a fontos — a pithecanthropus koponyája és a 
neandertali ősemberé közt az alaktani hasonlóság dacára fejlett-
ség, nagyság, emberi jellegek (!) tekintetében «tátongó ür» van, 
mely oly széles és mély, hogy alaktani szempontból sem tudták 
ezideig «higgadt emberbúvárok» áthidalni. Talán a jövőben 
sikerül. 

A «majomember» alakja tényleg merő chimära, mert kép-
zeletből alkották meg az ember állati eredésének hívei. Darwin 
óta keresik a «középalakot». Még nem találták meg, de Haeckel 
már 1868-ban elnevezte a várva-várt alakot pithecanthropus-nak, 
Dubois 1891-ben fedezte fel a jávai majmot, melynek mivel az 
élő majmokénál nagyobb volt a koponyatetője, tehát benne vél-
ték felismerni az előre szerkesztett «majomembert». Gabriel Max 
is a nagy felfedezés előtt festette meg a majomember-családot 
ábrázoló hirhedt rossz képet. És H. Pohlig, a hírneves bonni 
egyetemi tanár lelkendezve írja, hogy a majomembernek ez az 

1 Walther: A föld és az élet története. 1911. 572. és Műveltség Könyv-
tára «Az ember» c. kötet. 
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előre megjóslása és utólag felfedezése emlékeztet az Uranus 
bolygó előrekiszámítás alapján történt felfedezésére.i A lelken-
dezésük korai, a «majomember» még ismeretlen. 

Bicske. Hajós József. 

A búcsú. Irta dr. Schermann Egyed, pannonhalmi theol. 
tanár. Budapest, Szent-István-Társulat, 1914. Ára 1 kor. 20 fillér. 

Valóban hézagpótló munkával ajándékozta meg hittudományi 
irodalmunkat a tudós szerző, mikor a búcsúról szóló tant vette 
tolla hegyére és azt világosan, érthetően, röviden és mégis 
kimerítően tárja elénk. Hézagpótlónak mondtam, mert sajnos, 
sokan vannak még a jámbor falusiak között is, akik a «búcsú» 
szó hallatára az eszem-iszommal összekötött templomnapjára 
gondolnak, a közép- és uri osztályhoz tartozók pedig vajmi 
kevesen vannak, akik vele tisztában volnának. Hányszor hallottam 
már azt a meghatározást : «a búcsú által épen úgy, mint a gyónás 
alkalmával kirótt penitenciával leimádkozzuk a bűneinket». Ez 
épen elég arra, hogy az ember alaposan tájékozva legyen az 
illetők ily irányú ismeretei felől. 

A szerző művét három csoportba osztja, tájékoztatásul pedig 
vázolja a búcsú történeti fejlődését. Kiindulva a búcsú dogmaticai 
fejtegetéséből, áttér az Egyház alapítása idején szokásos búcsúk 
engedélyezésére, mely különösen gyakori volt az üldözések korá-
ban, mikor a bűnösök, a hitvallók vagy vértanúk ajánlólevelei 
folytán nyerték meg a vezeklés könnyítését vagy teljes elenge-
dését. A VIII—X. században az eddigi súlyos vezeklések köny-
nyebbekre (böjt, imádság, zarándoklatok) változtattak. A XI. 
század végétől a keresztes háborúk résztvevői kaptak búcsút. 
Az első jubileumi búcsút VIII. Bonifác hirdette ki 1300-ban 
azok részére, akik Rómába zarándokolnak. Idők multával egyéb 
szent helyeknek látogatása is búcsúval járt. És ha pl. szent Pál-
nak eljárását tekintjük, aki egy vérfertőzöttet utasított vezeklésre, 
akár X. Pius pápáét, aki búcsút engedélyez: mindkettő ugyanazt 
célozza: a még hátralevő ideglenes büntetések elengedését tekin-
tettel Krisztusra és a Szenteknek érdemeire és közbenjárására. 

A szerző a búcsúkat többféleképen osztályozza; úgymint 
teljesekre és nemteljesekre, azután olyanokra, amelyek helyhez, 

1 Hans Pohlig: Eiszeit und Urgeschichte des Menschen. 1911. 112. 
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tárgyhoz és személyhez vannak kötve. «A búcsúk elnyerésének 
feltételei» a mű legfontosabb része, mert kiváltképen alkalmas a 
különféle téves felfogások eloszlatására. Követi a közönségesen 
kirótt jócselekedetek felsorolása, amelyek végzéséhez manapság 
búcsúk vannak kötve, ilyen a gyónás, szentáldozás, imádság és 
templomlátogatás. A fentérintett csoportosítás szerint a szerző 
most áttér a helyhez, tárgyakhoz és személyekhez kötött búcsúk 
tárgyalására. 

Az elsőhöz számítja a kiváltságos oltár, a keresztúti ájtatos-
ság, a farsangvégi szentségimádás és a szentsírlátogatáshoz külön 
búcsúkat és azokat, melyeket az újmise és a gyermekek első 
áldozása napján lehet nyerni. Bővebben foglalkozik az úgyne-
vezett toties-quoties búcsúkkal, amelyeket ugyanegy napon any-
nyiszor lehet megnyerni, ahányszor az előírt feltételeket telje-
sítjük. Ide tartoznak a Portiuncula, Kármelhegyi B. Sz. ünnepén 
nyerhető búcsúk és mások. 

A második csoportot képezik a tárgyakhoz kötött búcsúk. Itt 
feltétlenül szükséges, hogy a tárgyak tartós anyagból készüljenek; 
a szobrok és érmek valódi szentet ábrázoljanak. Ebbe a csoportba 
tartoznak: az apostoli búcsú, a szentolvasó, szent Benedek kereszt-
érme, szent skapulárék és a halál óráján nyerhető teljes búcsú. 

A harmadik csoportot alkotják végül a személyekhez kötött 
búcsúk, amelyek a szerzetesrendek vagy a különféle jámbor 
egyesületek és társulatok tagjai által szerezhetők. Nagyon sok 
ilyen van, de a szerző — nagyon helyesen — csak azokat vette 
tel könyvébe, amelyek hazánkban, ha nem is általánosan, de 
legalább nagyobbrészt és vidékenként ismeretesek. Ezek: Isten 
szent neve védőinek egyesülete a rút káromkodás ellen ; az Oltár-
egylet; Jézus szent Szive társulat; az Imaapostolság; a rózsa-
füzér társulata; a bold. Szűz szeplőtelen szivének társulata; a 
Mária-kongregációk; Mária gyermekeinek társulata; a hitterjesztés 
társulata; Jézus Szent Gyermekségének társulata; a Szent Vince-
egyesület; a Kath. Legényegyesület; a Regisi szent ferenc-
egyesület; szent Ferenc-harmadrendje; szent Benedek világi 
oblatusai ; Jézus és Mária nevének ünnepe ; végül a szeretet hősi 
cselekedete. Utóbbi abban áll, hogy a szenvedő lelkek javára 
ajánljuk föl egész életünknek összes elégtételi cselekedeteit, 
továbbá az összes búcsúkat, melyeket megnyerünk és végre a 
halálunk után értünk végzendő jó cselekedeteket. Búcsúval el-
látott imádságokat és fohászokat nem sorol fel a szerző, mert 
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minden jóravaló imádságos könyvben van erre nézve útmutatás. 
Ez a könyv — amint látjuk — egész teljében felöleli mindazt, 
amit a búcsúkról elméletileg tudni és gyakorlatilag cselekedni 
kell. Hasznos kézikönyv ez nemcsak mindenféle jámbor társulat és 
egyesület tagjai részére, hanem kincsesbányája a lelkipásztorok-
nak is, ha erről a tárgyról szónoklatot kívánnak tartani. Legme-
legebben ajánlom e folyóirat nagyérdemű olvasóinak, a szerzőt 
pedig derekas vállalkozásáért és annak oly sikeres megoldásáért 
őszintén üdvözlöm. 

Nagyszombat. Mátrai Győző. 

Mi célból és kikkel szövetkezzenek a protestánsok? Irta 
Jánosi Zoltán. Debrecen. Hegedűs és Sándor könyvkiadóvállalata, 
1914. 14 oldal. 

Valóban lutheránus szempontból megírt és szigorúan luthe-
ránus alapon álló röpirat. Van benne ragyogó gyémánt, de van benne 
csehüveg is, amely könnyen megtéveszti az ahhoz nem értő 
szemet. Kiemelkedő része, sőt mondhatnám, kicsúcsosodó vezér-
gondolata az, hogy meg kell valósítani Jézus szándékát, testbe 
kell öltöztetni az O ideálját: az Isten, a mennyek országát, és 
pedig a szocialistákkal való szövetkezés által. Ezek azonban 
tudvalevőleg nagyon is földi, nagyon is világi célokat tűztek 
maguk elé! Tűz és víz, világosság és sötétség, Krisztus és Beliál, 
hogy férnek ezek össze? No de kezdjük élűiről. Mindenekelőtt 
határozott önámításnak mondja a szerző, hogy Konstantinnak 
hires milánói ediktuma diadalát jelentené a kereszténységnek. 
Ellenkezőleg: «a pogány császárság győzte le a kereszténységet». 
«Konstantin világi pápának tekintette magát, de megtartotta a 
pogány pontifex maximus-ságot is, pénzein a Krisztus jelvényei 
meg a pogány napisten jelvényei voltak.» «Halála után a keresz-
tények a «nagy» jelzővel illették, a pogányok pedig isteneik 
közé iktatták.» « A külső cselekedeteket, a böjtöt, alamizsnálkodást és 
imádkozást üdvérdemlőknek tekintették; az úgynevezett magasabb 
erkölcsiség érdemeit másokkal közölhetőknek és másokra nézve 
bűntörlőknek (talán büntetésiöüőkntk !) tartották, de a testvéri 
szeretet többé nem volt ismertetőjelük.» A kereszténység nem 
győzött, hanem bukott.» «Ez a bukás, ez a hanyatlás még most 
is tart. A reformáció nem volt képes lábraállítani, bár meg-
kísérelte. A kereszténység nem volt képes átitatni sem a társa-
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dalmat és a törvényeket, sem az intézményeket és az államokat. 
Még csak diadalútjának legkezdetén van. Nagyon messze tőle 
emelkedik Jézus eszményképe: az Isten országa, a mennyek 
országa, amelynek megvalósítása végett született, tanított, csodákat 
tett és meghalt. Azt akarta a Megváltó, hogy egyrészt bennünk 
legyen a mennyek országa, másrészt mi legyünk az Isten országá-
ban nemcsak halálunk után, hanem már itt a földön.» Lám, 
míg a lutheránusok még csak keresik, kutatják ezt az országot, 
addig a katholikusok már majd 2000 éve megtalálták. Meg-
találták az Isten belső országát a hitben, parancsolatokban és 
szentségekben, de megtalálták a külsőt is az Anyaszentegyházban. 
Téved a szerző, ha azt állítja, hogy ezt az intézményt még fej-
leszteni kell. A természetfölötti, az isteni kinyilatkoztatás befeje-
ződött Jézusban és ha van szükség egyes hitcikkelyek magyará-
zatára, ott az Egyház csalhatatlan tanítói hivatala. Sohasem 
fogja a szocialistákkal való szövetségben megtalálni az Isten 
országát. Még saját vallásának eléggé tágítható kereteiből is sokat 
kellene engednie, sokat megtagadnia, ha egy színvonalon akarna 
állani a szocialistákkal, utóbbiaknak pedig sokat kellene felvenniök 
prograinmjukba, hogy a szövetkezés valóra váljék, mindenekelőtt 
magát Jézust. Mert nem elég ám a brüsszeli népházban felfüg-
geszteni Jézus képét és nagyszóval azt hangoztatni : «Jézus a mienk, 
a szocialistáké, nem az egyházé. Mi vagyunk arra hivatva, hogy 
az ő szellemével betöltsük a világot!» 

Csakhogy az ő szellemük, nem Jézus szelleme; az ő törek-
véseik, szándékaik céljaik nem azonosak Jézus törekvéseivel, 
szándékaival, céljaival. Jézus meg tudott értük halni, a szocialisták 
csak élni szeretnének belőlük. Jézust magukénak vallani és semmit 
nem hinni, el nem fogadni, meg nem tartani abból, amit ő 
hozott: az nem fér eggyüvé, az nem Jézus szelleme. Nem ilyen 
értelemben volt Ő szocialista, hogy vedd el a másét, hanem add 
oda a magadét : önként, a felebaráti szeretet parancsától indíttatva. 

Végül egy jótanáccsal is szolgálunk a röpirat t. írójának, 
akit épen úgy szeretünk testvérül, mint ahogy szeret minket, 
katholikus testvéreit. Ha szövetkezni akar, még pedig a siker 
biztos reményével; ha szövetkezni akar a krisztusi ideál, az Isten 
országa, a mennyek országa elnyerésére : ne az ellentáborban 
keresse fegyvertársait, hanem keresse a katholikusok között: itt 
bizonyosan megtalálja mindazokat a tényezőket, akikkel Jézus 
ideálját elérni óhajtja. Egyébként magában az a körülmény is, 
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hogy erre törekszik, arra enged következtetni, hogy már működik 
benne az Isten kegyelme. Szívből kívánjuk, hogy mielőbb meg-
találja az Isten külső országát: a katholikus Egyházat! 

Nagyszombat. Mátrai Győző. 

RICHTER MÁTYÁS: A németprónai származású papok. 1 9 1 4 . 

348 oldal. Ára 5 kor. 

Németpróna 2500—3000 lakossal biró városka Nyitramegyé-
ben. Úgy látszik hagyományos e városban a gyermekek tanít-
tatása s a lelkület, melyben a papi hivatás érik és nő. Az 
1913—14. tanévben magában a privigyei gimnáziumban 30 német-
prónai diák tanult; a krakkói egyetemnek németprónai hallgatója 
volt már 1444-ben, 1476-ban és 1484-ben. 

A németprónai származású papok életrajzi adatait gyűjtötte 
össze a szerző 1679-től; ezen évtől kezdve vannak meg a keresz-
teltek anyakönyvei. 47 meghalt és 26 élő felszentelt papról, 
egy kegyesrendű fráterről és 11 növendékpapról szól. Az egy-
szerűbb nép fiainak, mindennapi szabású embereknek életrajzi 
adatait a legnehezebb összegyűjteni. Sok év munkája van e mű-
ben. Az adatok a források megnevezésével az aprólékosságig 
részletezők; de jól van így: ez az igazi történeti munka és a 
németprónaiakat, kiknek e munka elsősorban szánva van, még 
a legkisebb dolog is érdekli. Az adatok jellemrajzzá egészülnek. 

Megértem, hogy a szerző szülőföldjének miért épen pap-
jainak életrajzát adja ajándékba. 26 élő papfia és tíz növendék-
papja van ma Németprónának. A papi hivatás felülről adatik, de 
csak megfelelő családi miliőben, megfelelő közlelkületben fej-
lődik ki. Németprónán a papi hivatás melegházban van. Elkép-
zelem, ez a szellem, mely ennyi hivatást táplált emlőin, mint az 
édesanya a papfiát, oly gyönyörűséggel nézegeti ezt az albumot. 
Magam is el-elnézem : annyiféle egyéniség, egy hivatás szolgála-
tában; egyféle kikezdés, az újmisés lelkülete és álma és mind más 
továbbfejlődés, máskép kialakított élet; különféle egyházmegye 
vagy szerzet, különféle állás, különféle életsors, de egyben talál-
koznak: különleges nagy gonddal s sok áldozattal szeretik szülő-
földjüket. 

Úgyszólván kizárólag papjai adták Németprónának a Venan-
tinumot (hatoszt. kath. leányiskola apácák vezetése alatt) és a 
gyönyörű strukturájú új templomot. Mindegyik hozzájárult ki 
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20, ki 2000 koronával. Mindenesetre a város is odaállt papfiainak 
törekvései mellé. 1907. szept. 1-én szentelte' fel dr. Lányi József, 
tinnini püspök, a falu szülötte az új templomot. Talán épen az 
új templom felszentelésének emlékére készült e mű, zárókő 
gyanánt. 

A németprónai papok között nem egy neves alakja van a 
kath. közéletnek. Ott van a jóságos Czeizel Gábor, nyitraegyház-
megye ősz nagyprépostja, vál. püspök, a Venantinum balszárnyá-
nak építője, ki e könyv kiadásának költségeit is viselte; Lányi 
püspök 1883-ban, mint IV. oszt. tanuló, még kredenciárius a pri-
vigyei kegyesrendűeknél, 1907-ben pedig az új templom felszen-
telésekor «néma könny ült a szemekben, látva az egykori szegény 
Lányi fiút püspöki díszben, könnytelt szemekkeli szokott szerény-
ségében» (221. old.); a kath. mozgalmakban ismert Filkorn Jenő 
és kinek munkássága és munkaereje a legnagyobb hatást tette 
rám, Richter Antal, beszterczebányai theol. tanár, az ő nagy 
agitációjának és áldozatkészségének köszöni többek között az új 
templom berendezését. Az elhunytak közül mindenesetre leg-
nagyobb egyéniség Czeizel Venantius, sóskúti (Fejérm.) plébános, 
ki egész életén át egy célért élt: hogy Németprónán a kath. 
leányiskolát biztosítsa s megalapította a róla elnevezett Venan-
tinumot. 

Nagyon előnyösen hatnak a mellékelt fényképek és klisék. 
A mű kapható a szerzőnél (tanár, ciszt. r. áldozópap. Székes-

fehérvár, főgimnázium). 
Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 
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III. V E G Y E S E ^ 

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

1. Louis BERTRAND, St. Augustin. Paris, Fr. 3-50. Először a 
Revue des Deux Mondes 1913. évfolyamában jelent, még ugyan-
azon évben könyvalakban is és 1914. májusban már az 56. kiadás 
forgott belőle közkézen. A nagy egyházatyának legmodernebb, 
műveinek beható áttanulmányozásán alapuló, a legfinomabb lélek-
tani megfigyelésekkel átszőtt élet- és jellemrajza. Hat részből áll. 
A négy első szent Ágoston életének megtérése előtti részét adja 
elő, a két utolsó püspöksége történetét. A lelki fejlődés feltárása 
volt a fő a szerző előtt és sikerült is neki nem egy új vonást 
vinni rá szent Ágostonnak eddigi képére. Rendkívül szemléltető 
előadás, nagyszerű jellem- és erkölcsrajzok, leírások, amellett 
őszinte, meleg vallásos szellem elsőrangú olvasmánnyá teszik 
e munkát. 

2 . P . FRANZ ZIMMERMANN C . p. Op., Die Abendmesse in 
Geschichte und Gegenwart. Wien, 1914. (XX + 267.) A bécsi 
theologiai fakultás egyháztörténelmi szemináriumának kiadványai 
közt a 15. füzet. Két részből áll. Az első az esti mise történetét 
tárgyalja, a második pedig az esti mise bevezetésének üdvös 
voltát a nagyvárosok hitélete szempontjából. Minket e helyütt 
csak az első rész érdekel. A források és az idevonatkozó iro-
dalom alapos felhasználásával kimutatja a szerző, hogy a hagyo-
mány az esti misék mellett szól s a legősibb időktől kezdve 
napjainkig mindig találkozunk velük. A legelső mise az utolsó 
vacsorán esti mise volt. Az apostolok este ünnepelték a kenyér-
törést, a Didache is amellett tanúskodik. A II. és III. században 
az agape háttérbe szorulásával s az istenitisztelettől való elválá-
sával a misét a reggeli órákra helyezték, de azért böjti napokon 
tovább is fenntartotta magát az esti mise és pedig egészen a 
trienti zsinatig. A keleti egyházakból is eltűnt az esti mise, a 
húsvéti, karácsonyi s epiphániai éjjeli misét leszámítva. Nyu-
gaton fennmaradt a mai napig az éjjeli mise; ezt a karácsonyi 
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misét a pápai kápolnában 1870-ig este hét órakor kezdték. Most 
tízkor kezdődik a matutinum s rögtön utánna a szentmise. 
A velencei szent Márk-templomban, több más olaszországi város-
ban, valamint Ausztriában is több helyütt (Capo d'Istria, Zara, 
Sebenico stb.) este öt órakor kezdődik a karácsonyi első mise. 

3 . DR. G. H . HÖRLE, Frühmittelalterliche Mönchs- and 
Klerikerbildung in Italien. Geistliche Bildungsideale und Bil-
dungseinrichtungen vom VI. bis zum IX. Jahrhundert. Herder, 1914, 
87. 1. Szent Ágoston tételét, hogy a klasszikus műveltség kin-
cseit fel kell használni a szentírás-értelmezés javára, Cassiodor 
Vivariumban megvalósította ugyan, de csakhamar feledésbe ment 
Itáliában s a Vl-tól a IX. századig nem ez a föld volt az európai 
kultura központja. A római műveltségi körzetben a pápaság 
egyre növekvő hatalmával szemben minden világi hatalom és 
pogány műveltség háttérbe szorult. Nagy szent Gergely művelt-
ségi ideálja egészen más volt, mint az Ágoston-Cassiodor-féle. 
A papok minden pogány elem kizárásával a szentírást és szent-
atyákat tanulmányozzák. A régi római műveltség Északitáliában, 
a germán hódítók uralma alatt tartotta fenn magát úgy ahogy. 
Az Ágoston-Cassiodor-féle eszmék ezalatt az irek és angol-
szászok közt gyönyörű műveltséget teremtettek s létrehozták a 
kolostori iskolákat, melyek a kontinensre vándorló ir s angol-
szász szerzetesek révén elterjedtek a frankok közt s a karolingek 
idejében, a IX. században Itáliában is. Ilyen kerülőuton került 
ide vissza Cassiodor műveltségeszménye: a profán tudomány és 
hittudomány harmonikus összeegyeztetése s diadalmaskodott is, 
habár egyelőre még nem véglegesen, mert hátra voltak még 
Itália számára a IX. század második s a X. század első felének 
megpróbáltatásai. Ezeket mondja el ez a munka beható forrás-
tanulmányok és az idevonatkozó irodalom felhasználásával, tisz-
teletreméltó szorgalommal gyűjtve össze mindazon adatokat, 
melyek ezen homályos időszak iskolaügyére, papképzésére vonat-
kozólag feltalálhatók voltak. 

4. C H R . PESCH S. J.: Zur neueren Literatur über Nestorius. 
(A Stimmen aus Maria-Laach 115. kiegészítő füzetének első fele.) 
1914. Inkább a dogmatörténet területén mozog e munka, de 
azért a historikusra nézve is érdekes, mert együtt találja itt a 
teljes Nestorius-irodalmat. A régebbit csak inkább felsorolva a 
II. Függelékben, az újabbat bővebben ismertetve. Az a kérdés, 
hogy eretnek vagy igazhitű volt-e Nestorius, már régebben is 
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felmerült ; legutóbb Béthune-Baker anglikán theologus vetette 
fel, aki Nestoriusnak a maga védelmére írt s szír fordításban 
most előkerült (1910-ben adta ki Párisban M. Bedjan lazarista) 
könyve (címe: Damaszkusi Heraklid könyve) kapcsán Nestorius 
igazhitűségét védelmezi. Hamarosan egész irodalom támadt a 
kérdés körül s Pesch dolgozata megbízható és gyors tájékoz-
tatást nyújt a kérdés mai állása felől. 

5 . A. STRÄTER S . J. : Die Vertreibung der Jesuiten aus 
Deutschland im Jahre 1872. Herder, 1914. 1872. júl. 9-én jelent 
meg a hivatalos közlönyben a jezsuitákat a Németbirodalom 
területéről kiűző törvény. 23-án lépett életbe s rögtön megkez-
dődött az egyes rendházak kiürítése. Azt mondja el e könyv 
szemtanúk és szenvedőleges szereplők elbeszélése, leírása, hiva-
talos okmányok, levelek, könyvek és újsághírek alapján, hogy 
miképen ment végbe a kiürítés. Egyszerűen és nyugodt, elbe-
szélő hangon, tartózkodva a törvény és annak végrehajtása fölött 
való minden kritikától. Egymásután kerülnek sorra a Paderborn, 
Münster, Köln, Bonn, Aachen, Maria-Laach, Koblenz, Marienthal, 
Mainz, Gorheim, Regensburg és Essenben levő jezsuita rend-
házak feloszlatása. Az utolsónál maga a szerző is jelen volt. 
A Kulturkampf történetének érdekes részletét foglalja magában 
a munka. 

6. A D R . VERESS ENDRE szerkesztésében és kiadásában meg-
indult nagyszabású vállalat, az ERDÉLYI TÖRTÉNELMI FORRÁSOK 

(Fontes rerum Transylvanicarum) eddig megjelent négy köteté-
ből az első három az egyháztörténészre nézve is elsőrendű érde-
kességgel bir. Ezek közül a legelső már néhány évvel ezelőtt 
jelent meg: Epistolae et acta Jesuitarum Transylvaniae tempo-
ribus principum Báthory (1571—1613.) Vol. I. 1571—1583. Nem-
régiben látott napvilágot a második, melynek anyaga az első 
folytatása s az Erdélybe telepített jezsuiták levelezését s a rájuk 
vonatkozó ügyiratokat tartalmazza 1584—1588-ig. Ez az idő a 
jezsuiták erdélyi működésének fénykora és a kötet leveleiből 
elsősorban ez a működés ismerhető meg, de az általános vallási 
és nevelésügyi viszonyokra is nem egy sugár esik belőlük. 
A III. kötet Possevino Antal mantovai hires jezsuita atyának, 
Báthory István bizalmas emberének, a kiváló diplomatának 
1584-ben készült, eddig nyomtatásban meg nem jelent nevezetes 
munkáját, a Transylvániát tartalmazza, mely Erdély történetét, 
föld- és néprajzi leírását, vallási, politikai, közgazdasági, társa-
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dalmi viszonyainak ismertetését adja. A maga korát illetőleg 
elsőrangú forrás s a vallási állapotok rajza révén az egyháztör-
ténetíróra is megbecsülhetetlen. 

7 . PALLMANN P É T E R : A magyar piaristák II. József ural-
kodása alatt. Kolozsvár. 1914. II. József az állami egyházfen-
ségiség elvét egész rendszerré fejlesztette, melyet épen ő róla 
jozefinizmusnak nevezünk. Ebből folyólag törölt el sok rendet 
nálunk is, a többiekre vonatkozólag pedig legfőbb intézkedési, 
szervező, átalakító hatalmat tulajdonított magának és élt is vele 
alaposan, az eltörléstől megkímélt szerzetesrendek mérhetetlen 
kárára. Nem kerülte ki e sorsot a piaristarend sem s épen 
azokat a viszontagságokat ismerjük meg e munkából, melyeken 
a rend II. József uralkodása idejében keresztülment. Ugyanilyen 
kicsinyes, a legapróbb részletekre kiterjedő, minden jogot és 
hagyományt félrelökő intézkedéseket tett II. József a többi meg-
hagyott rendekre és általában mindenféle egyházi ügyekre vonat-
kozólag is, épen azért elég hű általános kép szerezhető e könyv-
ből a jozefinistikus szellemről. 

8. A jezsuiták visszaállításának 100. évfordulójára a Stim-
men aus Maria-Laach (most már Stimmen der Zeit) ünnepi szá-
mot adott ki, mint az 1913—14. évfolyam 9. füzetét. Több minket 
érdeklő történeti dolgozat is van a tartalmas számban. 

Otto Braunsberger boldog Canisius Péter irodalmi tevé-
kenységét mutatja be. Mint rendi elüljáró, mint. gyóntató, hit-
szónok, hitoktató, egyetemi tanár, világi és egyházi fejedelmek 
tanácsadója és mint író egyaránt kimagasló volt Canisius Péter. 
Iratainak száma mintegy harmincra rúg, a legváltozatosabb tarta-
lommal és terjedelemmel, disznóbőrkötéses foliokötetektől le a 
garasos füzetekig, melyeket vásári ponyvákon árultak. Korszerű 
volt minden sora, melyekkel 50 éven át, 1543-tól 1597-ig, a kép-
zelhető legmozgalmasabb időkben, valóságos sajtóapostolkodást 
végzett. Színes és eleven képet rajzol Braunsberger ezen iro-
dalmi tevékenység kiterjedéséről, hatásáról és vezető gondo-
latairól. 

Anton Huonder a Monumenta historica Societatis Jesu cimű 
hatalmas forrásgyűjteményt ismerteti, melyet 1893 óta maga a 
rend adat ki. A mai napig 47 kötet jelent meg és ez a ren-
geteg, 40.000 oldalt kitevő anyag csakis a rend alapításának 
periódusából való. Csupa olyan forrás, mely magára az alapí-
tóra, annak első kilenc társára s azokra a legrégibb tagokra 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 20 
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vonatkozik, akiknek a rend alapításánál és kiépítésénél jelen-
tékeny szerepük volt. Ugyanilyen természetű forrásanyag még 
vagy tíz kötetre való van hátra, nem számítva bele a missió-
történetre vonatkozó anyagot. Tekintettel arra, hogy a rend 
alapításánál elsősorban spanyolokról, spanyol oklevelekről és 
levéltárakról van szó, a kiadók Madridban székelnek s többnyire 
spanyolok. A közzétett anyag jó része most lát először nap-
világot A Bevezetések és a criticai apparatus kielégítő, habár 
nem is oly teljes, jegyzi meg Huonder, amint azt a német tudo-
mányosság módszere kívánja. 

A 47 kötet tartalma nagy vonásokban a következő: P. Po-
lanco Chroniconja (6 kötet). Ez a spanyol Polanco afféle titkár 
volt szent Ignác (sőt a következő három generális) mellett, ki a 
levelezést végezte s szent Ignác megbízásából összegyűjtötte 
mindazon aktákat, melyek a rend története és kormányzása tekin-
tetében fontosak voltak s ezen anyag alapján tollbamondás alap-
ján készítette lassan a Chronicon Societatis Jesu-t. Elsőrendű 
forrásmunka. Litterae quadrimestres. (4 köt.) Az európai rend-
házak évenként négyszer tartoztak szent Ignácnak jelentést tenni. 
600 ilyen jelentést tartalmaz az 1546—56. közötti évekből Itália, 
Spanyolország, Portugália, Franciaország, Németország és Bel-
gium rendházaiból ez a 4 kötet s eleven képét nyújtják a rendi 
tevékenységnek és egyházi állapotoknak azon országokban. 
Epistolae mixtae. (1537—1556, 5 köt.) Rendtagok és mások 
(császárok, királyok, püspökök stb. stb.) nem-hivatalos levelei. 
Epistolae P. Hieronymi Nadal. (5 köt.) Szent Ignác bizalmasa 
volt Nadal, később vicarius généralisa s a rendházak látogatója 
és ezen útjairól írt jelentései, levelei, azután Monumenta és 
Instructiones címen különféle akták, szabályok, utasítások stb. 
foglaltatnak e kötetekben. — Franciscus Borgia. (5 köt.) Monu-
menta Xaveriana. (2 köt.) — Epistolae et Monumenta szent Ferenc 
többi legrégibb társaitól. (7 köt.) — Monumenta paedagogica. 
(1 köt.) — Epistolae et Instructiones S. Ignatii. (12 köt.) — Scripta 
de S. Ignatio. (1 köt.) 

Nagyértékű forrásgyűjtemény a Monumenta historica 
Societatis Jesu, nemcsak a jezsuiták története, hanem az ellen-
reformáció lefolyása s általában a XVI. század vallási és intel-
lektuális mozgalmai, politikai története, archontológiája s kultur-
históriája szempontjából. 

A Jézus-Társaságnak Oroszországban való fennmaradását 
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megerősítette-e XIV. Kelemen pápai brève által ? Ezzel a kér-
déssel foglalkozik Bernhard Duhr, a jezsuiták neves történetírója 
a 458—469. lapon. Kimutatja, hogy XIV. Kelemennek II. Katalin 
cárnőhöz intézett ilyen brévéje sehol nem található, nem tudni, 
mikor kelt s mi a tartalma. Katalin s utódjai előtt ismeretlen 
efféle pápai irat. Az orosz püspökök sem tudnak róla semmit, 
pedig ha ismerik, okvetlen fel kellett volna használniok védel-
mükre. Az oroszországi jezsuiták sem ismerik a két első évtized-
ben, sőt ügyirataik és eljárásuk kizárják a brève létezését, vagy 
legalább minden róla való pozitív ismeretet. Hogy XIV. Kelemen 
brévét adott ki az oroszországi jezsuiták megerősítésére, először 
1797 körül, aktaszerűleg 1799-ben bukkant föl, amikor Matteo 
Rosales marchese, Ferenc főherceg kamarása, P. Panizzoni-nak 
azt írta, hogy II. József császár, amikor Oroszországban járt, saját 
szemeivel látta a kérdéses brévét Katalinnál s elmondta ezt később 
Milanóban testvérének, Ferdinand főhercegnek s attól hallotta ő, 
a kamarás. Ámde a fönti tényekkel szemben ez a későbbi, másod-, 
illetve harmadkézből származó elbeszélés nem bir bizonyító erő-
vel, akármennyit hivatkozik is rá később. A Jézus-Társasága más 
jogi alapon folytatta létét Oroszországban az 1773. évben bekö-
vetkezett eltörlés után : a feloszlató brévét az oroszországi jezsuita 
házakban az illetékes püspökök az orosz kormány tilalma folytán, 
a jezsuiták minden kérése ellenére, nem hirdették ki. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

A 2 5 ÉVES FREIBURGI (SVÁJC) KATHOLIKUS 
EGYETEM. 

A XIII. század nagy szellemi fellendülése megteremtette a 
középkor egyik legnagyobb alkotását: az egyetemet. Tagadha-
tatlan, hogy a középkor egyetemeinek voltak árnyoldalai, de 
bizonyos az is, hogy a belőlük kikerült intelligenciának meg-
adták azt, amit «modern» egyetemeink nem adnak: egységes, 
keresztény világnézetet. 

A reformáció s később egészen napjainkig a különböző 
irányzatok megfosztották egyetemeinket keresztény jellegüktől és 
intelligenciánk nagy részét attól, hogy kilépve az életbe, ezzel 
az egységes, keresztény világnézettel töltsék be társadalmi hiva-
tásukat. 

20* 
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Az egyre ébredező katholicismus azonban hamar észrevette 
ezt a hiányt s kimondottan katholikus egyetemek alapításával 
akart rajta segíteni. Ilyen kimondottan katholikus egyetem a 
freiburgi (franciául fribourgi) is, amely most lépett működésé-
nek 25. évébe. 

Habár a világháborúra való tekintettel, minden jubileumi 
ünnepség el is maradt, azt hiszem nem céltalan, ha a magyar 
katholicizmust, amely itt-ott hallott is, olvasott is1 a freiburgi 
egyetemről, röviden megismertetjük ezzel az egyetemmel. 

Amióta a svájci katholicizmus a reformáció folytán elvesz-
tette a II. Piusz alapította bázeli egyetemet, állandóan égett a 
vágytól, hogy ismét legyen a szó szoros értelmében vett katho-
likus egyeteme.2 

1537. óta több mint 130-szor került szóba a katholikus 
kantonoknál az egyetem ügye. Kezdettől fogva legtevékenyebben 
a freiburgiak dolgoztak a terv megvalósításán. Még a XVI. szá-
zadban létesítettek saját erejükből középiskolát és papnevelő 
intézetet, 1753-ban pedig jogakadémiát (École de droit). Mégis 
a kantonok versengése, de sokkal inkább a szükséges anyagi 
források hiánya és a korszellem bénító hatása miatt csak 1889-ben 
valósulhatott meg a svájci katholikusok százados álma, amikor 
az úgynevezett Piusz-társulat kezdeményezésére Freiburg kanton 
konzervatív kormánya vette kezébe az ügyet. A terv megvaló-
sulása Python György államtanácsos, a közoktatásügynek 1886. 
óta vezetője nevéhez fűződik. Az államadósság kedvező törlesz-
tésével nyert 2,500.000 franknyi összeget az ő indítványára sza-
vazták meg az alapítandó egyetem alaptőkéjéül, amit később 
ugyancsak az ő indítványára 3,000.000-ra emeltek fel. Az alap-
tőke ilyen állása mellett 1889. okt. 4-én elhatározta a freiburgi 
államtanács, hogy az egyetemet azonnal megnyitja két karral. 
A jogi kart a kibővített jogakadémia alkotta, míg a bölcseleti 
kar teljesen újonnan alakult. Már a második félévben három 
dominikánust is találunk a tanári karban: Berthier és Kennedy 
atyákat a bölcseleti, a világhírű Weiss atyát pedig a jogi karon. 
Egy évvel később a hittudományi kar is életbe lépett, ezt 

1 Pfeiffer M. : A freiburgi kath. egyetem. Alkotmány 1906. évf. 142., 
185. és 194. sz. — Michel K. : A fribourgi kath. egyetemről. Hittudo-
mányi Folyóirat 1910. évf. 

2 C. Morei : L'Université catholique, internationale de Fribourg. 1895. 
— S. Beck : Die kath. Universität. Freiburg, 1914. 
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XIII. Leó pápa kívánságára a freiburgi kormány és a Domonkos-
rend között kötött szerződés alapján a dominikánusokra bizták. 
Az 1892-ben alapított Állambank évi 80.000 franknyi nyereségé-
nek, továbbá a városi víz- és villamosmüvek tiszta bevételének 
az egyetemi alaptőkéhez való csatolása folytán 1896-ban meg-
nyílt a mennyiségtan-természettudományi kar is. Most még csak 
az orvosi kar hiányzik, amely azonban már szintén a megvaló-
sulás felé közeledik. A szükséges klinikák nagyrészt már készen 
állanak és az orvostan első évét a mennyiségtan-természettudo-
mányi karon lehet elvégezni. 

Jellegét tekintve, az egyetem nemzetközi és katholikus. 
Nemzetközi jellegét bizonyítja az a tény, hogy a tanári 

karban is, a hallgatóság sorában is a legkülönfélébb nemzetek 
vannak képviselve. Nemzetközi jelleget ad az egyetemnek a taní-
tási nyelv is. A hittudomány és a szorosan vett bölcselet latinul 
előadott tárgyaitól eltekintve, ugyanazokat vagy legalább is rokon 
tárgyakat párhuzamosan német és francia nyelven tanítják, míg 
az angolok, olaszok és szlávok nyelvüket és irodalmukat saját 
nyelvükön hallgathatják. A nemzetközi jelleget a tanrend, neve-
zetesen a jogi és bölcseleti kar tanrendje is kidomborítja. 

A freiburgi egyetem katholikus voltát pedig a kanton 
kath. lakossága és kormánya, valamint az egész svájci katholi-
cizmus biztosítja, amely féltékenyen őrködik ennek a jellegnek a 
fenntartásán. A legnagyobb biztosíték azonban a tanári karban 
van, amely nemcsak katholikus szellemben tanít, hanem irodalmi 
munkásságában sem tagadja meg katholikus voltát. Az ifjúság 
katholikus érzületét pedig a különböző karitatív egyesületek 
(szent Vince-, szent Bonifácius- és katholikus alkoholellenes-
egyesület) működése jellemzi legjobban. Az egyetemtől jóvá-
hagyott többi ifjúsági egyesületek szintén keresztény alapon 
állanak, míg párbajozó és liberális egyesületektől az egyetem 
egyszerűen megtagadja elismerését. Az ifjúság lelkiéletének eme-
lésére két dominikánus tanár vezetése mellett német és francia 
nyelvű Mária-kongregáció is alakult. Itt lehet még megemlíte-
nem, hogy vasár- és ünnepnapokon közös ifjúsági istentisztelet 
van, német vagy francia szentbeszéd kíséretében. Hogy konkrét 
adatokat is lássunk, elég a tanároknak a pápákhoz intézett 
hódoló iratokra és különböző alkalmakkor (pl. 1902-ben XIII. Leó 
pápaságának 25, 1909-ben a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogan-
tatás kihirdetésének 50-ik és 1913-ban az egyház szabadságának 
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1600-ik évfordulója alkalmából) rendezett ünnepségekre utal-
nom. i És a Szentszék minden időben méltányolta is a. freiburgi 
egyetemnek ezt a katholikus érzületét. Hiszen XIII. Leó határo-
zott kívánságára jutott a hittudományi kar aquinói szent Tamás 
rendtársainak. Ugyancsak XIII. Leó buzdította több meleghangú 
levélben a svájci püspöki kart s általa az egész svájci katholi-
cismust az egyetem támogatására. Szeretetének legszebb jele 
azonban az egyetem mindenkori rektorának küldött aranykereszt 
és azok a szavak, amelyeket egy zarándoklat előtt mondott: 
«Megáldom a freiburgi egyetemet, ez az én egyetemem...-» 
Hasonló szeretettel viseltetett az egyetem iránt X. Piusz is, mint 
ezt az 1903-iki freiburgi diákzarándoklat előtt szóval s később 
Merry del Val államtitkár által Írásban is kijelentette. Az egye-
tem iránti szeretetét az egyházjog kodifikálása kérdésénél is ki-
mutatta, amikor a freiburgi egyetemet is felszólította a munká-
ban való részvételre.2 

A freiburgi egyetem belső berendezését tekintve, a tanáro-
kat az egyes karok tanárainak véleménye alapján a kantoni kor-
mány nevezi ki. Kivételt csak a dominikánus tanárok képeznek, 
akiknek kinevezése a római Congregatio Studiorum-hoz és a 
Domonkos-rend fejéhez tartozik. Az egyetem élén az összes 
tanároktól egy évre választott rektor, a prorektor és az egyes 
karok dékánjaiból és prodékánjaiból alakult tanács áll. Az egyes 
karok élén évenkint változó dékánok állanak. 

A hittudományi kar3 tanárai XIII. Leó pápa óhajára — 
jelenleg három kivételével — a Domonkos-rendből kerülnek ki, 
ami az egyház nagy theologusának, aquinói szent Tamás tanai-
nak és irányának követését jelenti. Szent Tamás követése két 
szempontból történik. A hittudományi kar eleget akar tenni 
XIII. Leó és X. Piusz pápák kívánságának, akik számtalanszor 
hangoztatták és kiemelték szent Tamás tanulmányozásának és 
követésének szükségességét, sőt X. Piusz — egyelőre csak az 
olasz egyetemeken és theologiákon — kötelezővé is tette a 
Summa Theologica használatát,4 ami különben Freiburgban 

1 Bericht über das Studienjahr 1901—2, 1904-5, 1913—14. 
2 Bericht über das Studienjahr 1903—4. 
3 P. Mandonnet : La Faculté de Théologie de l'Université de Fri-

bourg. 1903. 
4 Br. Breznay B. : X. Piusz rendelete Aquinói Szent Tamás tana érdeké-

ben. Religio 1914. évf. 7. sz. 
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kezdettől megvolt. A másik szempont az, hogy a szent Tamás 
óta napvilágot látott irányzatok vagy letértek az egyház talajá-
ról, vagy pedig többé-kevésbbé szent Tamás tanaiból sarjadzot-
tak ki, amely utóbbi esetben is célszerűbb az eredeti forráshoz, 
magához szent Tamáshoz visszatérni. A hittudományi kar azon-
ban számolt az egyéni képességgel és azzal a körülménnyel is, 
hogy a legtöbb pap nem szentelheti életét a spekulativ hittudo-
mánynak, hanem hivatása a lelkipásztorkodás, amiért is két hit-
tudományi tanfolyamot rendszeresített. 

Az első a «cursus maior» hat évig tart és hittudományi 
doktorátusra képesít. A jelölt előbb két éven keresztül elsajátítja 
a scholasztikus bölcseletet s lehallgatja a bölcselettörténet minden 
egyes korszakának 2—2 félévi anyagát, majd négy éven keresz-
tül heti 5—5 órában a szent Tamás Summa Theologicá-ja alap-
ján előadott spekulativ ágazatos hittan (dogmatika) és spekula-
tiv erkölcstan előadásait látogatja. A többi theologiai tárgyakat 
részint a két bölcseleti, részint a négy theologiai év keretében 
hallgatja le. A tanfolyam negyedik évében megszerezheti a bak-
kalaureátust, egy évvel később pedig a licenciátust, lia a szaba-
don választott és a szaktanároktól jóváhagyott 40, illetve 60, a 
theologia minden tárgyát felölelő tételt szabatosan előadja és 
megvédelmezi. A doktorátus előtt három hónappal egy «de quae-
stione in locis theologicis graviori» önálló értekezést kell benyújtania 
és elfogadás esetén 150 példányban kinyomatnia. Megjegyzendő, 
hogy az értekezés tárgykörébe eső szemináriumokat is le kell 
hallgatnia a jelöltnek. A doktorátus szóbeli vizsgálata három 
napig, napi 3, illetve 2—2 órán keresztül tart, még pedig úgy, 
hogy az első másfél órában az Írásbeli értekezés anyagából vizs-
gáztatják a jelöltet, míg a hátralevő 5 és fél órát 80 tétel meg-
vitatására szánják. 

A «cursus minor» négy évig tart, lelkipásztorkodásra képe-
sít és körülbelül a szemináriumi kiképzésnek felel meg. Egy évi 
bölcselet után három éven át heti 5—5 órában a pozitív ágaza-
tos hittant és gyakorlati erkölcstant tanulják. Ezenkívül 2—2 év-
folyamban hallgatják az egyháztörténelmet, egyházjogot és a 
Szentírás-tudományokat, 1—1 évfolyamban pedig az alapvető 
hittant, lelkipásztorkodástant, szertartástant, neveléstant, ókeresz-
tény irodalmat és keresztény régiségtant. 

A hittudományi karon 16 tanszéket találunk, amelyekből 
2—2 esik az ágazatos hittanra, erkölcstanra, egyháztörténelemre 
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és bölcseletre, három a Szentírás-tudományra és keleti nyelvekre,. 
1—1 pedig a többi említett tárgyra. 

A szorosan vett bölcseletet a hittudományhallgatók a böl-
cseleti kar hallgatóival közösen hallgatják. Míg azonban a hit-
tudományhallgatók csak két, illetve egy évig tanulják a bölcse-
letet és bölcselettörténetet, addig a bölcseleti doktorátus három 
évi tanulmányt és a megfelelő szemináriumok látogatását igényli. 
A bölcseleti doktorátus egy írásbeli értekezéshez és három tárgy-
ból való szóbeli vizsgálathoz van kötve. Két tantárgyból történt 
vizsgálat alapján gimnáziumi tanításra jogosító licenciátusi ok-
levelet adnak ki. 

A bölcseleti karon jelenleg 22 tanár tanít, még pedig két tanár 
tanítja a hittudományi kar két bölcselettanárával együtt a bölcseletet 
és bölcselettörténetet, nevezetesen egy-egy tanár három évfolyam-
ban az ókori (görög) és középkori, egy pedig két évfolyamban az 
ujabbkori bölcselettörténetét, kilenc tanár tanítja a különböző 
nyelveket és az irodalomtörténetet, nyolc tanár a történelmet és 
segédtudományait, egy-egy tanár pedig a művészettörténetet, 
neveléstant és zenét, különös tekintettel a Qregorian-zenére. 
A jogbölcselet 2 tanára a jogi karba tartozik. 

Az egyetem jogi kara az 1753-ban alapított jogakadémiából 
fejlődött ki. Tanrendje majdnem minden középeurópai nemzet 
jogi felfogását felöleli és jogbölcselete keresztény alapokon 
nyugszik. A jogi karon háromféle oklevelet: a jogi licenciátus, 
a jogi doktorátus és az államtudományi doktorátus okleveleit 
lehet megszerezni. A két utóbbi megszerzéséhez három évi jogi 
tanulmány, egy önálló tudományos értekezés, két írásbeli és egy 
szóbeli vizsgálat szükséges, míg a licenciátusi oklevelet három 
szóbeli és két írásbeli vizsgálat után adják ki. Az egyes vizs-
gálatokhoz szükséges tananyagot mindhárom oklevél megszer-
zésénél a szaktanárok illetve a fakultás szabályai szabják meg. 

A jogi kar tizenkilenc tanára közül három a svájci jogot, kettő-
kettő a jogbölcseletet, gazdaságtant, római, állam-, egyház- és, 
büntetőjogot, egy-egy pedig a német és francia jogot, keres-
kedelmet, statisztikát és törvényszéki orvostant tanítja. 

Az egyetem negyedik kara, a mennyiségtan-természettudo-
mányi kar szintén mindenben megfelel az egyetem jellegének. 
A mennyiségtan-természettudományi kar kétféle oklevelet adhat 
hallgatóinak: a gimnáziumi oktatásra jogosító licenciátusi és a 
doktori oklevelet. A doktorátus egy önálló Írásbeli értekezéshez 
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és egy három tantárgyat felölelő szóbeli vizsgálathoz van kötve.1 

A fakultás két szabadságon levő tanárjától eltekintve tizennégy 
tanár tanítja a mennyiségtant, természettant, vegytant, ásványtant, 
földtant, növénytant, állattant és földrajzt, valamint az orvostan 
elsőéves hallgatói számára a bonctant, bakteriológiát és fiziológiát. 

Az egyetem jelentőségét kezdettől fogva emelte tanárainak 
kiválósága, akik közül a legtöbb irodalmi téren is működik.2 

Eltekintve a tanároknak az egyetem kiadásában megjelent művei-
ből, nagyon jelentékeny a tanároknak irodalmi munkássága, 
amely több esetben külföldi akadémiák és tudományos társu-
latok figyelmét is magára vonta, akiktől több tanár kitüntetést 
is kapott. Az egyes tanárok működését lehetetlen itt még csak 
vázlatosan is ismertetni, mégis hogy csak egy-kettőt kiemeljünk, 
álljanak itt a volt tanárok közül : P. Berthièr, a római Congre-
gatio Studiorum jelenlegi konzultora, Grimme, aki jelenleg 
Münsterben tanítja a keleti nyelveket, Holder és Reinhardt, akik 
történelmi munkásságukkal tűntek ki, Brunhes, a kiváló földrajzi 
utazó és Ruhland, aki a gazdaságtan terén vált ki. A jelenlegi 
tanárok közül ismertebbek : a hittudományi karon P. Weiss, 
P. Zapletal, P. Mandonnet, P. del Prado, Mgr. Kirsch, a böl-
cseleti karon: P. Manser, P. de Munnynck, Büchi, Leitschuh, 
Schnürer, Steffens, Wagner, Zeiler, a jogi karon: Lampert, 
Liesker, Tuor, Turmann, a mennyiségtan-természettudományi 
karon : Baumhauer, Girard. Kathariner, Plancherei stb. Ránk 
magyarokra fontos, hogy két hazánkfia is tanárkodik az egye-
temen: P. Michel Leo a bölcseleti és Zehntbauer Richárd a 
jogi karon. 

Mikor az egyetem 1889-ben megnyílt a két fakultás (jogi 
és bölcseleti) hallgatóinak száma 29 volt. Egy évvel később a 
hittudományi kar rendszeresítése után 137-re, 1896-ban pedig, 
a mennyiségtan-természettudományi kar megnyitásával 263-ra 
emelkedett a szám. Az egyetem 20 évi fennállásakor, 1909-ben 
604-en látogatták az egyetemet, míg 1914 nyarán 614 rendes és 
59 rendkívüli, tehát 673 hallgatója volt az e g y e t e m n e k . 3 Érdekes 

1 Bármely részletkérdésre szívesen ad felvilágosítást a «Hungária», 
Fribourg, Albertinum. (Svájc.) 

2 D. Mayer: Die Universität zu Freiburg in der Schweiz. Grenzbote 
1902. 37. szám. Különböző rektori jelentések. 

3 A mostani világháború miatt a hallgatószám 400-ra apadt le, a béke 
beköszöntével azonban ismét eléri az egyetem a rendes hallgatószámot. 



3 0 6 . v e g y e s e k 

itt megjegyeznünk, högy a hallgatóknak több mint fele rendesen 
külföldi. Pl. 1914 nyarán csak 231 svájci hallgatója volt az 
egyetemnek, míg a többi Európa különböző államaiból és 
Amerikából került ki. Hazánkból eddig kevesen keresték fel az 
egyetemet, reméljük azonban, hogy a jövőben a magyar katho-
licismus is felismeri ennek a kimondottan katholikus egyetem-
nek előnyeit, jó oldalait és nemcsak öt egyházmegyéből, hanem 
a többiből is és a katholikus világi körökből is akadnak majd 
hallgatói. 

Az egyetemmel kapcsolatban meg kell említenem, hogy a 
hittudományhallgatók befogadására a Domonkosrend tulajdonát 
képező Albertinum és a svájci kath. egyesületek birtokában levő 
Salesianum szolgál, míg világi hallgatók különböző magánhá-
zakban nyerhetnek szállást. 

És ezzel teljes képet adtam a huszonötéves freiburgi egye-
temről, amelyre szórói-szóra illenek Newman bíborosnak a kath. 
egyetemekről mondott szavai: «Hely, amely kiválóságával az 
az ifjúság szivét magához vonzza, amely szépségével az érett 
férfikor Ítéletét megnyeri magának és tovább él az öregek em-
lékezetében.» 1 

Freiburg (Svájc). Lezsánszky József. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-rt 12 koronát fizettek: Babik József, Bilovits István, Breisach Béla, 

dr. Bürchner László, Fekete Miklós, dr. Floznik György, Főgimnázium Rozsnyó» 
dr. Frentin Valér, Gebé Péter, dr. Giesswein Sándor, Kayser Lajos, Kleitsch 
Mátyás, Légrády János, Lieber János, Oberle Károly, Papp Kálmán, Paskovits 
Ferenc, Pálya Mátyás, Plébániahivatal Székesfehérvár (Belváros), Plöchl Antal, 
Rónay István, dr. Szabó Vendel, Szmetka L. Ödön, Szuszai Antal, Újlaki Dezső, 
Uhrinovits Sándor, Unghváry Antal, Wittenberger Antal. 

Hat koronát fizettek : Badilla János, Biró Ferenc, Gojdits István, Kőmives 
Gyula, Lengyel László, Növendékpapság «Pázmány Egylete»-e Vácz, Plébánia 
hivatal Magyarszombathely, Szent Imre Egylet Nagyvárad, Wagner Alajos. 

Négy koronát fizettek : Gyurkovits Emil, Soltész István, Székely Tamás. 
Két koronát fizettek: Doroszlai Béla, Erdélyi József, Farkas Ferenc, 

Főgimnázium Szatmár-Németi, Makár Sándor. 
1915-re 12 koronát fizettek : Babik, József, Badilla János, Batthyány könyv-

tár Gyulafehérvár, Bilovits István, Bíró Miklós, dr. Bürchner László, Farkas 
Ferenc, Finta Antal, Fodor Sándor, Follmann Géza, Főgimnázium Besztercze-
bánya, Rozsnyó, Szatmár-Németi, Szeged, dr. Frentin Valér, Gebé Péter, Giess-

1 The office and work of Universities (London 1856) 23. old. 
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wein Sándor, Gojdits István, dr. Hadzsega Gyula, Juhász Márton, Kayser Lajos, 
Légrády János, dr. Lőrincz Gyula, Makár Sándor, Máthé József, Melles Géza, 
apsai Mihályi Viktor, Növendékpapság «Pázmány Egylet»-e Vácz, Pacha István, 
Pálya Mátyás, Petsár Béla, dr. Pfeiffer Miklós, Plébánia Hivatal Érsekújvár, 
Gyula, Óhegy, Rudnok, Somogysámson, Székesfehérvár (Belváros), dr. Povischil 
Rezső, Premontrei főgimn. tan. könyvtára Nagyvárad, dr. Rusznák Miklós, 
Schier József, Szmetka L. Ödön, Uhrinovits Sándor, Újlaki Dezső, Unghváry 
Antal, Wittenberger Antal, dr. Zelliger Vilmos. 

Hat koronát fizettek : Käsmayer József, Krssák József, dr. Szalay Mátyás, 
Szende Sándor, dr. Tóth Kálmán, dr. Zahoray Pál, dr. Zsiska Pál. 

Három koronát fizettek: Kerekes Adalbert, Premontrei Kanonok-rendi 
Ház Kassa, Vályi Miklós. 

A nyugtatást április 13-ikán zártam le. 
Akik erre az évre még semmit sem fizettek, azok részére 

a jelen füzethez befizetési lapot csatoltam. 
A többi hátralékosok is szíveskedjenek fizetni. 
Az a törekvésem, hogy a fizetések elkönyvelésében semmi 

hiba ne történjék. Ám minden hibát kikerülni nem lehet. A nyil-
vános nyugtatványozásnak épen az az egyik célja, hogy az eset-
leges tévedést felszólalás alapján azonnal ki lehessen igazítani. 
Azért az esetleges tévedésért s fizetésre való téves felszólításért 
senki ne nehezteljen, hanem szíveskedjék felszólalni. 

A címváltozást tessék szorgalmasan bejelenteni. 
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E L S Ő M A G Y A R Á L T A L Á N O S B I Z -
I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási Üzlet -

I . Tűzbiztosítás. 
Kifizetett Károk és költségek 9.787,847-50 

levonva viszontbiztosított károk és költségek 4.MO,809-03 
Függőben maradt károk tartaléka . - — — --- , —-
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek 
Postabérek - -
Adományok hadicélokra — — — — — — — 
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek 
Behajthatlan követelések leírása — .. — — — 
A háború tolytán el nem számolt külföldi üzletek dí j tar ta léka — 
A következő évek készpénz-díjtartaléka a viszontbiztosított rész levo-

nása után és minden megterhelés nélkül 
XI. Szállítmánybiztosítás. 

Kifizetett károk és költségek 400,261-79 
levonva viszontbiztosított károk és költségek . . . --- 350,l8.v23 

Függőben maradt károk tartaléka - 7- _ — 
Szerzési és igazg. költs, a viszontbizt. rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított rész levo-

nása után és minden megterhelés nélkül 
I I I . Jégbiztosítás. 

Kifizetett károk és költségek 3.039,345-92 
levonva viszontbiztosított károk és költségek — I.«<11,636-14 

Függőben maradt károk tartaléka — . . . — — 
Szerzési és igazg. költségek a viszontbiztosít, rész utáni bevétel lev. 
BéiyegiHetékeK 
Behajthatlan követelések leírása — — 
A folyó évben lejárt többéves jégbiztosítások esedékes tartaléka — 
A következő évek készpénzdijtartaléka — — — . . . — — 

IF. lietürésbiztositás. 
Kifizetett károk és költségek 73,648-73 

levonva viszontbiztosított károk és költségek . . . --- 30,892-51 
Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési és igazg. költs, a viszontbizt. rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénzdij tartaléka a viszontbiztosított rész levo-

nása után és minden megterhelés nélkül . . . . . 
1914. évi nyerésén 

V A G Y O N . 

5.487, OH8 
908,532 
784.430 
392,226 
160,150 
261,525 

1.786,815 
16,206 
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korona 

61 

50,076 
75,340 
11,7*3 

100,000 

1.229,709 
45,318 

318,039 
48,525 

7,505 
518,662 
489,14!) 

42,756 
15,765 

114,985 

500,000 

21.626,104 

korona 

47 

237,199 

2.656,910 

673,506 
1.868,596 

33 

29.062,317 45 
Mérlegszámla 1914 

122,506 22 

29.662,501 95 

3.405,550 -

42,832 90 

64,787 — 

177,903 33 

1.176.600 -
5.081,121 24 

3.752,414 39 
1.193,106 70 

44.679,383 73 

Központi pénzkészlet— — — — 
Értékpapírok és kamatozólag elhelyezett tőkék : 

külön kimutatás szerint— . . . . . — — . . . 
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapjának értékei : 

2.610,000 K Kisbirtokosok országos földhitelintézete 
6%-os záloglevél à 95-50 2.492,550-— 

200,000 K 6°/o magyar hadikölcsön-kötvény « 97'— 194,000- — 
45 drb Pesti hazai első takarékpénztári részvény. . . « 15,000-— 675,000-— 
Átmeneti kamatok ._. 44,000-— 

oOrmódi Ormody Amélie alapítványa» értékei : 
50,600 K Kisbirtokosok országos földhitelintézete 4l/2°/°-os 

záloglevél a 83-90 42,453-40 
Átmeneti kamatok 379-50 

Első magyar általános biztosító társaság «Tűzoltók segélyalapja» értékei, letétben 
a m. kir. állampénztárban _„ 

Átmeneti kamatok _ 
Leszámítolt váltók. _ . . . . 
Társasági házak. . . . . . . . . 

Különféle adósok: 
aj Pénzkészlet ós maradványok a képviselőségeknél . . . 
b) Maradványok idegen biztosító intézeteknél — 



T O S I T Ó T Á R S A S Á G , B U D A P E S T E N . 
Ötvenhetedik évi zárszámla 1914 január l-töl december 31-ig. B E V É T E L E K . 

I . Tűzbiztosítás. 
Az 1913. évről áthozott készpénzdijtartalék a viszont-

bizt. rész levonása után és minden megterhelés nélkül 
Tűzbiztosítások után bevett dijak és illetékek 21.278,402-83 
levonva: törlesztett dijak 3 131,899-91 

« viszontbizt. dijak 7.613.982-86 10.745,882-77 
Az 1918. évben függőben maradt károk tartaléka 

1 2 . Szállítmánybiztosítás. 
Az 1918. évről áthozott készpénzdijtartalék a viszont-

bizt. rész levonása után és minden megterhelés nélkül 
Szállítmánybiztosítások után bevett dijak és illetékek— 657,123-13 
levonva: törlesztett dijak 109,863-12 

« viszontbiztosítási diiak 473,466-31 583,329-43 
Az 1913. évben függőben maradt károk tartaléka ~ ~ ~ — 

I I I . Jégbiztosítás. 
Az 1913. évről áthozott készpénzdijtartalék _ — 
Jégbiztosítások után bevett dijak és illetékek 4.602,467-56 
levonva: törlesztett dijak 664,004-37 

viszontbiztosítási dijak 2.2-M,269-81 2.888,274-18 
Az 1913. évben függőben maradt károk tartaléka... — — 

IV. Betarüsbiztositás. 
Az 1913. évről áthozott készpénzdijtartalék a viszont-

bizt. rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . . 
Betörésbizt.-ok után bevett dijak és illetékek 563,898-91 
levonva : töilesztett dijak 73,666-01 

viszontbiztosítási dijak 234,124-96 307,790-97 
Az 1913. évben függőben maradt károk tartaléka 

V. Egyéb bevételek. 
Szelvény-, takarékpénztári, váltó- és egyéb kamatok, árlolyam-nye-

reség idegen pénznemek után, valamint társasági házak tiszta 
jövedelme -

deczember 31-én. 

korona 

12.188,426 

10.532,519 
887,661 

100,000 

73,793 
85,783 

792,059 

1.714,193 
24,754 

460,000 

256,107 
15,551 

23.608,607 

94 

29."62,317 45 
T E H E R . 

Részvényalaptöke teljesen befizetett 3000 egész részvény à 2000 korona és teljesen be-
fizetett 2000 fél részvény à 1000 korona 

Nyereménytartalék — — . . . — — 
Külön tartalék* 
Jégbiztositási külön tartalék 
Készpénzdijtartalék a viszontbiztosított rész levonásával és minden meg-

terhelés nélkül : 
a) tűzbiztosítások után 10.532,519-61 
b) szállítmánybiztosítások u tán . 100,000-— 
c) jégbiztosítások után . . . 489,149 63 
d) betörésbiztositások u tán . 500,000- — 

A háború folvtá el nem számolt külföldi üzletek díjtartaléka 
Függő károk tartaléka: 

a) tűzbiztosítások után 908,532-26 
b) szállítmánybiztosítások után 75,340-— 
c) jégbiztosítások után 45,318-22 
d) betörésbiztositások után _ 15 765-06 

Különféle hitelezők -
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok 
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapja** 
Különféle alapok : 

a) Első magyar nltalános biztosító társaság «Félszázados-alap»... 500,000-— 
b) Első magyar általános biztosító társaság «Lévay-alap» 200,000- — 
c) Első magvar általános biztosító társaság «Ezredéves alapítvány» 100 01 0-— 
d) Ormody Vilmos-alap 100,000-— 
e) Ormódi Ormody Amélie alapítványa 51 899-50 
f ) Első magyar általános biztosító társaság «Tűzoltók segélyalapjai 64,787-— 

Életbiztosítási osztály tolyószámlán 
1 0 1 4 . é v i n y e r é s é « - — — 

* Az idei hozzájárulásokkal 1.460,544 K 69 l-re emelkedik. 
** A mathematikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint az idei hozzá-

járulással 4.722,450 kor. 44 fillérre emelkedik. 



K I A D Á S O K . II. Életbiztosítási üzlet. Ötvenkettedik évi 

Visszaváltott kötvényekért . . . 
Halálesetek után kifizetett kárösszeg 
Lejárt kiházasitási tőkékért __ 
Kiházasitási biztosításoknál haláleset következtében díjvisszatérítés 
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka 
Függőben levő kiházasitási tőkék t a r t a l éka . . . . . 
Évjáradékokért 
Bélyegekért - -
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, uti- és egyéb költségek.— 
Tiszti fizetések 
Adóért 
Orvosi dijakért 
Szerzési és dijbehajtási költségek 
Behajtliatlan tartozások leírása — — — — 
Kisorsolt biztositások tartaléka — . . . 
Díjtartalék ez év végén — — — — 
1014. évi nyereség — — — — — — — — — 

korona | f korona | f 
3.685,0/2199 
4.952,611 99 
5.339,759 40 

60,146 69 
1.518,551 46 

776,796 74 2.295,34S 20 
520,875 48 
477,703 81 

1.456,074 37 
342.661 51 

59,701 91 
Í3f,790 99 

1.560,663 47 
44,049 34 
4,000 — 

180.818,002 76 
2,876,379 19 

1 204.631,842 10 

V A G Y O N . Hérlegsiámla 1014. 

Értékpapírok és kamatozőlag elhelyezett tőkék külön kimutatás szerint 
Túlélési csoportok értékpapírjai : 

80,800 K n. é. magy. kir. 4 %-os koronajáradék á 76 korona 90 fillérrel 62,135 R 20 f. 
16,700 K n. é. ívi. földhitelintézeti 4°/o korona-záloglevél á K 81-50 12,795 « 50 « 
átmeneti kamatok — 269 » 33 « 

Átmeneti kamatok — . . . — — — — — 
Jelzálog-kölcsönök - — — — 
Kötvény-kölcsönök — . . . — . . . — — — — 
A központ tartozása folyószámlán 
Vezér- és főügynökségek és mások tartozásai — . . . — — — — — 

151.117,098 60 

75,200 
,353,746 
428,900 
,665,932 
697,628 
,079,679 24 

ISS.418,185 57 
Értékpupii 'ok és 

29.662,501 
151.117,098 

K 95 f 
K 60 f 

75-50 
81-50 
92-25 
8 1 - — 
85-50 
88-90 
95-50 
81-50 
92-75 
82-25 
90-25 
90— 

« 80- — 

« Magyar földhilelintézeti 4%-os záloglevél 
« « « 4 l/í/o-os záloglevél 
a « « talajjavitási 4%-os záloglevél . . . 
« Kisbirtokosok országos földhitelintézete 4%-os záloglevél 
« Kisbirtokosok országos földhitelintézete 4l/2°/o-os záloglevél 
cr líisDirtokosok országos földhitelintézete 5%-os záloglevél 
« Pesti hazai első takarékpénztár 4°/o-os záloglevél 
« Pesti hazai első takarékpénztár 4l/2°/o-os záloglevél . . . 
« Pesti magyar kereskedelmi bank 4°/o-os záloglevél 
« Pesti magyar kereskedelmi bank 41/a°/o-os záloglevél . . . 
« Pesti magyar kereskedelmi bank 41/2°/o-os községi kötvény 
« Magyar jelzálog-hitelbank 4°/o-os záloglevél... . .. 
« « « « 4°/o-os záloglevél írtban « 
« « « « 4V2°/o-os « . . . « 
« « « a 4V2%-os « ír tban « 
« « « « 4l/2°/o-os községi kötvény « 
« Magyar országos központi takarékp. 4°/o-os záloglevél (C sor.) • 
« Magyar országos közp. takarékpénztár 4%-os záloglevel... « 
« Magyar országos központi takarékpénz tár 4V2°/o-os záloglevél « 
« Egyesült Budapest-fővárosi takarékpénztár 4%-os záloglevél « 
« Ksryesült Budapest-fővárosi takarékpénzt. 4 1 / 2 ° / o - o s záloglevél t 
« Magyar leszámitoló és pénzváltó bank 4%-os záloglevél.. . « 
« Magyar leszámitoló és pénzváltó bank 41/2°/o-os záloglevél « 
« Osztrák-magyar bank 4°/o-os záloglevél.._ . . . « 
« 1914. évi 6°/o-os m. kir. állami j áradékkölcsönkötvény . . . « 
« 4V2°/o-os magyar járadék . . . — a 
« 4°/o-os magyar koronajáradék . . . . . . « 
« 41/2°/O-OS magyar törleszléses járadék . . . « 
« Magyar agrár- és já iadékbank 4V2°/o-os záloglevél « 

Átvitel 

80-— 
88-75 
88-75 
92-— 
81-50 
82-50 
90-— 
79-— 
90-— 
83-— 
90-50 
89-75 
97-— 
87-75 
76-90 
87-75 
89-50 

180.779,600 55 

8.873,364 
14.152,556 
1.097,775 

10.887,858 
1.470,600 

13.042,758 
4.755,900 
8.083,659 
8.621,112 
8.724,586 
3.393,400 

793,800 
3.963,920 

80.000 
7.567,712 

292,875 
906,200 

5.681,038 
405,652 

2.855,700 
3.482 
3.780,000 
3.179,730,— 
1.981,950 -
1.795,000,— 
7.275,000 — 

877,359|60 
233,776 
877,780 
966,600 

50 

40 

50 

80 

130.000,300 80 

Budapest, 1914 deczember 31-én. — F r a n k Henr ik , a központi könyvezés főnöke. Az igazgatő-
Ormody Vilmos, gróí Zichy J á n o s . — A lenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a 
és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk. — Budapest 1915, március 22-én. — A feliigyelö-
b á r ó Uecht r i t z Zs igmond . 



zárgzámla 1914. január t-tííl december 31-lg. B E V É T E L E K . 

korona f korona f 
A mult évből áthozott díjtartalék — — 170.890,563 83 

Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után 1.843,371 99 

az előbbi években kiállított kötvények után . . . 25.585,253 79 

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények . . . 151,832 12 

474,009 44 
28.004,467 34 

Levonva : törölt kötvények és dijnyugták 2.508,457 K 35 f . 
28.004,467 34 

« viszontbiztosítási dijak . . . . . . . . . 1.091,911 « 97 « 8.600,369 32 24.404,098 
Kamatjövedelem 8.115,592 96 
Mult évi függőben volt károk ós díjvisszatérítések tartaléka . . . 692,755 04 

Mult évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . . . . . . . . . 528,832 25 1.221,587 29 Mult évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . . . . . . . . . 
204.681,842 10 

december 31-én. T E H E R . 

Díjtartalék 187.267,881 kor. 89 fill. 
levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot . . . — 6.449,879 « 13 « 

Nyereményrészesedéssel biztosítottak biztossági alapja . . . . . . . . . 
Kiházasitási tőkék nyereménye — __ 
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka . . . . . 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka 
Túlélési csoportok számlája 
Előre tizetett dijak ___ 
Fel nem vett nyeremények 1918. évről 
Kisorsolt biztositások tartaléka 
Viszontbiztosító intézetek ós mások követelései 
1B14. évi nyereséy ... — ... 

kamatozólag elhelyezett tőkék. 

180.818,002 |76 
1,344,415 95 

829,706 57 
1.518,551 46 

776,796 ,74 
75,546 59 
18,565 74 

13 168 
4,000 — 

161,206 94 
2.876.379 

188.418,185 57 

Áthozat. 
1.212,000 K Temesvári első takarékpénztár 4I/2°/o-os záloglevél 

585,000 « Belvárosi takarékpénztár 41/2°/o-os záloglevél 
450,000 « Aradi polgári takarékpénztár 5°/o-os záloglevél . . . 
250,000 « Budapesti lak. és orsz. zál. köles. r.-t. 4ty.!0/i>-os záloglevél 
247,000 « Pozsony városi 4°/o-os kötvény 
150,000 « Országos közp. hitelszöv. 4°/o-os kötvény . . . . . . 
150,000 « Horvát országos bank 41/2°/o-os záloglevél 
90,000 « Horvát első takarékpénztár 4>/2Í>/o-os záloglevél 

7.712,800 « Trieszt-parenzói h. é. vasút 4°/'o-os elsőbbségi kötvény... 
3.056,200 « Osztrák 4°/o-os koronajáradék 

« állami 4-36°/o-os folyószámlakölcsün 
1.410,000 « «Rudolfsbahn» államadósság 4°/o-os kötvény 
1.000,000 « Osztrák hadikölcsön 5 7 2 ° / o - o s kötvények . . . -
1.000,000 « Oberösterr. Landes-Comm. Creditanst. 41/í°/°-os záloglevél 

998,000 « Wiener Verkehrs-Anlagen-Anleihe 4°/c-os kötvény . . . 
440,000 « Egyesitett államadósság 42/ioP/o-os ezüstjáradék 
50,000 Rm. Deutsche Reichs-Anleihe 31/2°/o-os kötvény 

100,000 K Steiermärkische Landcs-Anleihe 4'/2°/o-os kötvény 
12,749 drb Magyar-Francia bizt. r.-társasági részvény 
2,493 

631 
300 
251 

20 

Hazái ált. bizt. r.-társasági elsőbbségi részvény 
«Securitas» viszontbizt. társasági részvény . . . — 
Bécsi elet- és járadékbizt. intézeti részvény 
Bécsi biztosító társasági részvény — 
Osztrák-Magyar bank részvény 
Besztercebánya—brezovai és piski—vajdalmnyadi vasúti 
Különféle értékpapírok 

à 90— 
« 88-50 
« s 2 . -
« 96.— 
« 91.— 
« 96— 
« 91— 
« 94— 
« 99-90 
« 78.85 

« 88-25 
« 97— 
« 96— 
« 82— 
« 8 2 — 
c, 87.30\ 
« 117.45/ 
« 94-25 
« 220— 
« 2 6 0 — 
« 1,120— 
« 625— 
« 470*— 
« 1,873 — 
kötvény.. . 

IJ K a m a t o z ó l a g e lhe lyeze t t t ő k é k : 

130.000,300 
1.090,800 

517,725 
369.000 
240.000 
224,770 
144,000 
136,500 
84,600 

7.705,087 
2.409,818 
1.996,207 
1.173,825 

970,00(1 
960,000 
818,360 
360,800 

51,266 
94,250 

2.804,780 
048,180 
594,720 
187,500 
117,970 
37,460 

488,802 
31,400 

80 

Folyószámlára és takarékbetétként 
Fedezet mellett . . . . . . . . . 

7.825,680 K 02 f 
18.695,701 K 3-2 f 
Összesen 

154.258,219 

26.521.381 
180.779,600 

sag: B a l a b a n Adolf, Berzeviczy Albe r t , Gergely Tódor, Hajós Józse f , bá ró Ha rkány i F r i g y e s , 
törvényben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes.tételeit a fö-
bizuttság : Burchard-Bé laváry Konrád , L ib i t s Adolf , Néme th T i tusz , b á r ó Radvánszky Géza , 



3 1 2 h i r d e t é s i r o v a t 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, 
IX., Mátyás utca 18.) kaphatók a következők: 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimú remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papíron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 
XV. Benedek pápa apostoli körlevele az összes katholikusokhoz. 

Magyar fordításban kiadta dr. Kiss János egyetemi tanár Buda-
pest, IX., Mátyás-utca 18. Ugyanott tessék rendelni. Egy példány 
30 fillér, 10 példánytól kezdve 25, 100-tól 20 fillér. A kisebb 
összeget levélbélyegben is lehet beküldeni. A budapesti egye-
temi templom árusítótáblácskáján is megtalálható. 

A háborús idők imakönyve Pázmány Péter nyomán. Össze-
állította és kiadta a Szent-István-Társulat. Ez a klasszikus ma-
gyarsággal irott imakönyvecske erősen érzett hiányt pótol s a 
maga nemében úgy olcsóságánál, mint Ízléses kiállításánál fogva 
elsők között áll az újabban megjelent hasonló tárgyú művek 
között. A könyv ára csinos vászonkötésben 1 korona; gyémánt-
kiadás, elegáns bőrkötésben (320 lap) 2 korona. Megrendelhető 
a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében Budapest, IV. ker., 
Kecskeméti-utca 2. 

Bertalan Vince: Kik járnak hamis lobogók alatt? 
Dr. Czakó Ambró: A vallás lélektana. 

Detrecem Egyetemi Könyvtál 
Átengedett iőlöspéldány 



Dr. Erdélyi László : Magyar művelődéstörténet. Ára fűzve 4 K. 
Dr. Fetser Antal : Püspöki beiktatóbeszéde. 
Dr. Georg Pfeilschifter : Religion und Religionen im Weltkrieg. 
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E művet lapozva, az események során teljes pompájában bontakozik ki előt-
tünk Széchenyi lelki világa. Látjuk családi tradícióit, még pedig úgy állitva szem 
elé, hogy már azok jôrészben megmagyarázzák a nagy életpálya későbbi fejlemé-
nyeit. Mert midőn Széchenyi azt mondja magáról, hogy voltakép semmi más neve-
lést nem kapott, mint «drága szülei példáját», szerzőnk szinte kézzelfoghatóan 
bizonyltja, hogy az a példa pedig mindent meghaladó lelki nemesség volt. 
A katholikus valláshoz való törhetetlen ragaszkodás, a király iránti hűség és a 
hazaszeretet harmonikus egységben Széchenyinek már a szülei háztól Jutott osz-
tályrészéül. Ezek kultusza vonul végig köz- és magánéletén s szerzőnk e tényezők 
alapos magyarázatával, egymáshoz való viszonyuk pontos megállapításával teljes 
világításba helyezi előttünk hősének alakját. S innen van, hogy Széchenyinek 
épen az 1840-es évek küzdelmeiben tanúsított s eddig életiről által többé-kevésbbé 
következetlennek és ellenmondásosnak minősített magatartását, Friedreich István 
egyaránt magyarázni és igazolni tudja. Még pedig akként, hogy határozott állás-
foglalásán semmi nyoma nincs bárminő politikai pártszellemnek. Csak annyit lehet 
róla mondani, hogy a magyar politika legnagyobb kérdésének megítélésében Deák 
Ferenc felfogásához áll legközelebb. így a Kossuth-Széchenyi-pörben legfontosabb 
érveit Deák nyilatkozataiból meríti s a kérdések mérlegét Deák gondolatvilága 
szerint állapítja meg. 

Az összes eredeti kútfők fölhasználása mellett szerzőnk teljes eredetiséggel 
jár mindig a maga lábán. A feldolgozott műveket s főként a bennük foglalt egyéni 
véleményeket átalában mellőzi s csak ott tárgyalja azokat, ahol ténybeli tévedései-
ket kell megigazítani. De még ily esetekben sem polemizál és sohasem dicsekszik 
valóban értékes fölfedezéseivel. Általában, a maga nemében olyan ez a mű, mely-
hez foghatót a magyar irodalom nagy idők óta nem produkált. É s a magyar közön-
ség haló poraiban is áldhatja érte Friedreich Istvánt — a mi Görcsöninket — 
hogy végre valahára hozzájuthat gróf Széchenyi Istvánnak hozzá méltó nagysza-
bású életrajzához. Olyan életrajzhoz, mely művészi alakban, tárgyilagos hűséggel, 
minden számottevő forrás felhasználásával, teljes történelmi és politikai tájéko-
zottsággal a maga igaz valóságában mutatja be a legnagyobb magyart. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

AZ E G Y H Á Z É S A B É K E . 

ÍRTAK már idáig az egyház- és a háborúról, a theologiáról és a 
háborúról, szabadjon nekünk pár vonásban bemutatni az egy-

házat a békéhez való viszonyában. A háború keservei és babyloni 
nyomorúságai közt békére sóvárog a lélek : harcosok és itthoniak 
egyaránt békét akarnak, tisztességes békét, életünket, hitünket 
biztosító békességet. Ezt a vér és vas árán akarjuk ; mert a béke 
drága és nemes valami, keserű gyökere vérből fakad gyakran, 
vas munkálja földjét. De kívánjuk, mert «a békének még a neve 
is édes», mondja Cicero.1 A békét keresi az ember s a vallásos 
rendszerek is a békét igérik s adják meg több-kevesebb sikerrel. 
A buddhizmus Buddhája az összetett hüvelykujjakkal ábrázolt 
megtestesített békesség-eszmény, a keleti nép örök békességű 
Nirvánáját fejezi ki. «Béke» — ez hangzott le az égből is azon 
az éjjelen, midőn a békesség királya, a valódi béke fejedelme 
megjelent. «Béke» — ezt igérte Krisztus, ajkán számtalanszor 
megcsendül az égi szó: «Béke!» Ő igéri ezt a fölséges ajándé-
kot, melyet csak Ő adhat, melyet a világ nem adhat. Megdicsőülve 
is, mikor a kereszt rettentő tusáján átesett, midőn a lelkét meg-
dúló háborgásoktól az örök béke virágos égi mezejére lépett, e 
szót viselte ajkán, e szóval köszöntette a megrémült tizenegyet. 

A Szentírás kifogyhatatlan a béke dicséretében. Nem lehet 
itt elszámlálni azt a sok mondást, melyben a «béke» előfordul. 
Az ószövetségben épúgy, mint az újszövetségi szentírás lapjain.2 

Az Úr Jézus ajkán és szent Pál leveleiben különösen kene-
tesek és felemelők a béke szavai. 

1 «Etiam ipsum nomen dulce pacis». 
2 «In pace in idipsum dormiam et requiescam». Psalm. 4. «Et sedebit 

populus meus meus in pulchritudine pacis, in tabernaculis fiduciae et in requie 
opulenta». Isai. 2. «Et erit opus iustitiae pax. et cultus iustitiae, silentium et 
securitas usque in sempiternum». Isai. 32. etc. etc. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 21 
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Az evangélium maga is a békét hozta meg a földnek, azért 
a neve is «evangelium pacis», a béke evangéliuma,1 Krisztus is 
mintha a háborgó világ békéjeért jött volna.2 Maga Krisztus 
mint legdrágább örökséget hagyta tanítványainak a békességet, 
olyant, amilyent a világ nem adhat.3 A boldogok közt megne-
vezi a békességeseket, sőt Isten fiainak nevezi őket.4 

Szent-Pál különösen szereti a békét leveleiben jókívánságul 
felhozni. Ez a béke, melyet Krisztus hozott, minden fogalmat 
felülmúl, ez legyen a keresztény lélekben.5 A béke valósággal 
örvendjen, ujjongjon a keresztény szívben.6 Gyönyörű köszöntés 
az apostoli szeretettől : «És Isten, a béke Istene adjon nektek 
örök békét minden helyen!»7 

Festői képet ad a «Titkos jelenések könyve» a háborúról, 
mely elrabolja a békességet. Ez — Munkácsi fantáziája sem ad-
hatna festőibb képet — egy rémes vörös ló, melyen a pusztítás 
lovasa ül, berobog a földre, elveszi a békét, hogy az emberek 
egymást öljék.8 

A béke szeretete közös az emberiség jobb érzelmeivel, azért 
nemcsak a szent könyvek, de a harcias rómaiak költői is dicsérik : 

Pax optima rerum, 
Quae homini novisse datum est; pax una triumphis 
Innumeris potior. Ovid. I. Fast. 
Pax plenum virtutis opus, pax summa laborum, 
Pax belli exacti pretium est; pretiumque pericli. 

Ovid. I. Art. lib. 3. 
Ha a béke ennyire fölséges valami, ha a Szentírás és az 

emberiség ennyire magasztalja, ha Krisztus egyháza örökségéül 

1 «Et veniens evangelizavit pacem vobis». Ephes. 2. 
2 «Verbum misit Deus filiis Israel, annuncians pacem per Jesum Christum». 

Act. apóst. 10. 
3 «Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis». Joan. 4. 
4 «Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur». Matth. 5. 
5 «Et pax. Christi, quae exsuperat omnem sensum, cusdodiat corda 

vestra». A. Philipp. 4. 
6 Et pax Christi exuetet in cordibus vestris, in qua et vocoti estis in 

uno corpore». Ad Coloss. 3. 
7 «Ipse autem Deus pacis det vobis pacem sempiternam in omni loco». 

Ad Thess. 11. 3. 
8 «Et exivit alius equus rufus et qui sedebat super ilium datum est ei, 

ut sumeret pacem de terra, et ut invicem se interficiant et illatus est ei gladius 
magnus». Apoc. 6. 
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rendelte, semmi sem természetesebb, minthogy az egyház, az 
emberiség lelkületének, szellemi életének őre, irányítója, az emberi 
akaratot úgy akarta vezetni, irányítani, hogy a béke áldása állandó 
legyen. Mert a béke elsősorban az akarat műve. Szent-Tamás 
szerint: «Est autem pax tranquillitas ordinis maxime in voluntate». 

«A háború csak kényszerűség, a békét kell akarnunk» — 
mondja szent ÁgostonA Az egyház imádkozott a békéért. Azóta, 
hogy Krisztus született, s az angyalok arra az égi békeszózatra 
rázendítettek, folytatta Krisztus, az apostolok s most is az egyház 
folyton imádkozik a békeért, a fejedelmek egyetértéseért. Az ős-
időkben, midőn pogányok uralkodtak tagjai felett, épúgy imád-
kozott a «respublica» üdvéért, békéjéért, midőn a szentelt római 
császár viselte a kardot a kereszt mellett. Hivatalos imáiban, 
énekeiben, ünnepein felhangzik az ima a békéért. Zsolozsma-
könyvei, miseimái a «pax» szavát visszhangozzák. 

Már Tertullián írja, hogy «imádkoznak a császárért, hiva-
talnokaiért, a világi hatóságokért és a közállapot békességeért».2 

Szent Cyprián szerint folyton hiven kérik az Istent a keresz-
tények, hogy távoztassa az ellenséget; imádkoznak és kérlelik 
Istent a béke és jólét fenntartásáért.3 

A «Constitutio Apostolommá is felemlíti a békéért való 
nyilvános könyörgést.4 

Qelasiusnál feltalálhatók e szavak: «Deus a quo sancta 
desideria, recta consilia etc.»5 Nála található már e kollekta is: 
«Da nobis quaesumus Domine, ut et mundi cursus pacifice tuo 
ordine dirigatur et ecclesia tua tranquilla devotione laetetur». 

Az egyházi liturgiában a «pax» gyakran felhangzik. Ez a 
belsőnek megnyilvánulása: a szó bősége a szív bőségéből jön. 
A keleti és nyugati egyház egyaránt használja imaformáiban a 

1 Pacem habere debet voluntas, bellum nécessitas. Non quaeritur pax, 
ut bellum exerceatur, sed bellum geritur, ut pax acquiratur. Esto ergo pacificus, 
ut eos, quos expugnas, ad pacis utilitatem vincendo perducas» S. Aug. epist. 
ad Bonif. Militem. 

2 «Oramus pro imperatoribus, pro ministris eorum, pro statu saeculi, 
pro rerum quiete». Tertull. Apolog. c. 39. 

3 «Pro arcendis hostibus.. . pro pace ac salute vestra propiciantes ac pla-
çantes Deum itigiter atque instanter oramus». S. Cyprian, ad Demetr. 

4 Pro pace et tranquillitate mundi atque sanctarum ecclesiarum oramus : 
ut Deus universitatis perpetuam et stabilem suam pacem nobis tribuat. Const. 
Apost. L. 8. c. 9. 

5 Gelas. Sacrament. 
21* 
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béke szavát. Ezt kívánja a pap, a püspök mindennap a szent 
cselekményekben az összegyűlt híveknek.1 

Természetes, hogy az egyház hő kívánsága a béke után 
nem valósulhatott meg. A szent Ágoston említette «nécessitas» 
gyakran kényszerítette, hogy háborút is prédikáljon, de ezt csak 
léteért tette, midőn a tétlen béke tespedés lett volna; vagy ma-
gasztos célokért hirdette a szent háborúkat. Ezek a tények nem 
rontják le az egyház békeszeretetének tényét, csak életképességét 
dicsérik. 

Maguk a népek, az újonnan megtért barbárok sem hajtot-
ták rögtön kemény nyakukat a kereszt igája alá. A féktelen, ter-
mészetes energiájú népeket a kereszténység sem változtatta át 
egy csapásra bárányokká. De a vérontás, rablás, oktalan viasko-
dások ellen mindig felemelte szavát és törvényeket hozott a béke 
érdekében. Az egyháznak mindig fáj, ha fiai pusztítják egymást. 

A <ítreuga Dei», «Isten békéje» az egyház nagy műve a 
vas és ököl századaiban. Talaja e szelid hajtásnak Franciaország, 
hol már 990. évben Wido, Le Puy püspöke, Dagbert bourgesi 
és Theobald viennei érsekekkel együtt felszólítást intézett a béke 
érdekében.2 

994-ben Aquitania püspökei az ország urait békeszövetségre 
léptették.3 

Számos részleges és kisebbkörű kísérletezés után létrejött 
az ismeretes «treuga Dei», az egyház nagy vívmánya. Mily nagy 
buzgósággal törekedett az egyház ez intézményt megszilárdítani, 
láthatjuk Raginbald Arles püspökének, s a vele egyesült Ritard 
nizzai, Benedek avignoni püspökök és Odilo clugny-i apát 1041. 
évben kiadott leveleiből: «Kérünk és kényszerítünk mindenkit, 
aki Istenben hisz és őt féli és az ő vére által meg van váltva, 
hogy vigyázzatok szorgosan a lélek és test üdvére és járjátok 
az Úr útjait és azon békében legyetek egymás közt, hogy az 
Istennel való békességet kiérdemeljétek. Fogadjátok be és őriz-
zétek meg tehát a békét, amelyet az égből küldetve hozzánk, 
isteni irgalom szavára épp most vettünk és fogadtunk el. Abban 

1 A keleti egyházban : «eipvjvï] ô|iîv» vagy «sïpijvï) Ttäai.» Ar. sz. János sze-
rint a püspök e szavakat mondotta, ha az egyházba lépett, beszédet tartott, ha 
áldást és békecsókot osztott. A nép felelete : < (isxà xoû itvsú[iaTóg cou». Kraus. 
Realenciclopäd. der Christi. Altertümer. II. 603. 

2 Ap. Matillon : De re dipl. lib. 6. n 144. Kirchenlex. V. 902. 
3 Chronicon Ademari. Idézve ugyanott. 
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áll ez, hogy szerda estétől hétfő reggelig minden keresztény 
közt, jóbarát és ellenség, szomszéd és idegen közt tartós és 
szilárd béke uralkodjék: ezen a négy napon és éjjelen mindenki 
minden órában teljes biztonságot élvez és a béke pajzsa alatt 
minden félelem nélkül járhat dolga után ellenségei előtt. Min-
denki, aki ezt az Isten békéjét megtartja, kegyelmet nyer Isten, 
a mindenható atya előtt, bocsánatot nyer most és mindenkoron 
Krisztustól, a Szentlélektől, Szűz Máriától és minden szentektől. 
De aki megígérte a megtartását és széndékosan mégis megtöri, 
az legyen kiközösítve, kiátkozva és utálat tárgya Isten, a min-
denható Atya, az ő Fia Krisztus, a Szentlélek és Isten minden 
szentjei előtt most és örökre . . . Aki az Isten békéje e napjaiban 
gyilkosságot követ el, legyen száműzve, zarándokoljon Jeruzsálembe 
és ott sokáig száműzetve maradjon. Aki más bűnt követett el az 
Isten békéje ellen, az a világi törvény szerint bűnhődjék s az 
egyházi törvények kétszeres mértékben sújtsák.. . Mindazokat, kik 
ezt az Isten békéjét megtartják, feloldozzuk, megáldjuk, szeretet-
tel magunkhoz öleljük; azokat pedig, akik megszegik, kiközö-
sítjük, megátkozzuk s az egyházból kitaszítjuk. Aki egy ilyen 
áthágóját az Isten békéjének megbünteti, legyen ment minden 
vétektől és mint Isten büntető eszköze, minden kereszténytől 
áldva legyen».i 

A kor nem engedte, hogy teljesen megszüntessen az 
egyház minden békétlenséget; ez a nyers erő kora volt; de mégis 
korlátok közé szorította erkölcsi erejével. «Ismeretesek — írja 
Chateaubriand. — a szentszéknek a középkori kegyetlen háborúk 
megakadályozására célzott törekvései. Nem lehet mély megindulás 
nélkül szemlélnünk, mint kisérik nyomon mindenhol a vér 
embereit a könyörület emberei, igyekezvén kezükből a fegyvert 
kicsavarni, esdekelve a harc előtt, zokogva a győzelem után, 
s mint röpültek, bár többnyire elutasítva, e békegalambok egyik 
csatatérről a másikra az ölyvekkel együtt».2 

II. Urbán, II. Paschalis és III. Sándor pápa intézkedései a 
a kezdetben Franciaországból kiinduló békemozgalmat mindinkább 
általánosítják.3 IX. Gergely a béketörvényeket a Decretáliákba 

1 Idézve ugyanott. 
2 Etudes historiques T. 4. 
3 «Treugas a quarta feria post occasum solis usque ad secundam ferian 

in ortu solis, ab Adventa Domini usque ad Octavas Epiphaniae et a Septua-
gesima usque ad octavas Paschae ab omnibus inviolabiiiter observari praëci-
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vette föl. Áldásos hatása folytán, papok, parasztok, állatok és 
emberek egyaránt békében élhettek, i 

A pápák gyakran nem tehették meg, hogy a küzdő feleket 
szétválasszák, de a keresztény népek békéjét őszintén igyekeztek 
fenntartani. II. Gyulát is, aki, mint mondotta, «nem tudok olvasni», 
azaz Michael Angelo kardot, ne könyvet adjon a szobron kezeibe — 
magát e harcias pápát is az egyházi állam megrabolt területeinek 
visszaszerzése s rendkívül bonyolult viszonyok kényszerítették a 
mértéktelen hadakozásra. Számtalan esetben az önvédelem adta 
Péter utódjának kezébe azt a kardot, melyet Krisztus Péterrel 
létesített. A kereszténység válságos helyzete gyakran kényszerí-
tette a legszentebb érzelmű pápákat és magukat a szenteket is» 
hogy ne békét hirdessenek, hanem kardot. De ez csak a kény-
szerűség idején történt. Péter trónjához nem tapad imperializmus 
és hatalmi gőg szennye. 

V. Miklós (Parentucelli), a nagy renesszánsz-pápa, a tudo-
mány és műveltség mentora határtalan békeszeretetéről volt 
hires. Midőn trónra lépett (1447—1455), a roppant eseményektől 
zajos Európának e szavakat kiáltotta oda: «Kérem Istent, adjon 
nekem kegyelmet, hogy kivihessem, amit lelkem óhajt : azaz a 
békét helyreállítani és főpapságom idején semmi más fegyvert 
nem használni, mint amelyet Krisztus adott, a szent keresztet».2 

Az egyház elveivel maga a legtökéletesebb békeintézmény, 
mert a lelkiismeretre hat. A diplomácia ördögi mestersége azért 
idézett fel annyi háborút, mert a diplomaták ezt a krisztusi szel-
lemet nem ismerik. Ha az államok elfogadják az elemi katekiz-
mus alaptételeit, nem lesz soha háború. Nem is a békepaloták 
mentik meg az emberiséget ettől a nagy csapástól, hanem a 
békesség erős vára, az egyház szellemének új uralma. 

Az egyháznak, e speciális béke- és szeretetintézménynek 
hatalmas küzdelme volt a vérmes lovagkorral, míg valahogy lelki-
ismeretére hatott, bár nem sok sikerrel, de ez nem az ő hibája. 
Ma pedig szellemének, önzetlen, megelégedett lelkületének ter-
jesztése a kulturmissziója. Merkantilizmus, imperializmus, naciona-

pimus». Alexander III. in decr. de Treuga et pace. c. t. (Idézve Lonovics 
Archeológiájából 201. 1.) 

1 «Presbyteri, monachi, conversi, peregrini . . . rus t ic i . . . etanimalia, qui-
bus arant et semina portant ad agrum, congrua securitate laetentur». 

2 A. Hamerle: Geschichte der Päpste III. 503. 
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lizmus csatáznak most ; csatázik az irigység, bosszúvágy gyűlölet. 
Új feladatok tárulnak Krisztus jegyesének szeme elé. Bár nem 
fog neki sikerülni a «treuga aeterno.-», de adjon csak minél több 
hivő exponenst az ügyek élére — és kevesebb lesz a háború. 
A béke kiválóan katholikus kérdés. 

A legújabb idők a legfőbb erkölcsi hatalom presztízsét új 
fényben mutatják be. A békegalamb Rómából száll ki időről-időre 
s halk szárnysuhogással csittítja az ágyúk bömbölését. 

A népek bizalma Róma felé tekint, oda, ahonnan soha erő-
szak nem indult ki, csak béke és türelem, legfeljebb igazságos harc. 

Drégelypalánk. 
Ackermann Kálmán. 



LELKIPÁSZTORKODÁS HÁBORÚS IDŐKBEN. 

HASONLÓ tárgyú tanulmány már a Religio két számában is 

jelent meg (1914. dec., 1915. febr.). Az egyikben a harctéri 
lelkipásztorkodásról, a másodikban az otthon maradt papság idő-
szerű lelkipásztori tevékenységéről esett szó. Ha az ott elmon-
dottakat most még néhány újabb gondolattal akarjuk kiegészíteni, 
szolgáljon megokolásául a tárgynak rendkívüli fontossága, a nagy 
időknek reánk, papokra is kétszeres súllyal nehezedő feladatai. 
Hiszen, ha valaha, most van itt az idő, hogy a vallásos élet szá-
mára «megerősített állásokat» készítsünk híveink lelkében és 
nagyrészt tőlünk ls függ a ma még eldöntetlen kérdés megoldása, 
hogy abban az epochális korban, melyben új térképek készülnek 
országok új határaival s amelyben politikailag meg fog változni 
a föld szine, vájjon lesz-e üdvös változás a lelkek birodalmában is. 
Ki tudjuk-e tépni a lelkekből a bojtorjánt, el tudjuk-e vetni a jó 
magot, megértjük-e a Prédikátor szavát: «Omnia tempus habent 
et suis spatiis transeunt universa sub coelo. . . tempus plantandi 
et tempus evellendi quod plantatum est». (Eccli. 3, 1. 2.) 

1. Szentséges Atyánknak kimerülést nem ismerő buzgósága, 
mellyel nemcsak a béke megteremtésén fáradozik, hanem az 
egyház lelki kincseit is igazán páratlan bőkezűséggel szórja harc-
ban álló gyermekeinek lelki javára, hathatós memento lehet 
minden lelkipásztor számára a kötelességek fokozott teljesítése 
tekintetében. Szóltunk már régebbi cikkünkben azokról a facul-
tásokról, melyeket a katonai lelkészek szoktak kapni. Azóta a pápa 
még messzebbmenő felhatalmazásokat juttatott nekik, csakhogy 
minél eredményesebben tölthessék be hivatásukat. 

A S. Poenitentiaria «annuente... Benedicto Papa XV.» 1915. 
febr. 6-án megengedettnek jelenti ki (s elejét veszi ezáltal min-
den esetleges kételynek) az áldozást, a generális feloldozás után ; 
«milites ad praelium vocatos, antequam ad sacram Communionem 
admittantur, absolvere generali forma, seu communi absolutione, 
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sine praecedente confessione, quando tantus est eorum numerus, 
ut singuli audiri nequeant, doloris actu débité emisso. . . Nihil vero 
obstare, quominus sic absoluti in praefatis adiunctis ad sacrarn 
Eueharistiam suscipiendam admittantun. Mindenesetre kötelessége 
a tábori papnak megmagyarázni a katonáknak — és erre külön is 
figyelmeztet a S. Poenitentiaria — hogy annak idején, ha leg-
közelebb gyónni fognak, a most megbánt s általános gyónásban 
föloldozást nyert bűneiket teljes egészükben meg kell gyónniuk. 

A tábori lelkészek bizonyára hasonlóképen megörültek 
annak a facultásnak, amelynek értelmében a tábori-papok a 
háború tartama alatt gyóntatási iurísdictiót kapnak a világ 
valamennyi hívére. A háborúban olyan kis helységekbe, elhagya-
tott falvakba is elvetődik egy-egy tábori lelkész, ahol békében 
ritkán fordul meg pap vagy ahonnan a beözönlő ellenség elől 
elmenekült a lelkipásztor. Ezentúl nem kell visszautasítania a 
tábori papnak a nála gyónni akaró odavaló híveket, mert 1914. 
dec. 18-iki kelettel a S. Poenitentiaria ezt a rendeletet adta ki : 

«Sacra Poenitentiaria, providere cupiens saluti animarum, 
de speciali et expressa Apostolica auctoritate, benigne sic annuente 
sanctissimo Domino nostro Benedicto P. P. XV., statuit ea quae 
sequuntur : 

Cappellani militum, dum exercitum comitantur, possunt, 
durante bello, excipere confessiones sacramentales quorumcunque 
fidelium ad se accedentium et in eorum favorem uti facultatibus 
omnibus sibi pro foro conscientiae concreditis. Eadem pollent 
potestate praedicti cappellani militum in captivitate forte detenti 
in favorem omnium concaptivorum». 

A nagyfontosságú rendelet a «tábori káplánok»-ra vonatkozik, 
akik a sereget követik. Tehát a mi hadseregünkben az ezredeknél, 
hadosztály- vagy dandáregészségügyi intézeteknél, magánál a had-
osztálytörzsnél. egyéb törzseknél s a tábori-kórházakban működő 
papokra érvényes. Csupán betegápolást végző vagy az ország 
területén működő — bár a hadsereg kötelékében álló — papokra 
nem. Annál kevésbbé pl. a francia papokra, kik nem mint «cap-
pellani militum», hanem mint sorkatonák vonultak be. 

Ha a tábori lelkészek fogságba kerülnek, a rendelet értelmében 
már csak fogolytársaikat oldozhatják fel, a többi hivőket már nem. 
A katonáskodó francia papok ez alól is kivételek. Ők ugyan 
szabad állapotban, mikor még a hadseregnél voltak, minden 
külön iurisdictio nélkül feloldozhatták katona honfitársaikat, (azon 
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1912-ben kelt döntés alapján, hogy a mobilizálás napjától kezdve 
minden katona olyannak vétetik, mintha halálos veszedelemben 
forogna, tehát minden pap feloldozhatja), azonban a fogságba jutás 
után a halálos veszedelem — s ezzel együtt iurisdictiójuk is — 
megszűnt. Minthogy a rendelet nem tesz különbséget katona 
vagy polgári lakosság, fogoly vagy szabad között, valamennyi 
ker. hivőre kiterjedő iurisdictio megadását láthatjuk benne. 

A foglyok különösen tárgyai a pápa gondoskodó szerete-
tének. A harcképtelen foglyok kölcsönös kicserélése érdekében 
kifejtett tevékenységéről a vallásellenes sajtó is egyhangú elisme-
réssel emlékezett meg. Azonban gondja van a Szentatyának a 
foglyok lelkére is és ezért 1914. dec. 21-én a «congregatio de 
negotiis extraordinariis» által elrendelte, hogy mindazon püspö-
kök, akiknek egyházmegyéjében hadifoglyok vannak, a szükség-
hez képest egy vagy több papot — kik a foglyok nyelvét értik — 
jelöljenek ki, akik aztán minden erejüket a foglyok testi-lelki 
ügyeinek gondozására fordítsák. 

1914. nov. 10-én «ex audientia Ssmi» kelt rendelet alapján 
a háború tartama alatt a skapulárét minden pap feladhatja a 
harcban álló országok katonáinak. «Omnes sacerdotes ex utroque 
clero, licet nondum ad confessiones adprobati, in utilitatem militum 
cuiusvis gradus, qui e nationibus sint bellum gerentibus, usque dum 
hoc idem bellum ardeat, singulis scapularium benedictionibus di-
tandi praescripta a S. Officio numismata plenam habeant facultatem, 
eaque libéré omnino uti possint ac valeant». Az említett skapu-
lárétpótló érmecskék egyik oldalán a Szent Szivére mutató Üd-
vözítő, a másikon a boldogságos Szűz alakjának kell lenni. 

Az egyház fejének ezen bőkezű gondoskodása is mutatja, 
mily buzgósággal kell kihasználnunk az «ágyúk missióját» a harc-
téren levő katonák közt is. «Ad. . . milites in optimo proposito 
confirmandos, ad ferventiores in iis excitandos pietatis sensus» — 
olvassuk az említett skapuláré-rendeletben. 

Erre a «megerősítésre» nagyon is rászorulnak katonáink. 
Idestova kilenc hónapja állják már a rettenetes küzdelem nehéz-
ségeit. Nincs ember, aki le nem törne ennyi idő alatt, hacsak 
ösztönös nemzeti lelkesedését vallási szempontok magasabbra 
nem emelik, meg nem nemesítik. Minden törekvése arra irányul-
jon tehát a táboripapnak, hogy a katonák istenszolgálatnak 
tekintsék nehéz szolgálatukat és mikor a «császárnak» engedel-
meskednek s engedelmességből fagyot, éjszakát, éhséget, ázást-
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fázást elszenvednek, egészséget s életet áldoznak, mindezt tegyék 
az Üdvözítő parancsának ismeretével: «Adjátok meg a császár-
nak, ami a császáré». így lesz testi szenvedésük lelkűknek is hasz-
nára s így lesz a pap munkája a haza javára is. Az az erős 
meggyőződés, hogy engem Isten állított a harcba s elvárja tőlem, 
hogy kötelességeimet itt is, a legutolsó pillanatig híven teljesít-
sem, nemcsak a kitartáshoz ad erőt, hanem erőt ad a háború 
sok erkölcsi veszélyének leküzdéséhez is. Talán még mindig 
akadnak, akik kicsinyelni próbálják a lelki vigasztalás nagy érté-
két ; de csak azok adhatnak e tekintetben komoly véleményt, akik 
már kilencedik hónapja napról-napra hallják az egyszerű kato-
náknak őszinte szavait: Bizony, csakis a jó Istenben bizunk. Ha 
Benne nem bíznánk, nem tudom, mi lenne velünk.. . Ezek a 
katonák igazán «Isten előtt gyermekek, az ellenség előtt hősök». 

A háborúnak rettenetes árnyéka a különféle járványos betegség. 
A papnak félelem nélkül kell kötelességét teljesítenie mindenütt és 
a fertőző betegek közé is a jó Pásztor lelkületével lépni : «animam 
meam pono pro ovibus meis». Emellett azonban szabad, sőt kell 
is azokat az óvószabályokat betartania, amikkel a fertőzés vesze-
delmét a mai orvostudomány lehetőleg elkerülni igyekszik. 

Néhány sorban mutassunk rá ezekre is. i 
Typhus, kolera, vérhas — három nagy ellensége a harcos 

seregeknek. 
A typhus-bacillusok leggyakoribb terjedési módja a typhusos 

beteghez vagy annak ágyneműihez ért és kellően meg nem 
tisztított kéznek a szájhoz vitele, továbbá typhus-bacilussal fer-
tőzött edény, víz, élelmiszer használata. Puszta együttlét a typhusos 
beteggel nem fertőz. 

A kolerabetegeknél különösen veszélyesek az ú. n. bacillus-
gazdák, vagyis olyan egyének, kik valóságos tanyái ugyan a 
bacillusoknak, az illetőknek maguknak azonban nem ártanak, 
viszont amíg fölfedezik őket, tömegesen inficiálhatják az egész-
ségeseket. így a mostani háború alatt is egyik kórházban csak 
sok megbetegedés után jöttek rá, hogy a napról-napra megújuló 
koleramegbetegedéseket a betegek közt levő két bacillusgazda 
okozza, akiknek maguknak nem volt kolerájuk. 

A vérhas szintén érintkezés által terjed. Tehát mindhárom 
betegség terjedésének leghatásosabb megakadályozási módja 

1 L. K. Umenhof: Lazarettseelsorge und ansteckende Krankheiten. 
Theologie und ûlaube. 1915. évf. 34. s köv. 1. 
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volna az érintés kerülése, amennyiben pedig ez nem vihető szi-
gorúan keresztül, minden érintés után mosdás és pedig előbb 
szappannal és tiszta vízzel s utána l°/oo sublimátoldatban. Láto-
gatás alkalmával annál inkább ajánlatos külön fehér köpeny fel-
vétele (cikkíró pl. ebben gyóntatta egy disentériás kórház bete-
geit is), mert a pap betegtől beteghez megy és könnyen lehetne 
vigyázatlanság esetén a járványnak terjesztője. Ha ezeket az elemi 
szabályokat betartjuk, nyugodtan mehetünk betegeinkhez. Álta-
lában főszabály: keveset képzelődni! Ez is nagy profilaxis. 
E háborúban is előfordult, hogy ugyanazon typhusos osztályon, 
ahol egy vöröskeresztes ápolónő meghalt typhusban s az ápoló 
katona megbetegedett, a papnak pedig — ki egész nyugodtan járt 
hetekig köztük — semmi baja nem történt. 

Typhus és kolera ellen próbálkoznak oltásokkal is, azonban 
ezek értéke még kétséges. 

A skarlát már sokkal veszedelmesebb, abból a szempontból, 
hogy nemcsak érintésre terjed, hanem elég hozzá a beteg szo-
bájában való tartózkodás is. Amennyiben a skarlátméreg oda-
tapad a beteg által használt edényhez, ágyhoz, ruhához, könyv-
höz s még hónapok után is betegséget okozhat. Szerencsére fel-
nőttek közt ritkábban fordul elő. Skarlátos beteg látogatása után 
kezet s arcot jól lemosni, ruhát lekefélni. Különben ezek látoga-
tását lehetőleg a többi betegek látogatása után végezzük. 

A himlőtől nincs mit félnünk. Köteles himlőoltást rendeltek 
el a hadseregben. A himlőoltás pedig föltétlen biztos hatású. 

Annál több aggodalomra adhat okot a kiütéses tífusz, amely 
ellen ma még az orvosi tudomány sem tud védekezni. Mind-
össze terjesztőit ismerjük; a ruhatetű terjeszti. Tehát az ez elleni 
védekezés volna a fő védelmi eszköz. Sajnos azonban, úgy a déli, 
mint az északi harctéren legénység és tisztikar egyaránt hónapok 
óta szinte reménytelenül folytatja velük szemben a küzdelmet. 

2. Mialatt a táboripapok a harctéren élesztgetik a vallásos 
szellemet, az otthonmaradt lelkipásztorok sem nézik tétlenül a 
lelkeknek most érezhető általános mozgósítását. A mindennapi 
lelkipásztori teendők: az ima szellemét ébrentartani, szentségeket 
kiszolgáltatni, Isten szavát hirdetni, a ker. erényeket sürgetni stb. 
ma fokozottabb mértékben követelik betöltésüket. A fronton har-
coló hadsereg mögött otthon szinte magától termett egy másik, 
amely imára font karokkal ostromolja az eget. A lelkek mélyén 
szunnyadó vallásosság ezen megnyilatkozását mint kell a lelki-
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pásztornak következetes, intenzivebb és időszerű munkálkodással 
a béke napjaira is állandósítani — erről néhány gondolatot már 
kifejtettünk föntemlített tanulmányunkban. Legyen szabad azt most 
pár újabb gondolattal, főkép pedig a háborús theologiai irodalom 
újabb termékeinek felsorolásával kibővíteni. 

«Jetzt gilt es — írja Duhr : In der grossen Schicksalstunde 
c. munkája előszavában — die eiserne Zeit zur Goldzeit, die 
Notzeit zur Gottes- und Gnadenzeit zu gestalten, und was viel 
schwieriger ist, für die Zukunft zu erhalten». 

Ezen az erkölcsi megújuláson megfeszítve dolgozik most 
az egész kath. papság. A háború elején bizonyos megelégüléssel 
láttuk az üres templomokat újra hivőkkel megtelni. A mozgósítást 
követő legelső megdöbbenés után, főkép pedig mikor az első 
ütközetek nyomában kitűnt, hogy a halál nyugalomba tette jól 
ismert kaszáját és aratógépet vett elő, csak úgy özönlött a szo-
morúságtól levert vagy kétségtől kínzott szivű ember az Úr 
hajlékába. Mikor azonban egyik háborús hónap a másik után 
telt el, a megilletődött lelkekben kezdett érvényesülni a lélek-
tannak az érzelmekről szóló törvénye: az emberek hozzászoktak 
a nagy feszültséghez s ennek következtében a vallásos nekilendülés 
is kezdett ismét alábbhagyni. Ez a beállott buzgóságcsökkenés 
intő példa volt számunkra, hogy a béke visszaálltával bizonyára 
teljesen nyom nélkül el fog tűnni a mostani vallásos nekilendü-
lés, ha ügyes lelkipásztori kezek nem igyekeznek ennek az újra-
ébredő vallásos életnek jobbára muló érzelmekből táplálkozó 
palántáját az ész és akarat maradandóbb talajára átültetni. 

Tehát óvakodjunk túlbecsülni a merő érzelmekből fakadó 
vallásosságot, hanem igyekezzünk az érzelmek alapján az észre 
hatni. A most annyiszor emlegetett vallási újjáébredés csak alap, 
csak kedvező előfeltétel, melynek birtokában a siker reményében 
nyúlhat az Úr szőlőjének munkása a munkához. 

Prédikációink erre kitűnő alkalmat nyújtanak. A Keppler 
püspök által említett «Predigtmüdigkeit» ma nem észlelhető; ellen-
kezőleg elvárják ma tőlünk a gyakoribb prédikációt is. A korszerű 
prédikációs témákról kimerítően szóltunk februári cikkünkben 
(Religio, 1915. évf. 131-142. 1.). Az ott említett forrásokon és 
anyaggyüjteményeken kívül itt még megemlítjük az alábbiakat. 

Worlitschek: Krieg und Evangelium. (I. és II. k. à 0.75 M. 
Herder.) Vallási szempontból világítja meg a világháborút. Magán-
olvasmányul is alkalmas. 
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Schofer: Die Kreuzesfahne im Völkerkrieg c. beszédgyüjte-
ményének 2—7. kötete is megjelent (Herder.) A kötetek az ószö-
vetség vigasztaló gondolatait, a világtörténelemből vett példákat, 
háborús prédikációkat tartalmaznak. Ezen köteteknek is bizonyára 
meg lesz az a nagy sikerük, ami az elsőnek volt. A 7. kötetben 
májusra szóló háborús prédikációk is találhatók. 

A nemrég új szerkesztők kezébe került régi prédikációs 
folyóirat, a «Chrysologus» (Blätter für Kanzelberedsamkeit) új 
évfolyama (55. évf. 1914/15.) is bő anyaggal szolgál. Továbbá 
Cohausz: Kriegspredigten (I. és II. sorozat. Schnell. Warendorf, 
1-90 M. és 0-80 M.) Fink: Des Christen Kampf und Sieg. 
Kriegsfastenpredigten. (Bonif.-Druckerei. Paderborn. 1 M.) Hage-
maier: Krieg und Kanzel. (Bader-Rottenburg. 2 80 M.). U. az: Zur 
Neige des ersten Kriegsjahres. (Homiletische Gaben für den Klerus.) 
Waitz: Kriegstrost. (Unterberger-Feldkirch. 40 H.). Balgo: Judith 
oder Heldenkraft und Heldentrost. Kriegs- und Fastenpredigten. 
(Laumann-Dülmen. 1-20 M.) «Maria, die Schutzpatronin für unsere 
Krieger». (Mainz, Regensburg.) Hafner: Der Krieg im Lichte des 
Glaubens. Fünf zur Zeit des Krieges gehaltene Predigten. (Regens-
burg. Mainz. 0-50 M.) 

A Westfáliában nagyrabecsült papköltő, dr. Aug. Wibbelt, 
eredeti felfogással kidolgozott beszédeket adott közzé «Die grosse 
Volksmission Gottes» cimmel (Schnell. Warendorf. 0'40 M.) szent 
Mihály, Ádám, szent Péter, szent János lépnek fel beszédeiben, hogy a 
háború misziójának komoly igazságait megragadó módon hirdessék. 

A kidolgozott háborús beszédeken kívül kitűnő haszonnal 
forgathatjuk a háborús vallási irodalom különféle termékeit is. 
Magunk is sok épülést s beszédanyagot találunk bennük s viszont 
az érdeklődőknek is tudunk ajánlani megbízható olvasmányokat. 
Ezeknek se szeri, se száma. 

Prohászka: «A háború lelke» bőven ad anyagot elmélye-
désre. Az « Élet-» Táborileveleinek készülő új sorozata sok értékes 
gondolattal szolgál nekünk is, a katonáknak és hozzátartozóiknak 
meg egyenesen megbecsülhetetlen vigasztalást nyújt. Itt említjük 
meg Reviczky atyának háborús imakönyveit s füzeteit is. A kitűnő 
nevű moralistának, Mausbachnak könyvét: Vom gerechten Kriege 
und seinen Wirkungen (Münster. 0-50 M.) főkép előadáshoz gon-
doljuk hasznosnak. 

Duhr jezsuita atya három füzettel gazdagította a háborús 
irodalmat. «Mit Gott für König und Vaterland» (48 1. 35 Pfg.) 
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rövid imák és valláserkölcsi oktatások a harctéren álló katonák 
részére. «Mut und Vertrauen» (72 1. 40 Pfg) a sebesült katonákat 
oktatja. Mindkét kötet tartalmazza az ismert egyházi énekeket is. 
A harmadik (Confiance ! Courage !) francia hadifoglyok számára 
készült imakönyv. 21. kiadásban jelent meg J. Starklauf ima- és 
hitbuzgalmi könyve a katonák részére (Mit Gott für König und 
Vaterland). A bajor püspökök pásztorlevelei a háború elejéről 
megtalálhatók C. Schwaighofer: Herr Hilf c. művében. 

Igen fontosnak tartjuk, hogy minden katona a tökéletes 
bánat ismeretével induljon a harcba. Sőt most van rá legalkal-
masabb idő, hogy híveinket is rászoktassuk a tökéletes bánat 
naponkénti fel indítására. Erre nézve 1. Ehrler: Die goldene Reue. 
Eine Belehrung über den Nutzen der vollkommenen Reue und 
deren Erweckung. (Ohlingers Verlag in Mergentheim. 30 1. 25 Pfg.) 

Sok vigasztalást nyerhetünk a Herdernél megjelent alábbi 
füzetekből is: Mohr: «Krieg und Friede» (32 1. 30 pfg), Mohr: 
«Der Held in Wunden» (128 1. 60 pfg), Rieder: «Treu bis zum Tod 
(104 1. 60 Pfg). Kaufmann: Warum der Meine? (Trostgedanken an 
Heldengräbern. 0'68 K.) Kitűnő anyaggyüjtemény és példatár Zim-
mermann: Der Gottesbeweis des Weltkrieges. (060 M.) és Kriegsleid 
u. Gottesglaube. (Mindkettő Aschendorffnál Münsterben jelent meg.) 

Okvetlen ki kell terjeszkedni szentbeszédünkben a szélté-
ben-hosszában unos-untalan emlegetett nehézségre, hogy a «jó» 
Isten, a «gondviselő» Isten miért engedi meg ezt a rettenetes 
világháborút. Anyaggyűjtéshez 1. Dederichs: Der Krieg im Lichte 
der Vorsehung. (Schönimgh. Paderborn, 0-50 M.) Krebs: Die 
Stunde unserer Heimsuchung. (Herder. 1-20 M.) Jatsch: Unser 
Gottesglaube und der Krieg. (Zehn apol. Predigten, Kötve 2T8 K ) 

Egyesületi előadások anyagáról a németországi népszövet-
ség füzetei gondoskodnak («Vorträge für die Kriegszeit. 
M. Gladbach, à 0"30 Mk.), továbbá Stoffels: In schwerer Zeit. 
(Bochum. Verlag des Jungfrauenvereins, 075 M.) 

A hadba induló katonák otthoni előkészítésében hasznát ve-
hetjük H. Vollmar füzetének is. (Seelsorgliche Vorbereitung junger 
Männer auf den Soldatenstand. Schöningh. Paderborn, 30 Pfg.) 

Az otthon maradt hivek buzgósága emelésére és jó irányba 
terelésére a kath. egyház több rendkívüli ájtatosságot létesített 
a háború idejére. Minthogy a háború tovább húzódik, mint 
gondoltuk volna, súlyt kell helyeznünk az ájtatosságok válto-
zatosságára, sőt az esetleges unalom s a buzgóság lanyhulásának meg-
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akadályozása céljából azon legyünk, hogy ugyanazon hadiájtatos-
ságba is lehetőleg változatosságot vigyünk be. Az imaórákon «ötper-
ces» prédikációkat tarthatunk, azokat néha rózsafüzérrel, keresztúti 
ájtatossággal helyettesítsük, jó elmélkedési könyv fejezeteinek fel-
olvasásával élénkítsük; egyszer az elesettekért, máskor a harcban 
nélkülözőkért, aztán az otthon aggódókért, az árvákért stb. ajánl-
tassuk fel az imaóra gyümölcseit, csakhogy azok a hivek előtt 
köznapivá és unalmassá ne váljanak. 

Egyes helyeken egész külön kidolgozott terv alapján tartot-
tak hadi ájtatosságokat. Pl. a bécsi Szent-István-templomban 
febr. 12-től márc. l - ig «Kriegsmissio» volt. A programmban sze-
repelt gyermekek oktatása, gyermekáldozás, különféle társadalmi 
osztályoknak prédikációk, ifjak, leányok, férfiak, nők közös áldo-
zása, eucharisztikus háborús ájtatosság a bíbornok-érsek prédiká-
ciójával, Mária-prédikáció a kongregációk számára, prédikáció az 
elesettekről, gyászmise értük. München valamennyi plébániájában 
hasonló misszió tervéről olvastunk. 

Németországban nagy elterjedésnek örvendenek a «háborús 
oktávák-D. Érdemes velük közelebbről megismerkedni; jól mutatják, 
hogy a német papság mily ügyesen alkalmazza a háborús időkre 
az apostol intését : nunc tempus acceptabile, nunc hora salutis. (L. W. 
Sierp: Kriegsoktaven. Theologie und Glaube. 1915. 113. s köv. 1.) 

Mint minden különleges lelkipásztori tevékenységet, a hábo-
rús oktávákat is ügyesen elő kell készíteni s kellőképen kihir-
detni. Pl. ilyen tartalmú röpirattal : 

Meghívó eucharisztikus háborús ájtatosságokra. 

A—tói—ig terjedő hetet a mostani nehéz háborús idők könyörgési-
hetévé tesszük, hogy Isten irgalmától győzelmet kérjünk fegyvereinknek, védel-
met harcban álló szeretteinknek s minél hamarabbi becsületes békét. 

Naponként az első szentmisétől az utolsóig az Oltáriszentséget imádásra 
tesszük ki. 

Este 8 órakor rövid Jézus-Szive-ájtatosság lesz az Oltáriszentség előtt. 
Utána szentbeszéd s áldás. 

Szeretett hazánknak nagy érdekei, gondjaink fegyverben álló szeretett 
hozzátartozóink iránt, a háború nagy nyomorúságai vezessenek mindnyájunkat 
Istenhez. Jöjjetek hát szorgalmasan prédikációt hallgatni, imádkozni, áldozni. 

Ezeket a röpiratokat vagy a templom ajtóban osztjuk szét 
(esetleg elhelyezhetjük a dr. Robitsek rendkívül gyakorlati kez-
deményezése nyomán remélhetőleg minél több helyen felállított 
templomi könyvestáblákra), vagy az ájtatos társulatok tagjai által 
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gondoskodunk terjesztésükről. Ha a vallás iránt elhidegült csalá-
dokba maga a lelkipásztor vinné el egy látogatás alkalmával, 
bizonyára azok is eljönnének. Az iskolásgyermekek szülőit az 
iskolában az ügynek megnyert gyermekek is elhozzák. 

A programm nagyjából a következő lehet: 
A vasárnapi nagy misében rövid bevezetés. Este az első 

ájtatosság. Hétköznapok reggelén szentségkitétel s az Oltáriszent-
ség kitéve marad, amíg misék vannak.1 Esténkint ájtatosság. Az 
esti ájtatosság részei lehetnek: Ének az Oltáriszentségről. — Jézus 
Szivéhez ájtatosság. — «Jöjj el Szentlélek Úristen...» — Prédikáció 
(félórás). — Ének (lehetőleg a prédikáció témájának megfelelő). — 
Litánia. -— Áldás. 

Ezen prédikációkban aztán kifejthetjük mindazt, amire a 
háborúban szükségük van a lelkeknek: erősítés, vigasztalás, meg-
nemesített hazaszeretet, felebaráti szeretet, az imádság buzgó gya-
korlása stb. 

Lehet az ilyen háborús oktáváknak esetleg erősebb eucha-
risztikus színezetet adni, nevezetesen a gyakoribb szentáldozás 
elterjedésének szolgálatába állítani. Jó alkalom ez a Jézus Szive 
tiszteletére szentelt kilenc első péntek megülésének elterjesztésére 
is, amely ájtatosság áldásos hatásai megbecsülhetetlenek. Ne 
felejtsük el híveinket minél többször emlékeztetni, hogy az egész 
országot az Úr Jézus Szivének oltalmába ajánlottuk. Különösen 
most látszik alkalmasnak az idő, hogy az otthonmaradt férfiakat is 
megnyerhessük a gyakrabbi áldozás eszméjének. 

Úgyszólván minden nagyobb községben van most kórház, 
ahol sebesült hőseink várják gyógyulásukat. Általános szabályként 
kellene betartanunk, hogy egyetlen sebesült se hagyja el a kórházat, 
mielőtt a bűnbánat szentségében megtisztulva a szentáldozásban 
nem részesült. Csak alkalmat adjunk a sebesülteknek a gyónásra ; 
a betegágyon alig akadnak, akik azt igénybe nem vennék. Viszont 
a harctéren, a segélyhelyeken és a tábori kórházakban többnyire 
olyan gyors munka folyik, hogy a súlyos betegeken kívül a töb-
biek gyónására alig jut idő, áldoztatásra meg épen ritkán van 
alkalom. A könnyű sebesültek gyóntatása is az otthoni papságra 
vár tehát. 

Bármily erősen meg is szaporodtak a lelkipásztorok köteles-
1 Természetesen főpásztori engedély kell az Oltáriszentség kitételéhez. 

Némely németországi egyházmegyében általánosan megengedték, hogy a hábo-
rús ájtatosságokat «coram Sanctissimo» tartsák. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 22 



330 d r . t ó t h t i h a m é r 

ségei az otthonmaradt hívekkel szemben, bizonyos kötelességeik 
vannak a hadbavonult híveik iránt is, dacára annak, hogy azok 
ezidőszerinti lelkipásztori gondozását külön katonai papok végzik. 

A nagy oroszverő generális, Hindenburg írta családjának 
e nevezetes szavakat: «Man kann es an der Front merken, wenn 
die Qebete in der Heimat nachlassen.» (Halberstädter Zeitung. 
1914. dec. 29.-Í szám). Ebből következik a lelkipásztor első 
kötelessége: hadbavonult híveiért imádkozni (breviárium felaján-
lása, a szentmise mementója), s értük minél többet közösen is 
imádkoztatni. Aki csak érdekelve van a háborúban, örömmel 
vesz részt az ilyen imádságokban. 

A jövőre nézve rendkívüli haszonnal járna, ha a lelkipásztor 
az írott vagy nyomtatott betű révén érintkezést tudna fenntartani 
hadbavonult híveivel. Hogy a harctérről hozzáírt levelekre feleljen, 
már az illem is magával hozza. De mi többet is gondolunk itt, mikor 
az otthonmaradt pap és hadbavonult hive közti érintkezést szóvá 
tesszük. Még azt sem tartjuk elegendőnek, ha a család részéről 
a harctérre küldött levelekhez saját üdvözletét is csatolja, vagy 
ha esetleg egy-két üdvözlő sort küld levelezőlapon. Eltekintve 
attól, hogy ezt az írásos közlekedést csak kevés hivővel biró 
lelkipásztor tudná megvalósítani, az ilyen általános semmitmondó 
sorokkal komoly eredményt úgysem lehetne elérni. 

Már pedig — talán fölösleges is külön említeni — ezt a 
lelkipásztori levelezést is a távolban levő lelkek szolgálatába kell 
állítanunk. Mert ha «actio in distans» nincs is a fizikában, van a 
lelkek birodalmában. Úgy gondoljuk tehát a dolgot, hogy a lelki-
pásztor időről-időre minden harcban álló hívének küldene egy-egy 
nyomtatott levélkét, amely nemcsak fontosabb helyi híreket tartal-
mazna, hanem ügyes formában vallásos gondolatok felébresztését 
is végezné. Cikkíró már tizedik hónapja szolgál a háborúban, 
tapasztalatból írhatja, mily mohó vággyal lesik az emberek a 
hazulról jövő legkisebb hírt is, és bizonyára a vallásilag közö-
nyösek is hálával fognak később is emlékezni rá, hogy lelki-
pásztoruk a háborúban sem feledkezett meg róluk. 

Talán hasznos lesz egy ilyen «Seelsorgerbrief an deutsche 
Krieger» szövegét teljes fordításban itt közreadni. 

Kedves Hívem ! 
Mióta te és társaid a kedves otthontól, feleségtől s gyermekektől, szülők-

től s testvérektől búcsút vettetek, hogy a haza becsületéért s hatalmáért, mind-
nyájunk védelméért s biztonságáért harcoljatok, szenvedjetek s ha az Úr úgy 
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akarja, meghaljatok, nem mult el egyetlen nap, melyen az imádságban rólatok 
meg nem emlékeztünk s titeket Jézus Szent Szivének s a boldogságos Isten-
anyának nem ajánlottunk volna, hogy bátor katonák, de emellett hü, derék 
katholikus keresztények maradjatok. 

Különösen én, a te plébánosod, mint akire a jó Isten a plébánia hívei-
nek lelkiüdvét bizta, mindennap imádkozom érte, hogy Isten oltalma és áldása 
kisérjen mindenütt és hogy te katonai kötelességeid becsületes teljesítésével 
erre az áldásra mindig méltóvá tedd magad. 

A háború s a vele járó megváltozott életviszonyok sok testi-lelki 
veszéllyel járnak. Ne haragudj tehát, ha figyelmeztetlek ezekre s néhány jó 
tanáccsal szolgálok. 

Most az a kötelességed, hogy bátor, jókedvű harcosa légy hazádnak. 
Ha néha nehezedre esik ezen feladatnak pontosan megfelelni, «ajánld utaidat 
az Úrnak és bizzál Benne, Ő majd jóra segít» (36. zsolt.). Bizzál Istenben s 
imádkozzál ! A katona imája az ütközetben rövid : «Isten nevében», «Mindent 
Isten dicsőségére», «Jézus, neked élek». Ha ütközetre mégy, mond el szívből 
és ájtatosan bűnbánati imádat s rólad is áll majd az Úr szava : «Ha élünk, ha 
halunk, az Úréi vagyunk». Hosszabb imádságot akkor végezz, ha több időd van. 

A háborúban sem szűnnek meg Isten parancsai. Ellenséges országban 
sem szabad ártatlan, védtelen embereket megölni s az ellenséggel szemben is 
kereszténynek mutassa magát a katona. Ahogy tudsz, segíts a sebesülteken 
s haldoklókon, akár barát, akár ellenség; ha haldoklónak segíthetsz, szívesen 
tedd, emlékeztesd a megfeszített Megváltóra s imádkozd el előtte a tökéletes 
bánat imáját. 

A katona engedelmes legyen ; ha azért engedelmeskedel, mert Isten 
akarja, a legnehezebb nélkülözések könnyűekké válnak. 

Kedves Hívem, a hatodik parancs is érvényben marad a háborúban. 
Csak a tiszta katona erős testileg-lelkileg, csak ő kész áldozatra s szolgálatra. 
Tartsd hát tisztán szájad tisztátalan beszédtől, tartsd tisztán szived gonosz 
gondolatoktól s kívánságoktól, maradj tiszta minden tettedben s cselekedeted-
ben. Ha nős vagy, minden kísértésnél gondolj az oltárnál tett hűségi esküdre, 
ártatlan gyermekeidre, hűségben kitartó feleségedre. Hűségért hűséget ! Ha 
valahol, falun vagy városban, állandóan táboroztok, kerüld az olyan házat, 
mely erényedre veszélyes lehetne, óvakodj a sok ivástól is. 

És végül becsületbeli kötelességed, hogy tisztán tartsd kezedet minden 
idegen tulajdontól ; nem azért mentél háborúba, hogy rabolj és fosztogass, hanem, 
hogy mint német katona küzdj a hazáért és a haza becsületéért, védelméért. 

Ha alkalmad nyilik misehallgatásra s a szentségek felvételére, szívesen s 
örömmel használd azt fel ; lehet, hogy utolsó alkalom az életedben. Ha súlyos 
sebbel vagy épen haldokolva fekszel a csatatéren, szerető áldozatkészséggel 
ajánld föl halálodat a megfeszített Megváltónak, O majd jutalmul az örök 
életet fogja neked adni. 

És most légy Istennek ajánlva. Minden napot Istennel a királyért s hazáért. 
Jézus szent Szive erősítsen téged. 
A kedves Istenanya oltalmazzon téged. 
Megáldalak téged s társaidat az egyház áldásával : 
Áldjon meg titeket a Mindenható Isten, Atya f Fiú f és Szentlélek f Amen. 

Plébánosod. 
22* 
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Ez az ügyes kis levélke à 2 pfg.-ért kapható a trieri Pau-
linus-Druckereiben. Hangja egészen általános, kár, hogy semmi 
helyi vonatkozás nincs benne; viszont az az előnye, hogy az 
egész országban használhatják. Ilyen levelekhez esetleg mellékel-
hetünk harcosaink részére szóló kitűnő füzeteket. A németországi 
népszövetség kiadásában olyan tábori levelek jelentek meg, 
melyek nem annyira az otthonmaradottaknak, mint inkább a 
táborban állóknak szólnak, tehát elküldésre különösen alkalmasak. 
(Nr. 1. Ums Vaterland ; Nr. 2. Pfarrer an sein Pfarrkind im Felde; 
Nr. 3. Die Mutter an ihren Sohn im Felde; Nr. 4. Die Heimat 
an ihre Kämpfer im Felde; Nr. 5. Um Deutschlands Zukunft.) 
Egyéb alkalmas német nyelvű iratok a Herdernél megjelenő 
«Feldbriefe» stb. Magyar-nyelven a Reviczky: Tábori missziója, 
s az «Élet» tábori levelei. Külön folyóiratok is jelentek meg a 
harcosok számára. «An Lagerfeuer:» Szerkeszti P. Acker. S. J. 
Bonif.-Druckerei. Paderborn. Megjelenik kéthetenként, à 10 H. 
32 1. uHeimatsgrüsse an unsere Krieger.» Caritas-Verband für 
Berlin. S. W. 48, Wilhelmstr. 37. 

Azonban minél több helyi szinzetet tudunk e levelekbe 
vegyíteni, annál nagyobb örömmel fogadják azokat a harcosok. 
A «Westfälische Merkur» pl. a «Pressekommission der münste-
rischen Pastoralkonferenz» felhívására időnként külön számot ad 
ki a harcosok részére ezen címmel: «Heimatsgrusz an die Krieger. 
Nachrichten aus der Heimat für unsere münsterländischen Solda-
ten.» A lap elsősorban olyan hireket hoz, amik a harcos szülő-
földjén történtek, amellett áttekintést ad a háború mindenkori 
állásáról. A vallási s hitbuzgalmi rész ezek közt foglal helyet. 
Különösen a helyi hirek révén fogják ezt az újságot megkedvelni 
(halálesetek otthon; ki esett el a faluból, ki sebesült meg, ki 
kapott kitüntetést ; milyen élet van itthon stb.). A januárban meg-
jelent első számban ezeket a hireket az illető plébániák lelki-
pásztorai teszik közzé a harcosokhoz intézett levél alakjában. Ilyen 
lap kiadása nálunk talán sok helyen nehézségbe ütköznék; gya-
korlatilag tehát inkább megvalósíthatónak tartjuk a másik módot, 
ha t. i. minden lelkipásztor — körülbelül kéthetenként vagy 
hónaponként — maga szerkeszt rövidke levelet harcban álló hivei 
számára s azt litografáltatja vagy kinyomatja. 

Természetesen arról is kell aztán gondoskodnunk, hogy ez 
a kétségkívül gyakorlati értékű lelkipásztori segédeszköz tényleg 
el is jusson azok kezébe, kiknek azt szántuk. A szószékről is 
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felszólíthatjuk híveinket, hogy a harcosok címét közöljék velünk, 
mert bizonyos időközökben írni szeretnénk nekik. Az iskolás-
gyermekek örömmel fogják édesatyjuk s rokonságuk tábori címét 
tudomásunkra hozni. Egy németországi plébános, aki kétheten-
ként külön, helyiérdekességű nyomtatott leveleket küldött harc-
ban álló híveinek, nem győzi eléggé dicsérni a meglepő ered-
ményt. Olyanok, kik régen szakítottak a gyakorlati katholikus 
élettel, hálás szívvel köszönték meg s biztosították, hogy nem 
fogják elfeledni a plébánosuk jóleső figyelmét. Mások kérték, 
hogy látogasson el családjukhoz ; sok nő jött köszönettel a «szép 
levélért», amit az ura kapott a plébános úrtól stb. Ilyen eredmé-
nyek bizonyára megérik azt a költséget és fáradságot, amibe egy 
rövidke kis nyomtatvány előállítása s szétküldése kerül. És ennek 
a kis levélkének — mint említettük föntebb — az az előnye is 
megvan a külön újságszám fölött, hogy bármelyik lelkipásztor 
egymagában is képes előállítani. 

Ne riadjunk vissza e rendkívüli időkben rendkívüli eszkö-
zök igénybevételétől sem. A nagy lélekhullámzás, amit a háború 
megindított, még egyre tart. A lelkek még izzanak, most lehet 
alakítani őket. Necsak örüljünk az örvendetes változásnak, necsak 
megelégedetten hajtogassuk: A Domino factum est istud, et est 
mirabile in oculis nostris, hanem megfeszített erővel dolgozzunk, 
hogy a lelkeknek mostani fogékonyságából és megilletődöttsé-
géből — mert utóvégre is ez még nem kész épület, csak alap, 
melyen építhetünk — felépüljön a vallásos életnek temploma. 
A protestáns «Chronik der christlichen Welt» mindjárt a háború 
elején azt írta (aug. 28-iki szám): «Nicht nur für unser Volk, 
auch für die Kirche handelt es sich in diesen Wochen um Sein 
oder Nichtsein. Entweder erobert sie jetzt die Seele unseres 
Volkes zurück, oder es würde mit ihr zu Ende gehen». Ha a 
kath. egyháznak nem is léte forog kockán, mindenesetre tömér-
dek léleknek megmentése dől el a mostani háború behatásai 
alatt és valamennyi lelkipásztor odaadó munkájára van szükség, 
hogy a háborúnak az az erkölcstisztító, buzgóságot fokozó s bűnt 
engesztelő hatása legyen a béke idejére, aminőnek az egyház 
akarja és amit Istentől kér, mikor így imádkozik Hozzá : ut 
tranquillitate pacis, tua potestate servata, ad remedia correctionis 
utamur». (Missa tempore belli.) 

Az északi harctéren. Dr. Tóth Tihamér. 
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I. 

Bevezető. 

AVILÁG az alakok, a formák változatos és gazdag kincsesháza. 

Az alakok nagy értékek, beszédes értékek. Ők az a nyelv, 
amelyen a mindenség hozzánk szól. Értelmünk számára a világ 
csak alakokban nyilatkozik meg, mert az alakokat lelkünk fel-
fogja és gyönyörködve megérti. Az alakok a mindenség értelmi 
jegyei. 

Már a régi iskola mondotta, hogy a világot csak annyiban 
értjük meg, amennyiben alakokkal van felékesítve. S ha van valami, 
ami látszólag alaktalan, akkor a lélek arra törekszik, hogy az 
alaktalant alakba öltöztesse. így ad a mozgásnak és a kiterjedés-
nek számtani, vagy számokba is kifejezhető geometriai alakot. 
A számok, mint a lélek mesterséges eszközei, arra szolgálnak, 
hogy az ismeretlent ismeretessé tegyék. 

Az alakok, a formák tehát a létnek érthető minőségei. Ha-
sonlók hozzánk, mert mi is egy-egy alak, idom, forma, minőség 
vagyunk és rokonság köt össze bennünket más alakokkal. Csak 
hasonlók ismerik meg egymást ; csak hasonlók hatnak egymásra ! 
Ha mi nem volnánk alakok, a világban sem látnánk alakokat s 
a világ számunkra rejtély maradna. Mivel azonban benső lénye-
günk az alak, a minőség, azért vagyunk érzékenyek az alakok 
és a világ benső minősége iránt is. 

A nagy természet maga is alak és mint natura naturans min-
den alaknak szövőszéke. Ez az az ősi szövőszék, amelynek fonalas 
kereke a létnek látható köpenyét, a természetet szüntelen szövi. 
(Goethe.) 

Mi is ily alak vagyunk; mi szintén natura naturans teremtő, 
létszövő alak vagyunk és az alakoknak gazdag világát hordjuk ma-
gunkban. Csak ami lényegünk, abból adhatunk. És amit adunk 
a világnak, abból ismerjük meg lényegünket. Az igazság, a jóság 
és a szépség tágas mezején árad ki az ember benső lényege. 
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A tudomány, az erkölcs, a művészet és mindaz, ami e három 
fogalom alá tartozik, a belőlünk kisugárzó alakoknak világa. 

S ha kívülem minden alak vagy legalább is alakokba öltöz-
tethető és ha mi is alakok vagyunk, akkor méltán mondhatjuk, 
hogy az egész mindenség benső lényege szerint alakkal, minőség-
gel bir. De ahol alak és minőség van, ott az értelem uralkodik. Mert 
az alak és minőség az értelemhez szólnak és az értelem is 
csak alakokban és minőségekben beszél hozzánk. Az értelem 
minden műve jeleggel, alakkal, minőséggel ékes. Az alaktalanság 
az értelem fogyatkozásának jele. 

Alak, minőség, forma másrészt annyi, mint rend és célszerű-
ség. Mert minden alak összhang és minden összhang célbaszökő. 
Alak, rend és célszerűség mindig összetartoznak. A természet 
tehát, mint az alakok édesanyja — mater vivens — egyúttal a 
rendnek és a célszerűségnek is a tüköré. Az ember pedig mint 
öntudatos alak, öntudatosan törekszik rend és célok felé. 

Az alakoknak vajmi nagy jelentőségük van úgy a világ 
értelmezésében, mint világnézetünk kialakításában. Aki a világ-
ban megérzi és megérti az alakokat, az előtt a világ, mint benső-
leg összefüggő, értelmet kisugárzó, célokat megvalósító, össz-
hangzatos valóság jelenik meg. Az előtt a világnak csak úgy van 
értelme, jelentősége, célja, amint nekünk is van értelmünk, jelentő-
ségünk, célunk és hivatásunk. Aki az alakok előtt szemet húny, 
az másban keresi a világ lényegét és más magyarázatot ad a 
létnek. De alakon, minőségen, renden és célszerűségen kívül mi 
lehet a világon? Mennyiség, mozgás és véletlen. Mennyiség és 
mozgás, mint anyagi elemek és a véletlen, mint alakító erő. Az 
anyagelvüség ez utóbbi nézetet vallja. Számára a világ utolsó 
elemei nem az alak, a rend és a célszersűég, hanem az anyag 
(mennyiség), a mozgás és a véletlen. Az alak, a rend, cél és 
a véletlen műhelyéből kerülnek ki csak úgy, mint mi ma-
gunk is. 

Mikor tehát a létnek formáiról szólunk, feltárul előttünk a 
kérdés, hová helyezzük a lét benső lényegét : a véletlenbe-e vagy 
az értelembe. Megmagyarázza-e a mozgás és a mennyiség az 
alakok és minőségek világát? Mivel pedig ez a mindenség sza-
kadatlan alaköltés és létbeszökés, minek tulajdonítsam ezt a 
teremtő kibontakozást: véletlennek-e vagy értelemnek? A mennyi-
ségnek és a mozgásnak-e, vagy az alakoknak és a célszerűségnek ? 

Tehát vagy a formák a világ gerincei és alakító erői, vagy 
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tisztán a mennyiség és mozgás. Választanunk kell, ha a lét mély-
ségeit meg akarjuk érteni s ha ezen meglátás alapján világné-
zetet akarunk magunknak alakítani. Vagy, vagy! 

II. 

A naiv gondolkodás alakvilága. 

Az ember mindent a maga képére és hasonlatosságára 
alkot. Van helyes értelme is ama Protagoras-féle mondásnak: 
az ember a dolgok mértéke. Az ember mindenben önmagát ke-
resi, amint az emberben is kicsinyben benn van mindennek az 
ereje és veleje. Azért a természetet elfogulatlan szemmel néző 
ember mindenben önmagára ismer; saját lelkét, érzését és aka-
ratát látja visszatükrözni a mozgásokban, hangokban, színekben, 
vonalakban, fényekben és árnyékokban. A benne levő alak és 
alakító erő a külvilágban is rokon alakokat és alakító erőket 
ismer fel. 

így született meg az ősi természetszemlélet, a mithologia és 
a naiv költészet. Az a bájos gondolkodásmód, mely a földön túl 
kereste a lét szótlan és beszédes mintáit, ahol azok érzékeken, 
húson, véren kívül, mint örök eszmények éltek. Akkor a csillagok 
szféráit az intelligenciák ereje forgatta körbe és Héliosz hajtotta 
a felhőkön aranyszekerét. A hegyek között Oreádok serege nyüzs-
gött és minden fában ott ült egy-egy Dryád. A forrásokból 
Najád lövelte ki az ezüstös víz sugarait ; a kövekből Tantalus leánya 
szólt ki, a nádból pegig Syrinx jajgatása sírt ki. Philomela zen-
gett a berkekben és a lankás dombokon Vénusz pihent. 

Az ember, aki (hite szerint) mint ősi forma egykor szintén 
az égben járt-kelt, az égiekkel továbbra is kapcsolatban volt! Ceres 
tanította meg szántani; Hermes adta a horgonyt és a hajót; 
Bachus a búfelejtető szőlőt ; Minerva az olajfát és Poseidon a harci 
mént. Az égiek trónja is a földön volt és a halandókkal együtt 
éltek, küzdöttek és versenyeztek. 

A mithologiából nőtt ki a költői hajlamú tudomány és böl-
cselet. A természet akkor még nem gépiesen működő erők rend-
szere, hanem az tele van élő, beszélő, szenvedő lényekkel, lét-
formákkal. A csillagok halhatatlan lények és az örök égi lényeknek 
lakóhelyei. A csillagok a föld körül égi körökbe sorakoznak és 
forgásuk dalba olvad, a szférák zenéjébe szövődik. 
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Mi ennek a világnak lényege, keresi az ősi bölcselő. Szám — 
mondja Pythagoras; a szeretet és a gyűlölet, mondja Empedok-
les; a teremtő tűz, így Herakleitos; az ész, válaszolja Anaxa-
goras. Tehát nem az anyag, a mulandóság és a változás ősi 
alapja, hanem valami örök, állandó és halhatatlan, ami a széteső 
elemeket összefoglalja, rendezi, világgá alakítja. 

Plátó tovább megy. Elődjeinek gondolatait világosabban, 
de egészen mithologia gondolkodás szerint fejezi ki. A világ 
lényege az eszmék. Örök és halhatatlan lények, amelyek 
egy csodálatos másvilágból jöttek hozzánk és a szótalan, jel-
legtelen anyagnak kifejezést és értelmet adtak. Ez a] világ a 
valódi létnek csak árnyképe, «az eszméknek anyagbéli hason-
mása», tükörképe ezen az érzéki világon túl lévő «örök igazság 
világá»-nak. Barlanglakók vagyunk, homályban élünk, amíg e 
földön és az anyagban élünk. Fedezd fel itt a változó, a véletlen 
között a változatlant, a szükségest; a Sokban az Egyet és be-
hatoltál értelmeddel a lét titkaiba, alakjaiba. 

A vallásos és költői lelkület tehát intuitióval, valami cso-
dálatos belülről fakadó közvetlen sugalmazással jutott a jelensé-
gek mögött levő alakok eszményvilágába; a tudomány ellenben 
már némi elemzéssel és okfejtéssel közeledett a lét titkaihoz. Mint 
Schiller mondja: 

Ős törvényt kutat a vakeset kúsza fordulatában 
S tengelypontot örök váltakozás közepett. 

Ez Plátó jelentősége. Ő még a mithologia világában él, de 
lelke már a természettudományos gondolatokat is érinti. Eszme-
tana a vallásos képzetekből nő ugyan ki, de egyúttal természeti 
jelleggel is bir. Voltakép arra az ősi problémára akar felelni: 
honnan van, hogy a világ egyrészt egy, másrészt sok; egyrészt 
állandó, másrészt változó; egyrészt igaz, másrészt csalóka; egy-
részt vágyainknak megfelel, másrészt soha ki nem elégít. A világ 
az eszmék, a formák, az ősi minták szempontjából egy, állandó, 
igaz és jó; a másik elem, az anyag miatt azonban sok, változó, 
csalóka és rossz. Égi és földi elem keveréke a lét rendjében 
minden. Fényből és sárból van összegyúrva a tárgyak világa, 
azért van itt mindennek sötét és derült oldala. Az ész felismeri, 
melyik a magasabb létrend; hol van az állandóság, az örökké-
valóság és megnyugvás, az akaratnak pedig oda kell fellendülnie. 
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III. 
Az ősi természetbölcselő alakvilága. 

Plátó a mithologiából és az eszmék világából felemelkedett 
a legfőbb eszméhez, az Egyhez, Istenhez. Amely pillanat-
ban mesterének, Szokratesznek nyomán az egy Istenhez jut el, 
abban a pillanatban köszönt be az istenek alkonya. A bájosan 
idillikus természetszemléletből pedig természettudomány lesz. 
A mithologiai jellegű alakok, ősi minták is kilépnek mesebeli 
köntösükből és a valóság mezébe öltözködnek. Az értelem a 
formákat még mindig látja, csak más alakban. 

Plátó mithikus eszme-, illetőleg formatanát Arisztotelész 
dolgozta át.i Ö sokkal tovább ment. A mithologiát teljesen 
figyelmen kívül hagyja és helyette természettudományos szemmel 
nézi a világot. Plátó és a többi bölcselő nehézségét ő is látja. 
Az ő lelkében is fölmerült a kérdés, hogyan van, hogy a világ 
egy és mégis sok; állandó és mégis szakadatlan elváltozás? Mi 
az egynek és az állandónak és mi a sokfélének és a változásnak 
oka? Arisztoteles az egy és sok, az állandó és változó közé 
új fogalmat iktat, a fejlődés fogalmát. Ám e fogalomnak termé-
szetesen megvan a maga arisztotelészi értelme. A világban — 
így gondolkodik — a történés nyilvánvaló. De mi ez a törté-
nés? A történés (yéveatç) abban áll, hogy a dolgok állandó és 
eredeti magja, lényege (oüaía) a képesség (Sùvajjuç), a nyugalom 
állapotából a cselekvés (évepyeía) állapotába lép, vagyis a min-
denre alkalmas anyag (öXrj) a neki megfelelő alakhoz (eftk>ç, 
jiopcp ç̂) simul. Arisztotelész szemében tehát az anyag nem semmi, 
(|iíj őv), vagy nem létező, hanem ellenkezőleg mindennemű képes-
ségekkel felruházott valóság, amelyek csak arra várnak, hogy egy 
külső erő azokat létbe hívja. Mikor pedig a képesség létbe szökik, 
akkor az voltakép alakot nyer, azaz megvalósul. Az alak tehát 
megvalósulás. Az alak az anyagban lappangó tehetségnek kibonta-
kozása. Amint az emberben szunnyadó erők várják a felébredés, 
az életbelépés pillanatát, úgy várják az anyagban «rejlő» képes-
ségek is a maguk kikeletét. De amint minden az anyagba rejtett 
erő csak akkor válik valósággá, ha a jelenségek világába lépett, 
vagyis valóságos alakot nyert, ép úgy minden anyag csak akkor 

i Metafizika VIII. 
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érthető, csak akkor bir valami lényeggel, jelentőséggel és céllal, ha 
az valami alakban lép elénk, ha az alak benne megvalósul. Az 
alak ad tehát az anyagnak egyéni lényeget, hivatást és célt. 

Mindebből nyilvánvaló, hogy az alak nem bir anyagfeletti 
léttel, hanem a kettő egybetartozik. Anyag ép úgy nincs alak 
nélkül (hisz ezek benne szunnyadnak), amint alak sincs anyag 
nélkül (hiszen az anyagból kelnek ki). Amíg az anyag nincs ki-
készítve, alaktalan, de magában hordja az alakot. Ha pedig el-
készül, az alak ömlik el rajta. Mivel az anyag a lét rendjében 
az alak révén valósul meg, azért nevezi Arisztoteles az alakot az 
anyag evxe/i/eoa-nak, célbaszökésének (téXoç = cél). Más szóval 
annak az elemnek, amely az anyagnak valóságos minőséget, 
lényeget és célt kölcsönöz. 

A forma, az alak tehát — Arisztotelész szerint — az anyag-
világnak ősi kincse. Nem érzékfeletti eredetű, hanem az anyag-
ban rejlő rátermettség, illetőleg erő. Az alak tehát Arisztotelésznél 
természettudományos fogalom és nem természetfeletti valóság. 

Az anyagvilág az állagok összesége. Minden állag egy-egy 
eleme a mindenségnek. Minden állag pedig miségét, működését és 
célját az alaknak köszöni. Az állagok bár külön-külön valóságok, 
mégis együttvéve egy nagy célt szolgálnak egy universumot 
alkotnak, közösen valósítják meg a természet életét. A természet 
maga — Arisztotelésznél — nem önálló állag, nem valami ma-
gában létező lény, hanem mégis valami olyan, ami az összes 
lények együttműködéséből ered. Mi ezt így fejezhetnénk ki : Amint 
több hangból származik az összhang, amely reánk egységes ha-
tást gyakorol, ép úgy a természet sem más, mint a sok-sok egyes 
állagnak összműködése és ennek a működésnek lelkünkben való 
összefoglalása. 

Egy kérdés azonban nyitva maradt. Ha az anyagvilágok 
gazdag képességekkel bir, mi csalja ki e képességeket az anyag-
ból? Minden nyugvás akkor válik mozgássá, ha van egy moz-
dító, ébresztő erő, amely a helyzeti erélyt cselekvővé változtatja. 
Ez az erő, Arisztotelész szerint, maga az első mozgató erő. Ez 
oly erő, amelynek lényege a mozgás. Ő önti a mozgást a ké-
pességek körébe és az ő hatása alatt lépnek ki a képességek a 
cselekvés rendjébe. A földi dolgok különfélék és úgy vannak 
egymással kapcsolatban, hogy egymásra is hatnak. Az egyik 
ébreszti a másikat, a felsőbb rangú mozgatja az alsóbbat úgy, 
hogy miután Isten a mozgást a létbe ojtotta, a lények nemcsak 
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maguk mozognak, hanem egymást is mozgatják. A vonzás és a 
taszítás, az egyetemes gravitatió, a hő, a fény, az elektromosság, 
a mágnesség, a természeti vágyak, az érzés, az értelem és akarat 
azok a rugók és cselekvő okok, amelyek a világban működnek, 
miután egyszer mozgásba jöttek. A mozgás pedig egyúttal maga 
a fejlődés, az alulról felfelé haladás, a cél felé törekvés. Cél nélkül 
nincs mozgás ! Az első mozgató pedig a mozgásnak ép úgy for-
rása, mint célja, mert nemcsak belőle ered a mozgás, hanem 
feléje is tart. Íme Arisztotelész természetlátása, alakérzése. 

Arisztotelesznek nagy érdemei vannak. A mechanikai és a 
mithologikai gondolkodást egyaránt túlhaladta. Amannak Deme-
kritos és a szofisták, emennek pedig a naiv hit és bölcselet volt 
a szülője. Demekritos mechanismusát akként sújtotta le, hogy 
rámutatott arra, miként alakul, fejlődik a világ a formák és a 
minőségek hatása alatt célszerűen és mégis következetesen ; a 
mithologiával telt egyszerű életfelfogást pedig tudományos szintre 
emelte, amikor kimutatta, hogy a formák magának a világnak 
elidegeníthetetlen tulajdonai ; azok benn vannak a mindenségben 
és azon perctől fogva működnek, amikor az első mozgató az első 
indítást megadta. 

A létnek formái tehát nem illúziók, mint azt az anyagelvű 
gépies világnézet képzelte, de nem is a túlvilágnak halhatatlan 
lényei, hanem ennek a világnak minőségei, mintái, cél felé hajtó 
és belülről dolgozó erői. A létnek formái tehát valóban létesítő 
és létet nemző tényezők. 

Valami ilyent akart mondatni lord Byron Manfrédja, kinek 
szellemidéző parancsára : 

«. . . Szokott formáitokban 
Jelenjetek meg . . . jöjjön egy vagy mind 
Saját képében.. .» 

a szellem így válaszolt: 
Formáink csupán 

Az elemek, amiknek lelke és 
Ős lényege vagyunk . . . 
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IV. 

A keresztény gondolkodás alakvilága. 

Az arisztotelészi világszemlélet a lét formáira vonatkozólag 
átment a keresztény gondolkodásba is és a világ megismerésé-
nek, keletkezésének és lényegének megmagyarázására hatalmas 
befolyással volt. 

A dolgok ugyanis egyrészt sokfélék, másrészt lényegükben 
azonosak is lehetnek. A sokféléken végig húzódik az eszme, a 
forma, ami közös magot ad a dolognak, ha még oly változato-
sak is megjelenésükben. Az érzékek számára csak különféleség 
van; de az értelem az egyet is meglátja. Az érzékek csak tudo-
másul veszik a tapasztalás folyását, az értelem ellenben azt is 
nézi, mi a tapasztalat lényege és miért folynak le az események 
úgy, amint azokat érzékeinkkel észleljük? így jön rá az értelem, 
hogy sok történés azonos elvek, szabályok, minták, formák sze-
rint megy végbe, amelyek számára egy fogalmat, egy szimbolu-
mot, egy törvényt állít fel. 

Az értelem a fogalmakat tovább elemezi. Egyrészt a ha-
sonló fogalmakat még általánosabb fogalmak alá sorozza, más-
részt azokat új viszonyokba kapcsolja és velük Ítéleteket fejez ki. 
Az ítéleteket egymással szintén összehasonlítja és új következte-
tésekhez jut. így iparkodik a szellem számot adni magának a 
világban végbemenő folyamatokról és az ott nyert tapasztalatok-
ról ; igy iparkodik az anyagvilágot szellemi alakba öltöztetni és a 
maga nyelvére átfordítani, hogy annál mélyebb pillantást vessen 
a dolgokba, és annál inkább uralma alá hajtsa az érzéki világot. 
Amik a betűszámtanban az a b c , azok az ismeretben a fogalmak, 
Ítéletek és következtetések. Amint a betűszámtan tanúságai rá-
illenek a tapasztalatra, ép úgy mindaz, amit a tapasztalaton 
nyugvó tudomány a fogalmak világában kikövetkeztet, a tapasz-
talati világra is ráilleszthető. Az ember sohasem hódította volna 
meg a természetet; soha a nyers természettel küzdő gépeket és 
erőket nem talált volna fel, ha előbb a szellem, az értelem vila-
gában nem tűnődött volna azon, miként lehet a természet erőit 
uralom alá hajtani és miként lehet annak erőit az ész szándékai és 
tervei javára feldolgozni, esetleg átalakítani. 

De ha ez így van, akkor nyilvánvaló, hogy a fogalmak a 
tárgyakkal valóságos viszonyban vannak és hogy azok a dolgok 
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lényegét kicsípik. A dolgok lényege azonban az a forma, az a 
minta, amely, mint a jelenségek lelke és ősi lényege, a fogal-
makban nyer emberi kifejezést. Más szóval a fogalmak a dolgok 
formáit fogják meg, azok benső igazságát és valóságát tapogatják 
ki. Ezen meglátásból fakad a középkor rendíthetetlen meggyő-
dése, hogy a fogalmak, ítéletek és következtetések nemcsak em-
beri szavak és szárnypróbálkozások, hanem az igazságnak biztos 
alapjai. 

A formák tanán épült fel a középkor természetbölcselete is. 
A keresztény gondolkodás helyt adott Arisztotelész nagy gondo-
latainak! A keresztény bölcselő is úgy nézte ezt a világot, mint 
alakkal gazdag valóságot és a világ fejlődésében az egyre fino-
modó anyagnak egyre tökéletesebb alakkal való összeforrását 
szemlélte. Ez a szemlélet a keresztény fejlődéstan alapelemeit is 
magába rejti, amelyben az egész világ benső vágytól és céltól 
űzetve a tiszta alakok világa és végül maga az Isten felé tör. 
És e gondolatok felett ott lebeg szent Ágoston lelke is, aki 
plátói érzései dacára is a manicheizmusnak annyira kedves tételét 
az anyag rútságáról legyőzte és az anyagot az alaktalan és alak-
kal teljes lények közé illesztette.1 Másrészt látta, hogy a minden-
ség maga tehetetlen; önmagának a világban semmi alakot nem 
adhat, hanem minden idom, minta és minőség egy ősi, örök és 
változhatatlan formától ered, amely nincs sem helyhez, sem idő-
höz kötve, mint a többi formák, hanem ellenkezőleg minden 
idomnak ő a mestere és minden tért és időt ő tölt be.2 

Ezen tanítás később medrét túllépte és sok tévedésnek lett 
forrása. így a qualitates occultae, a titkos tulajdonságok tana a 
formák tanából fakadt. Mindent csak rejtett tulajdonságokra akar-
tak visszavezetni, még az elemek sokféleségét is. 

A titkos tulajdonságokról leszűrt tanítás ép oly túlzás, 
mintha valaki csak fogalmi világban akarna élni. Tiszta tulaj-
donságokkal, formákkal a természet magyarázatába ép oly ke-
véssé boldogulunk, mint tiszta fogalmakkal. Ez a ténymegálla-
pítás a középkor végén teljesen helyes volt és bizonyos vissza-
hatás volt az, amikor a tudomány a tiszta minőségek világából 
visszatért a tiszta mennyiségekhez, ami az újkor természettudo-
mányának alapjait vetette meg. 

1 Confessiones XII. c. 4—6. 
2 De liberó arbitrio 1. II. 44. c. 
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V. 

Az alakok tana a modern természettudományok kezdetén. 

Az emberi szellemnek megvannak a maga határai. Ez a 
határoltság abban nyilvánul meg, hogy mindig egy szög alatt, 
egy szempontból néz és ép azért ellentétek szerint halad előre. 

Az arisztotelészi természetbölcselet — főleg a későbbi 
alchimiában — túlsókat tulajdonított a tulajdonságoknak, az új-
kor természetszemlélete pedig mindent a mennyiségnek, az anyag-
nak itélt oda. A formák világában kevés súlya volt a mozgásnak és 
a kiterjedésnek, a mennyiségek világában pedig mindent a moz-
gásra és a kiterjedésre vezetnek vissza. Amott a mozgás és az 
anyag, emitt pedig a benső rugók és kapcsok siklanak ki. 

A minőségről a mennyiségre, a tulajdonságokról a moz-
gásra való átmenet kapcsolatban volt egy igen fontos ismeret-
elméleti belátással. Felvetették ugyanis a kérdést, vájjon a minő-
ségek tényleg magának az anyagnak tárgyi tulajdonságai-e, vagy 
inkább csak az érzékszerveinkben és a mi lelkünkben végbe-
menő alanyi elváltozások-e ? Vagy mint Locke magát kifejezte, a 
szín és íz, szag és egyéb érzékeink alá eső tulajdonságok az anyag 
ősi és elsőragú tulajodonságai-e, vagy csak másodrangúak, ille-
tőleg az anyagnak önkényesen odaitélt tulajdonságok-e. Galilei 
is ily irányban érdeklődött, midőn a modern természettudomá-
nyos kutatás útjait egyengette és azon fáradozott, hogy az anyag-
nak a mi alanyi hozzáadásunktól független tulajdonságait megálla-
pítsa és vizsgálat tárgyává tegye. Ezen szempontból nem arra 
ügyelt, hogyan tükröződnek a tárgyak a mi lelkünkben, hanem 
arra, mily viszonyban vannak egymással ? Más szóval a természet 
tárgyait téri és időviszonylatokban, vagyis kiterjedés (téri) és 
mozgás (idői) alakjában vizsgálta. Miután pedig a kiterjedés és 
a mozgás számítás alá esnek, a számok pedig alanytalan tárgyi 
értékek, világos, hogy mindaz, ami számokban kifejezhető és 
amint kifejezhető, az csak a tárgyaknak független és tőlünk nem 
befolyásolható mivoltát egészen tárgyilagosan tárja fel. 

A modern természettudomány minden felfedezése és nagy 
sikere erre az alapgondolatra vezethető vissza. Amióta a termé-
szettudomány a mindenséget mozgás és kiterjedés alakjában 
szemléli, azóta tehet rajta mindenféle kísérleteket és számításokat ; 
azóta van az elemzésnek, kísérletezésnek és megfigyelésnek nagy 
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jelentősége. Azóta törekszenek arra, hogy ne csak a fizikának és 
kémiának jelenségeit kezeljék ily alakban, hanem az élettan, a 
lélektan, sőt még a szellemi tudományok is ezen mechanikus 
módszernek hódoljanak. 

És itt van megint a túlzás! Azért, mert a világ egyik oldal-
ról mechanizmus, a másik oldalról nem okvetlen az! Az egyik 
oldalon tehát a mechanikus eljárás gyönyörű eredményeket hoz 
létre, a másik oldalon ellenben óriási hibákat követ el. Tagad-
hatatlan ugyanis, hogy sem az élet, sem a lelki élet, sem a szel-
lemi tudományok mechanikus magyarázatot nem tűrnek. Másrészt 
azonban bizonyos, hogy úgy az élet, mint a lélek műveikben fel-
használják a természet mechanizmusát. Nézzük önmagunkat köz-
vetetlenül. Nem vagyunk-e mi egyrészt gépek, másrészt pedig 
szabad lények! A tenyészélet minden működése célszerű gépies 
működés. A tüdő, a szív egy-egy kis gép. De a gondolkodás 
már nem gépmúködés. Igaz, hogy az anyagelvüség ezt is gépiessé 
akarja teeni, de minden fáradozása eddig sikertelen. 

Azért feltétlen biztonsággal mondhatjuk, hogy míg Galilei, 
Newton a fizikai világban feladataikat szerencsésen megoldották, 
addig a szellemi életre alkalmazva e módszer, csődöt mondott. A gép-
ember, a La Mettrié-féle L'homme machine (1748) annak a böl-
cseletnek gyermeke, amely Galilei és Newton fizikai elveit az 
élet és lélek jelenségeire is kiterjeszteni és a formákat a világ-
rendről teljesen kiküszöbölni igyekezett. Holbach Système de la 
nature c. műve csak befejezése ennek az áldatlan gondolkodás-
nak, amelyből csak egy szerencsés mű fakadt, a «Hoffman meséi» 
cimű daljáték és ennek gyönyörű melódiái. 

A materializmus a XVIII. század végén megtört. A mecha-
nikus gondolkodás elült és örökébe lágy romantika lépett. Az 
ember nem bírta el ezt a vad és nyers bölcseletet, amelynek 
nemcsak tételei voltak Ízetlenek, de hatása, a francia forradalom, 
mint a világitélet zúdult az emberiségre. Nem is csoda, ha 
Franciaországban nem kellett, Németország pedig szintén ide-
genkedett tőle és inkább művészi lélekkel és metafizikai magas-
latokról nézte a mindenséget. 

Bizony különösen hangzik, de úgy van, hogy maga Kant, 
akit mint minden metafizika lerontóját szoktak tekinteni, a leg-
elvontabb metafizika alapjait rakta le. Mert az ő úgynevezett 
intelligibilis világa, amelyhez sem az érzékszervek, sem a tapasz-
talatra utalt értelem el nem juthatnak, hanem csak az emberi 
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természet legbensőbb mivolta előtt tárul fel, mi más mégis, 
mint ennek a jelenségek világának gerince, alapja? Mi más, 
mint a létnek legvégső forrása? Isten Kant szerint is mindennek ős 
elve ; a lélek pedig a szabadságnak és az erkölcsi világrendnek hor-
dozója. Isten és a lélek körül forog az életben minden és ezekhez 
maga a tiszta ész mégsem nem jut el, hanem csak az értelem a 
maga meglátásaiban és belső követeléseiben ébred csak rájuk. 

Goethe Faustját sem elégíti ki a mechanikus magyarázat; 
ő is a lét rugói után kutat; a kapcsok után, amelyek a világot 
összetartják. Goethe szemében is a világ Isten tüköré, képe 
mása. 

Minden mit ismersz csupán, hasonmása. 

Goethe szerint is Isten mozgatja és élteti a világot: 
Mily Isten volna az, ki csak kívülről lökve 
így forgatná a teremtést örökre ? 
Nem ! O belülről mozgatja az egészet. 
A természetben ő is benne a természet, 
Ugy, hogy mi él s mi kél, mind ő reá vall, 
S nincs semmi az ő ereje híjával. 

A természet maga nemcsak részek összege! Az több mint 
a részek együttvéve ! Nem is lehet részekből mesterségesen össze-
ál l í tani . A természet — csak jól nézzed! 

Nem mutat részt, csak egészet, 
Külső nincsen, belső nincsen : 
Kivül-belül élet minden 
Az igazság nem hiányos : 
Amily titok oly nyilvános. 

A pantheizmus vagy naturalizmus szelleme száll ugyan ki e 
sorokból, mert Goethe inkább természetistenítő akar lenni, mint 
mechanikus gondolkodó. A növények és állatok metamorfosisa 
c. költeményeit is ez a levegő hatja át : 

Egyszerűkép aludt az erő a csirában. Egy élet 
Tervszerű mintáját zárta magába a sejt. 

Az állatokról pedig azt mondja Goethe, hogy: 
Minden tagja örök törvénytől nyerte alakját 
S ott van a legritkább formában is őstül a minta 

így az idom szabván meg az állatok élete módját 
Visszahat az életnek e módja viszont az idomra 

E határokat Isten 
Meg nem szegheti. A természet tiszteli szentül 
Mert csak e korlátok közt jön létre tökéletes alkat. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 23 
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Schiller pedig az idealizmusba olykor Plátót éri el. 
«Az eszmény és az élet» költeményében a formák mint ősi 

örök, földöntúli idomok jelennek meg. 

Az istenség örök másakép 
Mint a Styx partján a boldog anya, 
A lét szótalan mintái, járnak 
Mint az ember ott fönn járt elébb, 
Mielőtt koporsóul az érzék 
Fogta át, hogy veszendő legyen. 

A gépies gondolkodás tehát, amely a világot és annak 
minden porcikáját formák nélkül szemlélte, végül Plátói túlzá-
sokba csapott át. 

VI. 

A lét formái a modern bölcseletben. 

A XIX. század első felének nagy gondolkodói, művészei, 
bölcselői és természetbölcselői tehát épen nem anyagelvűek, 
nem a gépiesség hivei. Belátják, hogy ez a lét több mint 
anyag, több mint gép. A Fichte, Schelling és Hegel-féle böl-
cselet a szellem apotheozisa, a formák világának megdicsőítése. 
Sőt még továbbmehetünk. Schopenhauer,1 Herbart,2 Lotze,3 G. T. 
Fechner4 sőt még Wundt5 és Paulsen6 is; a franciáknál pedig 
a Cousin-féle iskola, Renouvier, Fouillée, Boutroux és Bergson7 

és a nagy Bergson-féle iskola a lét formáinak valóságát, értékeit 
tanítják. Csak Anglia maradt a positivismus talaján. 

Be kell azonban vallanom, hogy ezen bölcseleti irány mel-
lett a jelenben is elhúzódik egy másik, anyagelvű és gépies 
szemléletű irányzat és ez ép a természettudományos gondolko-
dás. A természettudomány ugyanis a XIX. század közepe óta 
megvetéssel mellőzte a mindent átlelkesítő Schelling-féle termé-
szetbölcseleti irányt és visszatért a mechanikus hagyományokhoz. 
Sajnos, megint megvolt az oka! Egyrészt a természetbölcselet 

1 Von der Materie. 
2 Allgemeine Metaphysik. 1898. 
3 Mikrokosmos. 
4 Eine Auswahl aus seinen Schriften von dr. Otto Richter. 45—135. o. 
s System der Philosophie3. 1. 319; I. 385; II. 193. o. 
6 Einleitung in die Philosophie. 17—19. Auflage, 255. o. 
7 Evolution Creatreice. 95. o. 
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költészetté finomult el ; másrészt saját hagyományos módszerével 
nagy eredményeket ért el ismét. 

És mindez abba a pillanatba esett, mikor az anyagelvi 
gépies világszemlélet most már főleg Németországban ismét 
feléledt és a természetrajzi, fizikai és kémiai tudományok nagy 
lendületet nyertek. Darwin, Spencer Herbert, Mayer stb. hatása 
alatt egyrészt a szervetlen világ új energetikus kép alakjában 
tárult föl, másrészt az élők világa nyert új értelmet a kifejlődés 
és a leszármazás hatása alatt. A gondolkodás magja pedig ismét 
csak az volt, hogy ez a világ lényegében csak mennyiség és 
mozgás. Csak ezen erők összetétele és mozgás szerint való 
elhelyezkedése minden. A formák világát Istennel és a lélekkel 
együtt kiküszöbölték és a természetet az erők gépies hatása 
gyanánt kezelték. 

Mint említettem, a hatás most is nagyszerű volt, de nem 
minden. A világnak úgynevezett gépies felét még jobban meg-
értettük, de legkevésbbé sem értettük meg a másik felét, ahol 
minőségek, az ősi minták és formák rejlenek. A tudomány fel-
számolt mindazzal, ami felszámolható és számokba foglalható; 
mindazzal, aminek élete determinálva van, tehát a determinis-
mus uralma alàtt áll. Ám mindezek alul kibujt a valóságnak az 
a fele, amelyik nem mérhető és mégis hatásokat fejt ki, gazda-
godik és a létet is gazdagítja. 

Nézzük csak az emberi szellem irányait mindkét oldalról ; 
nézzük csak a XIX. század második felének nagy erőfeszítéseit 
és kiderül, mily szilárdan áll a lét formáinak tana még ma is! 

A természettudósnak tehát két dogmája van: minden vagy 
mozgásra vagy kiterjedésre vezethető vissza. 

Lord Kelvin szerint, minden tudásunk a fizikában attól 
függ, képesek vagyunk-e mi a jelenségeket mozgási modelekre 
visszavezetni. Verdet tanár írja: «A fizikusok igazi problémája 
mindig az volt, hogy a jelenségeket a lehető legegyszerűbb 
alapra, a mozgásra vezessék vissza.» Lucien Poincaré1 szintén 
ezt vallja. A fizika tehát mindenáron azon van, hogy deductiv-
tudomány, illetőleg a mechanika egy fejezete legyen. A modern 
élettan szintén arra törekszik, hogy minden jelenséget mechani-
kai mozgások alakjában szemléljen. Haeckel szívvel-lélekkel ezen 
van Világrejtelmek művében. 

1 La Phisique moderne c. munkájában 13—14. 
23* 
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Mielőtt ezt az álláspontot vizsgálnék, tudnunk kell, mikép-
jutottunk el ilyen szemlélethez? Mi hajtja ily irányban az 
értelmet? 

A mi emberi természetünk, értelmünk vezetett ide. A mi 
lelki berendezésünk a tüneményeket igen sokszor csak akkor 
képes megragadni és megérteni, ha azokat vagy mozgásra vagy 
kiterjedésre vezetheti vissza. Mozgás méri a hőmérsékletet (a 
higany emelkedése) ; mozgás méri a súlyt (a mérlegen) ; a tű 
elhajlása mutatja az elektromos feszültséget; az óra mutatója 
jelzi az időt; mutató elhajlása tünteti fel az időjárást. A gáz 
feszítőerejét is a manometer tűje jelzi. 

Nem csoda tehát, ha az ember lehetőleg mozgás alakjában 
igyekszik számot adni arról, ami a levegőben, gőzben, villany-
ban, hőben stb. történik. Mozgás alakjában, amely vonalat ír le 
és térben történik. 

Tagadhatatlan, hogy a hangtan kifejlődése is nagyon elő-
mozdította a mechanikus szemléletre való törekvést. Mióta a 
hangok minőségét tiszta rezgési viszonyokból vezetjük le, azóta 
a tudomány más tünemények lényegét is a rezgésben kereste. 
A fény és az elektromosság ma már rezgési tünemények, vagyis 
mozgások és úgy látszik, a mozgásban megtaláltuk annak a 
deductiónak főtételét, melyekből a többi természeti jelenségek 
az altételek sorozatán leszármaznak. Sőt talán megtaláltuk a 
mozgásban az összes jelenségek közös anyját és benső rokonsá-
gát is1 és rányitottunk arra az ősi forrásra, amelyekből az élet 
egész gazdagsága feltör. Fresnel, Maxwell, Hertz tanai és a 
radioactivitás felismerése óta az erő egysége és benső rokon-
sága szinte nyilvánvaló. 

A csillagászat nagy felfedezései is megerősítették a tudo-
mányt azon meggyőződésében, hogy minden csak mozgás. A modern 
tudomány — mondja Bergson — a csillagászat leánya.2 A tör-
vény fogalmára, amely szintén a természet gépiességét tanítja, a 
csillagászat vezetett.3 A csillagok szabályos járása már régen 
a rend és a mechanizmus benyomását ébresztették föl és meg-
szülték az ég mechanikája tudományát Newton lelkében. A csil-
lagok világa pedig gondolatokat keltett, hátha az anyag, hátha 

1 Naville, la phisique íjioderne 165. o. 
2 Evol. creat. 362. o. 
3 H. Poincaré, Valeur de la Science 159. o. 
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a parány is ugyanolyan törvényeknek hódol, mint a világrend-
szer és akkor talán itt a földön is mindent csak úgy mozgás-
sal, illetőleg annak a térbe való megjelenésével magyaráz-
hatnak meg, mint az égen. Mily remények —- mondja Han-
nequin — a lét alapjáig eljuthatni ezen eszközökkel, a mozgás 
tanával és a mértannal ! Nincs már többé minőség, bármily 
bonyolult legyen is az, ami nem volna mozgás; és nincs moz-
gás, amit ne lehetne még egyszerűbb elemekre visszavezetni.1 

Sőt talán még merészebb álmaink is beteljesednek. Ha 
valóban minden csak mozgás, akkor talán egyszer felesleges lesz 
a kísérletezés is. Egyszerű levezetések révén jutunk el a főtétel-
ből a természet összes tüneményeihez. Az energetikai iskola 
határozottan ily irányzattal dolgozik, amikor minden formát és 
minőséget (a tér, idő és az idomok képzetét is) az energia 
alakjára vezeti vissza. 

Bármily merész álmai legyenek is a gépies világszemlélet-
nek, a természetet a maga egészében ma sem fejti meg. Ábrán-
dok ábrándja, hogy a világ sem több sem kevesebb mint moz-
gás. Sem a szervetlen, sem a szerves világot a mozgás egyedül 
nem magyarázza meg. A létnek formáit legkevésbbé sem küszö-
böli ki. 

Bár a mozgás közvetlen tapasztalatunk alá esik, mégis ép 
oly világos, vagy homályos fogalom, mint az alak, a cél, a 
minőség fogalma. 

Mi a mozgás? Már Arisztotelész a mozgásnak három 
alakját ismerte. A helyi mozgást, továbbá gyarapodást és 
minőségi elváltozást. Mind a három mozgás, csak a moz-
gásnak más-más alakja. A természettudományi mozgás alatt 
szigorúan az elsőt érti, t. i. a helyváltozást. Az is lehet kétféle: 
vagy az alanytól független, vagy attól függő mozgás. A csilla-
gok járása, a járó művek mozgása, a golyó röpülése stb. első 
sorban a térrel vannak kapcsolatban. A hang és fénytünemények 
ellenben már az alanytól függnek. Csillagok járása, a többi és 
hasonló természetű helyi mozgások akkor is voltak, amikor 
még ember nem észlelte e földön ezeket. De kívülünk a világ 
színtelen íztelen, anyagtalan és néma! Ezen mozgások tehát 
kívülünk csak levegő és étherrezgés, hanggá, fénnyé, színné, 
ízzé, szaggá csak bennünk válnak. A levegő-, az étherrezgés 

1 Etude des Sciences et d'Histoire de la Philosophie. 17. o. 
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lehet erősebb vagy gyengébb, amint a levegő, az éther több 
vagy kevesebb rezgést végez 1' alatt. Más szóval a rezgés 
magában ugyan tiszta mennyiség, de a mi szervezetünkben már 
minőségi alakot nyer. Fülünk hártyáján a húrok, szemeinkben a 
sejtek minőségileg különböznek és különböző minőségük sze-
rint alkalmasak a több vagy kevesebb rezgést átalakítani. így 
tehát a fül, a szem a tiszta mennyiséget minőséggé változtatja, a 
maga malmában átőrli és úgy adja az agyidegek segélyével a lélek 
tudtára. A mennyiség bennünk minőséggé válik. Szóval a moz-
gások mechanikája a hangok és a színek minőségévé módosul 
át. De tovább megyek! A csillagok járása tisztára mechanikai 
mozgás és mégis a minőség szemléletét ez sem zárja ki. A szak-
tudós ettől a minőségtől elvonatkozhatik, de a bölcselő nem. 
A szaktudós azt nézi, mi ennek a mozgásnak a természete, mi 
annak legközelebbi oka? A jelenséget tehát a maga elszigetelt-
ségében vizsgálja. A bölcselő azonban szélesebb alapon szem-
léli. Amint az órás csak az órával foglalkozik és eszébe sem 
jut kérdezni, mint fedezte fel egykor az ember az órát; úgy a 
csillagász is mint szaktudós csak azt nézi, mikép jár a világ-
mindenség gépezete és nem azt, mi adott annak ilyen szerkeze-
tet. Pedig maga a szerkezet mint szervezet több mint gép. 
Minőség is. És amint egy gép nem hoz létre egy másikat önma-
gától, úgy a világ gépezete és annak berendezése sem valami 
más gépnek a műve. A gépet egy forma, egy értelem hozta létre 
és az mozgatja is bizonyos célok szerint. 

Merész általánosítás, minden mozgást az ég mechanikájának 
módjára értelmezni. Azt vélték egy időben, hogy a különböző 
állagok, a szerves és szervetlen lények keletkezését is az atomok 
puszta mozgása megfejti. De mihamar leküzdhetetlen nehézsé-
gek merültek föl. Nem tudják megmondani, miként alakul ki 
az egyszerű mozgás a minőségek világává. Mert ha úgy a 
mozgásnak mint a mozgónak természetéből mindenféle minősé-
get kitörölünk, akkor a világban semmiféle minőségnek nincs 
elégséges oka. Pedig minőségek vannak a világban. Ha pedig 
a mozgás egyedül maga létesíti a minőségeket, akkor bizonyára 
a mozgásban magában kell minőségi irányzatnak lennie. De 
honnan van ez a rejtélyes minőségi irány? Vagy magából a 
mozgóból ered és akkor ez a minőségi különbség annak a 
mozgónak a lényege; vagy valami mozgató erőtől származik és 
akkor mégis egy transcendentális értelem a mozgás alapjának és 
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a formáknak ősi forrása! Szóval maga a tiszta elvont mozgás 
a minőségekben gazdag világot nem magyarázza meg, és mivel 
a világ concrét céllal is bír, e célt csak a formától, a beleöntött 
iránytól nyerheti. 

Szokás a parányokat és azok benső életét a nagyminden-
ség életével összehasonlítani. Talán helyesen! Hisz a legkiseb-
ben is visszatükröződik a nagy, az egyetemes. Nekem ez a gon-
dolat azért is tetszik, mert amint az universum berendezése 
bölcs törvényhozásra vall, úgy az atomok és az atomokon fel-
épülő elemek is. Tudom, hogy főleg a fizikai és kémiai felfo-
gással ellentétbe jövök, ha kimondom, hogy a parányok és azok 
kapcsolódása akár fizikai, akár kémiai úton, több mint egyszerű 
mozgás jelenség; több mint gépies alakcsere, vagy szerkezet-
változás. Az atomok maguk minőségileg különböznek, amint 
ezt már Gassendi is tanította. De Maxwell és Tyndall is rájöttek 
arra, hogy berendezésük művészi és az »első ok működésének 
tanúbizonyságát hordozzák magukban.»i A véletlen ily berende-
dezéseket annál kevésbbé hoz létre, mert a véletlen inkább rom-
bol, mint épít. Ha tehát az atomok formák is, minőségek is, 
akkor még a látszólag gépies kapcsolatoknak is a formaiság a 
szabályozója. 

De ha feltesszük, hogy a parányokat energiákra lehet fel-
oldani, akkor sem küszöböljük ki a minőséget, a formákat a 
világból. Mert ha az energiák egyenértékűek is (aequiva-
lens) és az egyik energia egy neki megfelelő és egyen-
értékű más energia alakot ölthet is magára, azok egymással még 
sem teljesen azonosak. Például a munka maga más mint a hő; 
a hő is más mint a munka, pedig a munka hőt fejleszthet, a 
hő pedig munkát végezhet. A villamosság is más mint a munka 
stb. Azért maga Ostwald sem mondja, hogy a különböző ener-
giák egy minőségűek, ellenkezőleg igenis hangsúlyozza minden 
energiai alaknak sajátosságát.2 

A tudomány továbbá a szervetlen világot örök változat-
lanságban, mozdulatlanságban szemléli. A természettörvények 
állandósága ezen a gondolaton nyugszik. Csak az a kérdés, tény-
leg ily mozdulatlan-e a szervetlen világ? Henri Poincaré 
«Utolsó gondolataim» c. művében foglalkozik e kérdéssel és 

1 Revue scientifique 1873. okt. 18 
2 Dippe Naturphilosophie 53. o. 
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fejlődéstani alapon arra az álláspontra jut, hogy a természettör-
vények javarésze időben bontakozott ki a lehetőségek világából. 
Ez a feltevés tetszetős. Bizonyára az ősidőkben nem működtek 
még az erők úgy mint ma. A csillagrendszerek kibontakozásuk 
közben belső módosuláson mentek át és ezek a benső módosu-
lások mindmegannyi életmegnyilvánulások. A teremtő kibonta-
kozás a természettörvények szülője. A matematikus és fizikus 
tehát csak viszonylagos állandóság körében mozognak. A ter-
mészet lassú életét csak úgy nem vesszük észre, mint földünk 
felületének gömbölyűségét és azt véljük, hogy a felület lapos. 
A tudomány csak hosszú évszázadok elteltével győződött meg 
földünk gömbölyűségéről. így vagyunk az anorganikus világ lassú 
módosulásával is. Nem hulla az, kiszen él a maga módja sze-
rint. Öregszik is és folyton változik. Ez az érés, fejlődés és 
kibontakozás szintén a lét formáinak feszítő erejében történik. 

Ha pedig a szervetlen világból áttérünk a szervesbe, akkor 
a minőségek és formák világa bámulatosan felragyog. Már az 
utolsó elemek is formagazdagságra utalnak. A legfinomabb 
mikroszkopikus vizsgálódások bizonyítják, hogy az élők sejt-
atomjai különböző kémiai összetételt és szervezetet mutatnak. 
Főleg a sejtmagvak tüntetnek fel minőségi különbségeket. Pedig 
mi a sejt maga? Goethe így mondja: 

Egyszerűkép aludt az erő a csirában. Egy élet 
Tervszerű mintáját zárja magába a sejt. 
Szárt, gyökeret, levelet, még szín és forma hibázván, 
Nyugvó életet óv szárazon így meg a mag. 

Az alak, a forma az élőknek a lényeg. Mert: 
így az idom szabván meg az állatok élete módját 
Vissza hat az életnek e módja viszont az idomra. 

Az élők világának helyes megismerését főleg a geome-
triai szemlélet és elfogultság gátolja. Amint a mechanikus szem-
lélet mindent mozgásban látott, épúgy a geometriai mindent 
részekből rak össze. A geometriai szemlélet más szóval az élőt szét-
morzsolja, részeire bontja és azt hiszi, hogy csak a részek össze-
tétele adja az egészet és a részeken kívül semmi nincs az élő-
ben. A részekből azonban nem lehet az élőt visszaállítani. 
A részek talán feltárják az élő berendezését; amint a kerekek 
is megmutatják a gép szerkezetét, de a gép több mint egy 
csomó kerék; s az élő is több mint a részek összege. Ezt már 
Arisztotelész, sőt szent Tamás is látták és koruk anyagelvűségé-
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vei szemben ép úgy hangsúlyozták a lét formáinak valóságát és 
természettudományos jelentőségét, mint mi.i 

Az élők ugyanis sajátos élet megnyilvánulásokkal lépnek 
fel, amelyek azok benső lényegéből folynak! Kérdés, lehet-e 
ezeket mechanikus úton megmagyarázni? És ha nem, akkor 
bizonyára ezek az életnyilvánulások is a formák világának való-
ságát és értékét jelzik. 

Az élőlény megmagyarázhatatlan életmegnyilvánulása pl. 
az érzet. Nem az érzés, mert az lehet az élőnek szinte mecha-
nikus visszahatása is az inger tárgyára. Ilyen a növény fény-
érzése, a bogárevő növények ösztönös összehúzódása stb. Mi 
most az érzetre, mint a tudat tényére gondolunk. Mert mégis 
csak nagy csoda az, hogy szemünkkel még a bőgő húrjainak 
mozgását is látjuk és tudjuk, hogy ez a mozgás fülünk hárfa-
szerkezetében szintén csak mozgást ébreszt és ez a mozgás 
tovább halad az agy részecskéinek tömkelegére és a lelkünkben 
még sem mozgást, rezgést észlelünk, hanem hangot. Nem látjuk 
az éterrezgést sem, hanem színt! Nyelvünk sem veszi észre az 
elektromos áram rengeteg rezgését, hanem legfeljebb ízt tapasz-
tal. Ha mi csak anyag volnánk, mint anyag, csak rezgésbe 
jönnénk és magunk is rezgéseket ébresztenénk. De mi a mozgást 
és a mérhető rezgési viszonyokat minőségekké alakítjuk át. 
Melódiákká, színskálává, ízekké, szagokká, alakokká. De tehet-
nők-e mindezt, ha magunk és legbensőbb lényegünkben nem 
volnánk minőségek? Operari sequitur esse! A cselekvés módja 
fényt vet a cselekvő lényegére — mondja a hagyományos bölcselet. 

Már Leibnitz írta: az érzet és mindaz, ami vele jár és 
belőle származik, a mechanikus magyarázat számára megmagya-
rázhatatlan, vagyis sem alakba, sem mozgásba nem foglalható.2 

És ez a tény ma is megdönthetetlen igazság. 
Az élőlény második jellemvonása, hogy soha életében 

ugyanazon jelenség ugyanazon módon nem ismétlődik meg. 
Az élet nem ismétli magát. Minden sejt magába zárja a multat és 
azon elemek történetét, amelyek neki életet adtak. De minden 
sejt éli a jelent, sőt már a jövő képét is magán hordozza. Azért 
az élő életét egyszerűen megismételni nem lehet. Vissza kellene 
térnie az előbbi élet formájához, pedig ép ez lehetetlen.3 

1 Arisztotelész de phisico auditiu II.' 1. 3—4. 
2 Monadologie, 17. §. 
3 Meyerson. Identité et Realité 195—198. o. 



3 5 4 d r . t r i k á l j ó z s e f 

Minden élő lény tovább él, cselekszik; még pedig a maga 
természetének megfelelőleg. A növény és az állat ösztönei sze-
rint, az ember főleg értelme és akarata szerint, de különösen 
fejlődése kezdetén ösztönei szerint is. De mi az az ösztön? Mi 
az értelem? Mindakettőt a célszerűség jellemzi. Az ösztön cél-
szerűsége szükségszerű, benső kényszerűséggel indító; az érte-
lem ellenben a belátás célszerűsége. Amaz belülről oktatja és 
vezeti a lényeket, emez pedig megfontolással. És amilyen az 
ösztön és értelem, olyan az egész élő. Lehet-e tehát ezen ele-
meket mellőzni ? S ha nem, honnan erednek ? Ne is kérdezzük, 
honnan van a lélek, hanem, honnan van az ösztön? Az anyag 
tulajdonsága-e? Hisz az anyag mivolta a mozgás és a mennyiség, 
az ösztön pedig célszerűség, minőség, szóval alak. A lélek pedig 
még inkább, mert ez a szabadság világába emeli az embert. 
«Er ist der erste Freigelassene der Schöpfung», mint Herder 
mondja. 

És most morzsoljuk szét az élőt, bontsuk fel elemeire és 
rakjuk képzeletben ismét össze, mint a geometrikus gondolkodó, 
hol lesz az ösztön, hol lesz a cselekvés elve? A részek puszta 
összerakása egy füvet sem kelt életre. A geometrikus elme 
minden ízt és szálat meglelhet, csak ép az élet lelkét, a for-
mát nem! 

Még tovább megyek ! Az élet nem lapos, nem unalmas, 
sőt igen változatos és formagazdag. Vájjon a gazdagság az 
atomok egyhangú és gépiesen szabályos mozgásából kimagya-
rázható-e ? 

A növény, állat és ember felfelé haladó életpályája, az 
atomok mechanikus mozgását végtelenül felülmúló élete, amely 
élet a mechanizmusból a szabadságig emelkedik fel és a ref-
lexektől a zseni szellemi látásáig tágul, bizonyára több mint 
mozgás és mennyiség, sőt mindez minőség; eszmények, formák 
kifejlődése; a lét formáinak érzéki alakba, jelenségbe való kiöl-
tözködése. 

Nem is elégedett meg sem a művész, sem az igazi böl-
cselő az anyag mechanizmusával sohasem ! Őket a lét formái 
érdekelték mindig. A művész remekében nem a részek mozaik-
szerű összerakására helyezi a súlyt, hanem arra, hogy az «élet 
szándékát» kifejezésre hozza. Azt, ami a részek belső kapcsa, 
összefogó elve, idomító ereje. A műremekekből a formák beszél-
nek hozzánk. 
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A bölcselő sem az élet gépies mozgására, unalmas egy-
hangúságára ügyel, hanem annak kibontakozására, felfejlődésére. 
Azt nézi, mint ébredt az ember az igazságok meglátására; a 
gondolkodás működésére, a természet benső lényegének kipu-
hatolására, a lelkiismeret és az erkölcsi élet fogalmainak meg-
értésére, az ember helyzetére más emberekkel és a természet-
tel szemben, a társadalmi és politikai kérdések nagy jelentősé-
gére, a jog és a kötelesség öntudatára, a természetfeletti okok 
megismerésére, a vallás kiképzésére. Ám ezek mind oly erő-
nyilvánulások, amelyek a gőz, a hő, a villany stb. mechanikus 
hatására és ezek mennyiségi viszonyaira vissza nem vezethetők. 
Ellenkezőleg ezek a talán nyers, a mozdulatlan természetet ala-
kítják, formálják, minőségekkel ruházzák fel. Ezek nagy valósá-
gok, mert valóban minden fizikán túl eső valóságoknak adnak 
életet. Mint formák formát, új életképeket teremtenek és egy-
részt irodalomban, tudományban, művészetben ; másrészt pedig 
újabb és újabb hivatású, alakú, jellegű világszemléletekben ; vallási 
társadalmi és politikai berendezésekben nyilvánulnak meg. És ezek 
nem valóságok-e? Nem többek-e mint minden parány, energia 
vagy bármily más állag! Viszont az élet e legmagasabb for-
mái nem mutatják-e, hogy formák nélkül nincs semmi, sőt az 
egész mindenség az alakok egyre tökéletesebb formáinak feltö-
rekvéséből nyeri mozgalmasságát, szépségét. 

A mindenséget tehát, mint a lét formáinak megtestesülé-
sét kell néznünk 1 A szaktudományok félszemű és egyoldalú szem-
léletével szemben az összefoglaló, lényeglátó természetlátásra 
van szükségünk. így nézte Schopenhauer és Hartmann a termé-
szetet, mikor azt, mint az akarat tárgyias kifejezését tekintette. 
«Nappali világítás»-ban így látta Fechner is a világot. S végül 
így szemléli Bergson is a világot mint az ősi életlendületnek 
kibontakozását. Ezek mind szimbolikus kifejezések. Csak úgy, 
mint Driesch életereje.1 Reinke2 dominansa, vagy a schola for-
mája. Mindezen kifejezések mögött mély igazság rejlik és ez az, 
hogy a világ a maga szervetlen elemeiben is több mint anyag, 
több mint gépiesség. A világ át van hatva logosszal, még pedig logos 
spermatikosszal, éltető, életet bontó, világosságokat fejlesztő gon-
dolatokkal, akaratokkal, célokkal és hivatásokkal. Ezek a teremtő 

1 Naturbegriffe und Natururtheile. 1914. 112—119. 176—196. 
2 Einleitung in die theor. Biologie 1901. Die Welt als Tat. 
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eszmék és gondolatok, mint az élet alakító erői egyrészt kivülről 
erednek, a legfőbb Lénytől, az élet kútforrásától, másrészt belülről 
törnek felfelé, mert az anyag oly művészies jelleggel és berende-
zéssel bír, hogy a lét formáit a maga fejlődésének belső elvévé 
képes tenni, amint a vad ág a maga anyagában ad létet a 
nemes ág életének és ez által önmaga nemesedik meg. Isten a 
tiszta forma, a formák világának ős forrása, a lét formáinak is 
legvégső oka, minden létet belülről nemesítő elve. Miközben pedig 
belülről érleli és fejleszti, egyúttal Maga felé tereli, hogy őbenne 
legyen kezdete és végső célja. így mondja Goethe : 

Ne véld, hogy fül Őt hallja, szem meglássa, 
Minden mit ismersz, csupán hasonmása ; 
S eszed leglángolóbb szökellete, 
Hasonlattal, képmással éri be. 
Ő vonz, derít, maga felé ragad 
S az út virágos lábaid alatt. 
Nincs távolság, nincs többé múlt, jelen 
S amerre lépsz, környez a Végtelen. 

* 

Mily Isten volna az, ki csak kivülről lökve, 
Így forgatná a teremtést örökre ? 
Nem ! Ő belül mozgatja az egészet, 
A természetben Ő és benne a természet. 
Úgy hogy mi él s mi kél, mind Ő reá vall, 
S nincs semmi az Ő ereje hijával. (Dóczi.) 

Az anyagelvű és gépies gondolkodású szellemi irányzat 
tehát a lét értelmi és formai elemei felett nem diadalmas-
kodhatik. Azért tanítom én, hogy formák és minőségek hatják 
át a világot minden izében és rétegében és hogy ezen formák 
egyrészt a létező dolgoknak szervező elvei, másrészt az értelem 
megismerésének fogantyúi. 

Budapest. 
Dr. Trikál József. 
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Hitvédelmi Közlemények. Fordította dr. Kuncz Ferenc erdély-
egyházmegyei áldozár. Kolozsvár, szent Bonaventura könyvnyomda. 
1913. 394 lap. Ára 2 korona. 

A mindennapi tapasztalat által beigazolt szomorú igazság, 
hogy magát intelligensnek nevező középosztályunk saját katho-
likus hitéről édes keveset tud; annyit sem, mint a falusi paraszt, 
sőt sokkal kevesebbet, mint teszem a protestánsok. Mindenben 
művelődik, mindenben halad, minden iránt érdeklődik, csak egy 
iránt hideg, közömbös és ez: «az Isten tudománya». Honnan is 
bővülnének ismeretei ? Amit valamikor iskolában tanult, rég ki-
párolgott fejéből, szentbeszédeket nem nagyon hallgat és ezért 
a hit legelemibb és mégis oly fontos igazságaiban igen-igen 
járatlan. Igazán reá fér egy kis «felnőttek oktatása». Ezt nyújtja 
nekik a fordító ebben a műben, amely dióhéjban magában fog-
lalja mindazt, amit a keresztény katholikus embernek tudnia és 
hinnie kell. A fordítás — mint az előszó mondja — a Herz-Jesu 
Sendbote (Jézus szt. Szivének Hirnöke) 1906—1910. évfolyamai 
nyomán készült. Felöleli a Katekizmus mind a három részét: a 
hitágazatokat, parancsokat és malaszteszközöket és az ezekkel 
kapcsolatos minden kérdést, sőt még a modernizmust és hypno-
tizmust is. Jóra célzott tehát a fordító és jót is cselekedett. Aki 
forgatja és figyelmesen olvassa, bizonyára felfrissíti emlékében, 
amit valamikor tanult és sok olyanra akad majd, ami már-már 
a feledés homályába merült. A szándék, a cél jó és dicséret illeti 
érte a fordítót. Arra kérdésre azonban, hogy miképen oldotta 
meg feladatát, már nem birok teljesen helyeslőleg nyilatkozni. 
Felsorolok néhányat hibái közül: Lehet, hogy én tévedek, de az 
is lehet, hogy a t. olvasó egyet fog velem érteni. 

Először is helytelenítem rendszertelenségét, a csoportosítás-
nak minden hiányát. Olyan ez a munka, mint a mozaik; kis kö-
vecske, nagy kövecske, ide-oda dobva, hányva. Miért nem követte 
azt a sorrendet, ami a katekizmusban van: hit, parancsolat, m a -

II. rRODALoMI É-RTESITÖ 
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laszteszközök a hozzájuk tartozó mellékkérdésekkel ? Hiszen ha 
már kiválasztotta abból a folyóiratból a közlendőket, miért nem 
szedte őket rendbe? Hogy csak egyet említsek: a II. fejezet tár-
gyalja a házasság felbonthatatlanságát, a vegyes házassággal pedig 
a XXXVIII. fejezetben foglalkozik; nem lehetett volna ezt a kettőt 
egymásmellé állítani ? 

Másodszor különösnek találom, hogy magyarnyelvű mun-
kában német szerzőkre hivatkozik. Ez kárbaveszett fáradság. Aki 
magyar könyvet olvas, nem bizonyos, bírja-e a német nyelvet is, 
és így nem veheti hasznát az idézett szerzőknek. Különben is 
vannak, hála Istennek, magyar művek, amelyekre hivatkozni lehe-
tett volna. 

Harmadszor, meggyőződtem a könyv lapozgatásából, hogy 
fordító nem teljes ura a német nyelvnek, vagyis nem birja azt a 
nyelvet oly mértékben, hogy árnyalatait hűségesen visszaadni 
képes volna. Ilyen például a 127. oldal első sorában «A tekin-
téllyyel szemben tartozó» («A tekintély iránt tartozó» helyett); 
a 128. oldal első bekezdés 11—13. soraiban ez áll: «Különben 
is a bíróilag elitéltek között a papok foglalják el a l egt i sz tesé -
g e s e b b helyet». Köszönjük az elismerést! Ez a kifejezés, ahogy 
a fordító produkálta, épen azt jelenti : többségben vannak a katho-
likus papok. A 364. oldalon a cím így szól: «Pál-levelek». Hát 
ennek, kérem tisztelettel, semmi értelme nincs, hanem azt kellett 
volna írnia: «szent Pál levelei», vagy : «Pál apostol levelei», mert 
vezetéknévnek is elég sűrűn előfordul hazánkban és így az em-
ber egy kis malíciával nem épen az apostolra gondol. A 62. 
oldalon a cím : «Reliquiatisztelet (Ereklyetisztelet)» ; miért nem 
így: «Az ereklyék tisztelete?» Persze, mert a «Sendbote» azt 
írja: «Reliquienverehrung!» A 122. oldalon levő cím: «A tekin-
tély (Felsőségi hatalom)». Ez teljesen felesleges és még hozzá 
helytelen megjegyzés is, mert nem mindig van tekintélye annak, 
akié a hatalom ; a felsőség meg azért felsőség, mert hatalommal 
rendelkezik, ellenkező esetben «alsóság» volna. A magyar nem 
azt mondja «felsőség», hanem «felsőbbség». A 170. oldalon így 
í r : «A pápa körirata» (Rundschreiben), talán inkább: «Körlevele!» 
Ilyen germánizmus még több is van, de állításom bizonyítására 
ennyi is elég. Összevetve a plust a minussal, végeredményben 
ismételnem kell fenti kifejezett meggyőződésemet, hogy a fordító 
jóra célzott és jót is cselekedett. Az általam felrótt hiányok csak 
amolyan szépséghibák, melyeket a laikus közönség — amelynek 
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számára ez a fordítás készült — aligha is fog észrevenni s így 
lelki haszonnal forgathatja e művet. 

Nagyszombat. Mátrai Győző. 

1. Reffo Jenő: Az utolsó ítélet és a világ vége. Olaszból 
fordított második magyar kiadás. Nagyvárad, 1913 261. 1. 
Ára 4 K. 

2. A mennyország. Olaszból fordítva. Második kiadás. Nagy-
várad, 1913. 206 1. Ára 3 K. 

3. M. Louvet: A tisztítóhely a szentek kinyilatkoztatásai 
szerint. Franciából fordítva. Harmadik kiadás. Nagyvárad, 1913. 
429 1. Ára 5 K. 

4. Bautz József: A pokol. Németből fordítva. Második ki-
adás. Nagyvárad, 1913. 430 1. Ára 4 K. 

Mind a négy kötetet Qörgényi Jenő tasnádi plébános for-
dította. Az imprimatur a nagyváradi latin szertartású egyház-
megyei hatóságtól való. 

Az eschatologia mindig izgató tárgya volt a keresztény 
hittudománynak. Már Krisztushoz intéztek kérdéseket a zsidók a 
föltámadásra nézve. Szent Pál több helyen beszél róla, thessza-
lonikei hiveit külön meg kell nyugtatnia az Úr második eljöve-
telére nézve. A chiliasmus eschatologikus tévely volt. Mivel a 
kinyilatkoztatás keveset beszél az utolsó dolgokról, tág tere 
nyilott a képzeletnek, melynek alkotásai az apokryphekben meg-
előzik Dantét a túlvilág festésében. (V. ö. : Apoc. Petri. Harnack : 
Texte u. Unt. IX. 2. Azért kevés olyan munka található, mely 
teljesen függetleníthette magát és megmaradt a kinyilatkoztatás 
szilárd alapján, melytől függ igazi értéke. 

1. «Az utolsó itélet és a világ vége» cimű munka szerzője 
dicséretes mérsékletet tanúsít e drámai tárgy megírásában. Bizo-
nyítékait majdnem kizárólag a Szentírásból veszi, amint a dolog 
természete is követeli. Annyi szentírási helyet idéz, hogy bőséges 
anyagot szolgáltat mindazoknak, akik a külön ítéletről, a világ 
végéről, ennek jeleiről, az Antikrisztusról, Henok és Illésről, a 
végitéletről, a test föltámadásáról, az új földről és egekről akar-
ják a kinyilatkoztatást hallani. Idézi a szentatyákat is. A világi 
tudományokra csak az utolsó fejezetekben hivatkozik, mikor a 
világ megégésérői beszél. 

A mű hangja komoly. Tárgyalási módja könnyed és vilá-
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gos. Túlzás alig található benne, mint pl. ez: «Jézus haragos és 
boszút lehellő arca (58. 1.), vagy túlságos anthropomorphismusa, 
mikor az utolsó Ítélet képét rajzolja. (296. 1.) 

Dogmatikai szempontból legfeljebb a Henok és Illés cimű 
jegyzet felfogása eshet más elbírálás alá. Itt a szerző véleménye 
aligha lehet helyes. Nem valószínű, hogy Henok és Illés testileg 
élnének valahol. Sokkal valószínűbb, hogy Isten fölmentette őket 
a halál egyetemes, de pozitív törvénye alól és halál nélkül nyer-
ték el a test megdicsőülését. (V. ö. Pohle: Lehrbuch der Dog-
matik. Paderborn. 1908. III. B. 657—659.) 

A mű lelkiolvasmánynak is ajánlható. Van benne annyi 
kenet és buzdítás, hogy minden lélek meríthet belőle. 

2. A mennyország cimű munka csak annyiban a szerző 
alkotása, hogy összegyűjtötte mindazt, amit a szentatyáknál, ke-
resztény íróknál, főleg pedig a szentek életrajzaiban olvasott. Az 
egész könyv tehát idézetekből áll. Hozzájárul még néhány példa 
és hasonlat. 

Azonban az idézetek kiválasztásánál nem járt el a szerző 
elég kritikával. Pedig erre szükség lett volna, hogy a szent-
atyákból vett idézetek a Szentírás alapján álló szilárd fel-
fogások, ellenben a könyv túlnyomó részét képező látomások, 
elragadtatások, jelenések, magán kinyilatkoztatások felsorolása 
nem elégíti ki a mai ember lelkét, sőt bizonyos ellenszenvet 
kelt. Úgy annyira, hogy az a sok üdvös és lelkesítő gondolat, 
mely a műben található, az előadás jelen formájában nem tud 
érvényesülni. 

A művet kellő kritikával jól föl lehet használni a keresz-
tény élet végső céljának, a mennyországnak szemléltetésére. 

A józan kritikát emlegettük. Ennek szempontjából még na-
gyobb kifogás alá esik a Tisztítóhely cimű munka. Szerzője egy 
buzgó chinai missionarius. Célja, hogy fölébressze a tisztítóhe-
lyen szenvedő lelkek iránt a könyörületet. Mivel a Szentírás az 
utolsó dolgok közül a tisztítóhelyről beszél legkevesebbet, a léte-
zésén kívül alig tudunk valami biztosat róla. A szerző más for-
rásokhoz fordul. O maga mondja, hogy a szentek magánkinyilat-
koztatásait és a tisztítóhelyen a szenvedő, vagy onnan kiszabadult 
lelkekkel való beszélgetéseket használja föl. Ez a fölfogás és az 
ennek megfelelő tárgyalási mód teszi művét különössé. A mű 
első, nagyobbik felében (260 1.) majdnem kizárólag látomásokat, 
elragadtatásokat, jelenéseket sorol föl. Ezekből «eldöntött»-nek 
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veszi (156. 1.) a következő súlyos kérdéseket: A tisztítóhely bün-
tetései, azok szigorúsága. Az egyes vétkekre kiszabott különleges 
büntetések. A tisztítóhely különböző osztályai (világiak, szerzetesek, 
papok osztálya). A szenvedő lelkek állapota, örömei. A tisztító 
hely időtartama, viszonya Istenhez, a mennyországhoz, a küzdő 
egyházhoz. Az olvasó folyton zárdákban, látomások, szellem-
jelenések között jár. A szerző maga is érzi ezen bizonyítási mód 
hiányát, azért a mű elején «Óvás» cimű rövid nyilatkozat olvas-
ható, melyben kijelenti, hogy «puszta emberi hitet kell tulajdo-
nítani a különböző elbeszéléseknek, melyek itt olvashatók, mivel 
az anyaszentegyház nem nyilatkozott ezen okmányok legtöbbjé-
nek hitelességéről. Azonban még ezen óvás sem menti teljesen 
a szerzőt, mert olyan látomásokat idéz, melyek nyilvánvalóan ma-
gukon viselik a valótlanság jegyét. Pl. «boldog N. N. egy este, 
midőn nagy lázban ágyában feküdt, a tisztítóhely tüzéről kezdett 
gondolkozni. . . látta azon parazsat, melyben tartattak azon lel-
kek.. .» (55.1.) Szent Teréz tanúskodása neki döntő. (29.1.) A tisz-
títóhelyet a föld közepébe helyezi, a pokol szomszédságába, ahol 
ördögök kinozzák a lelkeket. Holott ezekről semmit sem tudunk. 
Hiszen abszolút lent és fönt a mai világtani felfogás szerint nin-
csen. Mikor a Szentírás a másvilágról szól, megtartja azon kor 
természettudományos fölfogásának megfelelő kifejezéseket: föl-
megy az égbe, leszáll a pokolba stb., amint mondjuk, hogy a 
nap felkel és lenyugszik. A szentírás ilyen kifejezéseiből érvelni 
nem lehet. Máskor a szerző így nyilatkozik: a szentek kinyilat-
koztatásai eldöntik a kérdést igenlő felelettel, ott t. i., ahol a hit-
tudósok véleményei elágazók. Vagy: íme, a leghitelesebb nyilat-
kozatok, t. i. arra nézve, hogy milyen büntetések vannak az egyes 
bűnösökre szabva: jég és tűz, a lelkek egyikből a másikba jár-
tak; a hazugoknak álmot öntenek szájukba és jeges tóba merít-
tetnek; tüzes püspöksüveg, lángoló miseruha, izzó láncokká vál-
tozott stóla. Mindezek N. N. életrajzából vannak véve, úgy hite-
lesség, mint igazmondóság területében biztosabb adatokat nem 
találhatunk ezeknél. (IV. fejezet 72. stb. 1.) Ilyen bizonyítási mód-
dal a kritika századában nem szabad könyvet írni. Különben is 
én azt gondolom, hogy ha Isten tudatni akarta volna velünk a 
tisztítóhely természetét, helyét, szenvedéseinek nemeit, időtar-
tamát, osztályait stb. akkor nyilvánosan kinyilatkoztatta volna. 

Annyi buzgóságot árul el a szerző és annyi szép gondolat 
van elszórva a műben, hogy ha más alakban olvashatnék, értékes 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 4 
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művet forgatnánk kezeink között, amint a mű második része bizo-
nyítja, melyben azon jócselekedetekről beszél, melyekkel a tisz-
títóhelyen szenvedő lelkeken segíthetünk: az alamizsnáról, imá-
ról, önmegtagadásról, szentmiséről, búcsúkról, hősi fogadalomról 
(vagyis az összes jócselekedetek fölajánlásáról). Sok gyakorlati 
gondolatot tár föl magánkinyilatkoztatások nélkül is. Az egyház 
tanítását adja és a józan észt szólaltatja meg s ezzel sokkal inkább 
eléri célját, melyet maga elé tűzött. 

Sajátságos, hogy a latin idézeteket ebben a kötetben nem 
olvashatjuk magyar fordításban is. 

4. A «pokol» szerzője a tárgy spekulativ oldalára fekteti 
a fősúlyt és a skolasztikusok tanát akarja adni. Nem akar 
szakmunka lenni, de azért tudományos értékű és nem theologus 
is könnyen megérti és sok olyan dolgokról szerezhet fogalmat, 
amit előbb nem ismert. Szigorúan megmarad a kinyilatkoztatás 
és józan ész bizonyítékainál. A látomásoknak és magánkinyilat-
koztatásoknak nem ad helyet. 

Rendkívül érdekes az áteredő bűnben meghalt gyermekek 
állapotának rajza és a pokol tüzének tárgyalása, bár a tűz lénye-
gére nézve sokkal észszerűbb magyarázatunk van. A szerző sze-
rint «anyagi tüzet kell érteni» (56. 1.), «olyan tűzről van szó, 
mint aminőt a földön látunk és ismerünk. (243. 1.) Ezzel szem-
ben Pohle (i. m. III. K. 685. 1.) és mások azt vitatják, hogy a 
pokol tüze nem lehet a mi földi tüzünk, bár valóságos fizika 
fölötti ható ok, melyet az isteni büntető igazságosság teremtett 
és ruházott föl olyan tulajdonságokkal, melyet mi jelen állapo-
tunk szerint meg nem ismerhetünk. Hogy miért nevezi a Szent-
írás tűznek és nem víznek, hónak vagy aethernek, az a magya-
rázata, mert az általunk ismert fájdalmak között legnagyobb a 
tűzokozta kín, amint a menny örömeit is csak analog fogalmak-
kal adhatja földi embernek. (Scheeben: Mysterien des Christen-
tums. 2. Aufl. 607 1. Freiburg, 1908.) 

A négy munka között ez ér legtöbbet. 
Ami a fordítást illeti, sikerült, gördülékeny magyarsággal 

adja még a nehéz theologiai kifejezéseket is. Csupán «A tisztító-
hely» cimű kötetben található néhány idegenszerű kifejezés, de 
ez a körülmény a magyaros jellegen nem változtat. 

Pécs. Dr. Gere Gábor. 
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Ungnad: Babylonische Briefe aus der Zeit Hammurapi-
Dynastie. Leipzig (Hinrichs) 1914. LX. 450. 

Azt a mohó ujságingert, amelynek az assyriologia első 
évtizedeiben minden törekvése azon volt, hogy folyton újabb, 
meg újabb ékiratos szövegeket fedezzen fel és tegyen közé, 
kezdi a nyugodt munka felváltani: a rendszeres feldolgozás 
munkája. Megnyilatkozik ez úgy az ásatások vezetésében (Kol-
dervey), mint a már napvilágra hozott s szétszórtan közzétett 
anyag feldolgozásában egyaránt. Ez csak annak a jele, hogy az 
assyriologia kezd kinőni a gyermekcipőkből, amit még az is 
mutat, hogy a kalandos theorizálások is alábbhagytak. 

A rendszeres feldolgozás most általában két irányban 
folyik. Az első feladatáúl tűzte ki : a szétszórtan megjelent szö-
vegeket könnyebb hozzáférhetőség kedvéért bizonyos szempon-
tok (pl. ugyanegy kor v. tárgy) szerint összegyűjteni, átírni s 
lefordítani. Ezután lehet igazán megfelelni a második feladat-
nak, t. i. az egyes szövegek részletes tanulmányozásának. Az 
előbbi munkát vállalta s végzi 1907 óta eredményesen a Vor-
derasiatische Bibliothek néven alakult német vállalat. 

Az előre megállapított terv szerint dolgozó vállalat szö-
vegkiadásainak 6-ik darabja gyanánt jelent meg Ungnad jelen 
könyve, amely átírásban és fordításban tartalmazza az u. n. első 
babyloni v. Hammurapi-dinasztia idejéből származó, 1913-ig 
már szétszórtan, eredeti Írásjegyekben közzétett egész levélanya-
got. A kornak évszám szerint való meghatározásában F. X. 
Kuglernek, mint astronomus és assyriologus egyaránt neves 
jezsuita atyának számításait (Sternkunde u. Sterndienst in Babel 
II. 1. (1912) 255 s köv. 1.) veszi alapul. (Hammurabi = Kr. e. 
2123—2081). Itt még mellékesen legyen szabad megjegyeznem, 
hogy dacára a Hammurabi névre vonatkozó publikációknak, 
amelyek alapján a végszótagot jelenleg inkább pi-vel, mint bi-
vel irják át, inkább hajlom Deimelnek, a római biblikus inté-
zet szumir és asszír nyelvtanárának felfogásához, aki szerint 
még abban az esetben is, ha kétségtelen beigazolást nyeme, 
hogy Hammurabi nevét pi-ve 1 írták is, az átírásban mégis inkább 
ragaszkodnunk kell a bi-hez, egyrészt a Hammurabi-codexre 
való tekintettel, másrészt és főképen, mert a korabeli babiloniak 
feltétlenül HammuraW-nak ejtették ki a nevét, az asszírok pi-
jével szemben. 

24* 
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Az Ungnad által itt közzétett levelek csak kis részben szár-
maznak tudományos ásatásokból, legnagyobb része régiségke-
reskedők utján jutott nyilvánosságra. Ennek következtében bár 
eredetiségükhöz szó sem fér, viszont nagyon sok levélnek szár-
mazási helye vagy teljesen ismeretlen vagy legalább is igen 
kétséges. Legnagyobb részben Délbabiloniából kerültek elő. 

A közzétett 270 levél fölötte érdekes változatos és értékes 
tartalmú. Nagyszerű bepillantást engednek a kor közigazgatási 
és társadalmi életének csaknem minden bázisába. Kitűnő kom-
mentárok, vagy ahogyan most a német tudományos irodalom-
ban mondják: «Belegstellen», különösen Hammurabi törvény-
könyvéhez. A kódexnek sok helye lesz világosabb e levelekből, 
viszont nem egy levélnek tartalmát épen a kódex alapján ért-
jük meg. 

Ez az, ami miatt a levelek számot tarthatnak nemcsak az 
assyriologiával, de minden ószövetséggel (s általában az ősi 
Kelettel) foglalkozó egyén érdeklődésére, akárcsak Thureau-
Dangin: «Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften» 
vagy Deimel: «Veteris Test. Chronologia» c. munkája s egyéb 
hasonló kiadványok. 

A levelek két csoportban vannak közölve. Az első csopor-
tot a királyi levelek alkotják és pedig Rim-Sí/z-nek (?) 1, Ham-
murabi-nak 57, Samsuiluná-nak 8, Abi-esuh-nak 13, Ammiditana-
nak 3, Ammisaduga-nak 5 és Samsuditann-nak 1 levelével. Leg-
gazdagabb és legértékesebb a Hammurabi levélcsoport, amely 
a híres királyt kormányzása közepette mutatja be, aki csakugyan 
«valóságos atyja volt népének». (Cod. Ham. 48. (25, 22—23.) 
A király intézkedik az istentisztelet tárgyában, körmeneteket ren-
del ; személyesen tesz igazságot még sok jelentéktelen perben is ; 
rendezi a pénz és adóügyeket s kijelenti, hogy bár a szökőévre 
való tekintettel az évet egy hónappal megtoldották, de ez nem 
azt jelenti, hogy az adójárandóságok megfizetését is ki kell 
tolni egy hónappal (14. levél.) Jó világot vetnek e levelek a 
babiloni közigazgatásra s Hammurabi szigorú pártatlanságára, 
amellyel a hanyag vagy igazságtalan tisztviselőkkel szemben 
eljárt; a hadügyre vonatkozó levelek értékes kiegészítésül szol-
gálnak ahhoz, amit a hadsereg szervezetére vonatkozólag tudunk 
a törvénykönyvből. Látjuk a katonai szolgálat beilleszkedését a 
mindennapi életbe, utasításokat olvasunk hadimozdulatokról, a 
«trén» szállítására egyesek hadmentességéről stb.; a király intéz-
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kedik a közmunkákról, a csatornázásról, a különböző építkezé-
sekről; sorra kerül az ipar és kereskedelem is, nagy rajokban 
rendeli a teherszállító hajókat árúkkal Babilonba s védelmüket 
rendes katonaságra bízza; intézkedéseket találunk a földműve-
lésre és állattenyésztésre is. Hasonló tartalmúak a többi királyok 
leveleit. 

A levelek második csoportja magánszemélyektől származik, 
20 levél Hammurabi előtti időből, 34 levél Hammurabi, 78 
Samsuiluna, 9 Abi-esuk, 9 Aminiditana, 31 Ammisaduga és 1 
levél Samsuditana korából a lehető legváltozatosabb tarta-
lommal. 

Bizonyos, hogy e levelek kortörténeti szempontból meg-
becsülhetetlen értékkel bírnak. Az átírás, úgyszintén a fordítás, 
amennyire csak lehetett, teljes és pontos, de természetesen nem 
egy helyen érvényesül a szerző egyéni felfogása. 

A levelekhez néhány névelőtől és névmástól eltekintve, 
amelyeket külön tanulmány tárgyává szándékozik tenni a szerző, 
teljes szótár járul, még pedig ezúttal kivételképen a «Vorder-
asiatische Bibliothek» szerkesztőségének elvi felfogása dacára, a 
zsidó abc szerint rendezve. Ezentúl csak kisebb terjedelmű szó-
tárakat és a német abc szerint csoportosítva fog mellékelni 
kiadásaihoz a vállalat. A szövegben előforduló tulajdonnevek 
használható jegyzéke zárja le az értékes kiadványt. 

A csak átírt szöveget és fordítást tartalmazó kiadásoknak 
nagy hátránya, hogy vitás olvasású helyeket nem igen lehetett 
az eredeti szövegben ellenőrizni, az eredeti szövegek hiánya, de 
különösen a különböző átírási methodusok miatt. Ezen a nehéz-
ségeken akar segíteni M. Strecknek a Vorderas Bibi. szerkesztő-
ségének megbízásából és hozzájárulásával készített «Silben und 
Ideogramliste» c. kéziratos jegyzéke, amelyet Ungnad könyvé-
hez csatolva kaptunk. Célja egyszersmindenkorra megállapítani 
azokat a szabályokat, amelyeket a szövegek átírására vonatkozó-
lag a Vord. Bibi. ezutáni kiadványaiban követni fog. Egyéni 
szempontból ugyan lehetne a felállított szabályok egyike-másika 
ellen kifogást tenni, de egyébként csak örülni tudunk, hogy 
végre is rendszeres kísérletek történnek az átírási szabályok 
egyöntetűsége szempontjából, aminek hiányát különösen a fone-
tice azonos, de ideografice teljesen különböző ékcsoportok át-
írása közben éreztünk. 

Innsbruck. Dr. Radványi József. 
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Bavink: Allgemeine Ergebnisse und Probleme der Natur-
wissenschaft. Leipzig, S. Hirzel. 1914. 314 1. 

A természetbúvárlat az utolsó évtizedekben a munkafelosz-
tás elve alapján annyi külön ágazatra esett szét, hogy összefog-
laló természetbölcselet nélkül ma már lehetetlen eligazodni az 
ismeretek útvesztőjében. E mű célja, a természettan, vegytan és 
az élettudományok különnemű adatait a tudás mai fokán egy-
séges világképbe foglalni s rámutatni azokra a fogas kérdésekre, 
amelyek ismeretelméleti és metafizikai szempontból a természet-
tudományi, illetve természetbölcseleti érdeklődés homlokterében 
állanak. 

A bevezetésben előadja a szerző, hogy két mérhető valóság 
van a természetben: az anyag és az erő. Az anyaggal a kémia, 
az erővel a fizika foglalkozik. Mindkét tudomány legújabb jel-
szava az egységesítés. A kémia az elemek átváltozásának legú-
jabb vívmányaival még nem bizonyította be, de a lehetőség 
színvonalára emelte az anyag egységének gondolatát. A fizika 
is jó uton halad az egységesítés felé, mióta R. Mayer, Helm-
holtz és Joule kimutatták, hogy a hő-, fény- és elektromágneses 
jelenségek egymássá átalakítható, egyenértékű energia folyama-
tok. Az összes energiákat közös alapra visszavezetni a jövő 
problémája. De ha sikerülne is az összes jelenségeket egy állandó, 
tovább már nem egyszerűsíthető maradékra visszavezetni, még 
mindig két rejtély kívánna megoldást: 1. Honnan az összes 
fizika-kémiai jelenségek ezen utolsó, ma még ismeretlen mara-
déka? 2. Milyen viszonyba lép ez a lélekkel az érzetek kelet-
kezésében ? 

A bevezető elmélkedések után szemlét tart az élettelen és 
élő világ felett s a következő tanúságokat szűri le: 

I. Az élettelen világ beható megismerése három akadályba 
ütközik: 1. Nem ismerjük az összes fizika-kémiai folyamatok 
alaptörvényét, csak részlettörvényeket, amelyek amaz ismeretlen 
alaptörvény töredékei. 2. Műszereinkkel bepillantást nyerünk a 
tér távolabbi és közelebbi rejtekeibe, de azért a való világnak 
csak egy morzsáját ismerjük. Számításaink elnagyolva fejezik ki 
az igazságot, mert a finomabb számviszonyokat el kell hanya-
golni. 3. A fizikai folyamatokat nem tudjuk mindig mathemati-
kailag kifejezni; sokszor pedig csak az approximatiós mathema-
tikával boldogulhatunk. A világfolyamatot általában három tör-
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vény szabályozza: a tömeg megmaradásának elve, az energia 
megmaradásának tétele s az entropiatörvény. Az első kettőt 
ugyanazon igazság két összetartozó oldalának tekintve Haeckel 
után substantiatörvénynek is nevezhetjük. A substantiatörvény 
mit sem tud arról, hogy a világfolyamatnak van kezdete és 
vége ; az entropiatétel sem szavatol a világfolyamat végességeért. 
Nem helyes a következő szétválasztás: a világ vagy a Teremtő 
műve vagy öröktől fogva való. Isten ugyanis nem azért Terem-
tője a világnak, mert a világ időben kezdődött, hanem azért, 
mert nélküle egyáltalában nem létezhetnék. A kezdet és vég-
nélküli világ nem ütközik az önálló, személyes Isten fogalmába. 

II. Az élő világ problémáinak boncolgatása közben a követ-
kező eredményekre jut: 

A mesterséges fehérjék és sejtek a spekuláció birodalmába 
tartoznak. Mindazonáltal Emil Fischer kémiai synthesisei a siker 
oly magaslatain járnak, hogy a mesterséges fehérjekészités vérmes 
reménye «elvben» már beteljesedettnek mondható. Az élet mecha-
nisztikus felfogása egyre nagyobb tért hódít. Loeb és Bataillon 
kísérletei, amelyeknek értelmében a petesejtekből kémiai, illetve 
mechanikai ráhatásokkal is lehet embryókat nevelni anélkül, 
hogy megelőzőleg hímcsiraszálakkal párosítottuk volna őket, 
még nem vitték diadalra az élet mechanisztikus felfogását, de 
végleg száműzték a vitalisták életerőit, mert kiderült, hogy a 
megtermékenyítés folyamatát nem külön életerők, hanem kémiai 
reakciók intézik. A vitalisták az élet meghatározásában a fősúlyt 
még mindig azokra az életfolyamatokra helyezik, amelyeket az 
élettelen világban nem tapasztalhatunk. Az óvatosság azonban 
azt ajánlja, hogy az élő és élettelen világ jelenségeinek minő-
ségi különbségét ne tekintsük egyszer s mindenkorra abszolút-
nak. Adva van a lehetőség, hogy idővel az élő sejt belülről 
való növekedése, áthasonítása, életjelenségeinek meg nem for-
dítható természete oly fizika-kémia folyamatokra lessz visszave-
zethető, amelyek csak fajlagos különbséget fognak jelenteni az 
élettelen világgal szemben. A biologiai mechanizmus szépen 
megfér a theisztikus világnézlet mellett; az élet a Teremtő 
műve, akár közvetlenül, akár közvetve jött létre. Az élet keletke-
zése nem megfejthetetlen világrejtély. A mechanisztikus ősnem-
ződés gyanús lehet a vitalisták szemében, de nem tudományos 
absurdum. Ha ismeretlen molekuláris erők a szervetlen sókból 
kristályokat, a Lehmann-féle vegyületekből élőknek látszó «folyé-

r 
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kony kristályokat» tudnak elővarázsolni, nincs kizárva, hogy a 
sejtforma sem egyéb, mint a mérhetetlenül bonyolultabb plazma-
vegyületek természetes resultatuma. A lélek birodalmának határai 
eltolandók. Akik az élőlények sorozatában csak ott keresik a 
lelket, ahol idegrendszer lép fel, mesterkélt határokat vonnak az 
élővilág egymásba folyó birodalmai között. A folytonosság elvé-
nél fogva sokkal valószínűbb az a feltevés, hogy az összes élő-
lények gépezetének kerekeit a lélek irányítja. A lélektanban a 
pszichofizikai parallelizmus a legelfogadhatóbb hipothezis. 
A lélek «physicus influxus»-a a dualisták tanában kiváltó ener-
giát tételez fel; ez azonban a levegőben lóg, mert a lélek vilá-
gában szoros értelemben vett energia nem termelhető; az agy-
folyamatokra pedig egyedül az energia megmaradásának elve 
érvényes. A származástan a biologia legtermékenyebb hipo-
thezise. A ma élő egy- és soksejtű lényeknek egy alapsejtből 
való leszármaztatása hiú ábránd. A származástan bizalmatlan 
híveinek ama mesterkedése azonban, hogy a leszármazást csak 
a fajok és nemzetségek hatáiain belül engedik meg, következet-
lenség, mert a tudomány története azt bizonyítja, hogy a faj-
és nemzetségfogalom épen olyan konvencionális megállapodás, 
mint a magasabb rendszertani kategóriák fogalma. Haeckel 
biogenetikai alaptörvénye nem törvény, de a benne kifejezett 
alapgondolattól nem kell idegenkedni. A magzatkori szervek 
ontogenetikai és törzsfejlődéstani magyarázata szépen födheti 
egymást. Nincs abban semmi lehetetlenség, hogy az emlős 
embriók hírhedt kopoltyúrései, amelyek szükségszerű feladatot 
teljesítenek a fejlődés kezdő stádiumában, egyúttal az ősök szer-
veződésének régebbi fokozatait tükröztetik vissza. A darwinizmus 
ellenfelei jól teszik, ha a kiválogatódás elvének mindenhatóságá-
val szemben arra hivatkoznak, hogy a lassú változásoknak a 
legtöbb esetben nincs kiválogató hatása, de viszont helytelen 
az a megállapítás, hogy a kisszerű változásoknak egyáltalában 
nem volna kiválogató értéke. A darwinizmust természetbölcseleti 
és biologiai szempontból kell megbírálni. Csalódnak, akik azt 
hiszik, hogy a theisztikus világnézlet érdeke kívánja a darwiniz-
mus letörését; ez épen olyan balhit, mint az a közkeletű véle-
mény, hogy a theistának a mechanisták és vitalisták forrongó 
küzdelmében eo ipso a vitalisták pártjára kell állania. Az ember 
eredetének kérdésében kerülni kell az idegesség látszatát. Az 
emberi test állati származtatására vonatkozó kutatásokat nem kell 
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discreditálni s belőlük rögtön vallás- és Istenellenes törekvése-
ket kiolvasni, de az is bizonyos, hogy e vélemények e rendkí-
vüli tömkelegében vajmi nehéz a biztosat a valószínűtől, a 
valószínűt a sejtelmestől, a sejtelmeset pedig a teljesen bizony-
talantól elválasztani. Az emberbúvárlat s a származástan részlet-
kérdései ma még oly bizonytalanok, hogy miattuk a Szentírás 
egyetlen egy helye sem szorul korrekturára; csupán az emberi-
ség korának időszámításában van ellenmondás a Szentírás és a 
palaeontologia adatai között. Az ember megjelenése a földön 
nem sürget külön teremtést realisztikus és közvetlen értelem-
ben. Az ember valláserkölcsi értékei akkor is különálló értékek, 
ha esetleg az állati lélek műhelyéből bontakoztak ki lassú kivá-
logatódás útján. Az Istenben való hit gyökere nem onnan meríti 
erejét, hogy az ember akár testileg, akár lelkileg közvetlenül 
teremtetett, hanem onnan, hogy végelemzésben minden, ami 
van, egy személyes, öntudatos szellemre utal. 

Ez a mű gondolatmenete. 
Bavink rendületlen híve a theisztikus világnézletnek. Neve 

a német Kepplerbund antimonista szó- és tollharcaiból eléggé 
ismeretes. Harcmodorában azonban, mint ebből a munkájából 
is láthatjuk, igen engedékeny az ellenféllel szemben. Felsorolt 
tételeinek részletes taglalása nem tartozik ide, csupán azt akar-
juk megjegyezni, hogy az élet eredetét a Teremtő beavatkozása, 
az ember szellemi lelkének keletkezését pedig Isten közvetlen 
teremtő működése nélkül nem lehet megfejteni. E két postula-
tum fenntartása mellett művét haszonnal forgathatjuk s ezért 
tartottuk érdemesnek a Religio olvasóival megismertetni. 

Nagyszombat. 
Hudyma Emil. 



ALAPVETŐ ÉS ÁGAZATOS HITTANI SZAKSZEMLE. 

A) Könyvek. 
1. Korunk vallási krizise tetőpontját érte el. Nemcsak a ter-

mészetfölötti hitet, hanem a természetes vallás és erkölcsösség 
alapigazságait is túlhaladott álláspontnak, gyermekesen naiv gon-
dolkodásnak tartják. A hyperkultura és az ismeretelméleti hyper-
kritika által elkábított modern ember az emberi természet leg-
erősebb szavát sem hallja. Ezt a korunkbeli embert tartja szem 
előtt dr. Anton Seitz nagy terjedelmű műve: Natürliche Reli-
gionsbegründung. Eine grundlegende Apologetik. Regensburg, 
1914. 16 kor. 80 fill. Az ő számára írta meg a természetes vallás 
modern apologetikáját, melyben lélektani (1—183. 1.), bölcseleti 
(188—399. 1.) és történeti (406—627. 1.) érvekkel okolja meg a 
természetes vallást. Ha kortársainkat ismét meg akarjuk nyerni 
a vallásnak, mindenekelőtt tiszta tudatukra kell hozni az emberi 
természetnek kiirthatatlan vágyát a vallás után. Először psycholo-
gice kell kimutatni, hogy a vallás az emberi természet legsajá-
tosabb képességeivel a legbensőbben egybe van forrva. Azután 
bölesele tile g, azaz az ész objectiv reflektáló erejével bebizonyí-
tandó a személyes Isten léte, mint a vallás gyökere. Végül az 
ily módon nyert eredményeket az empirikus tapasztalattal kell 
megerősíteni. Igazolni kell az emberiség történetével, hogy amit 
az emberi lélek természetszerűen keres s amire az előitéletnélküli 
ész saját erejével rájön, annak az emberiség mindenkor és min-
denütt birtokában volt. Bár a könyvnek nem mindegyik része 
sikerült egyformán, mégis igen gazdag tartalmú. Szerző alaposan 
ismeri a modern szellemi élet összes irányait s bőven megszó-
laltatja képviselőiket. Irálya nehézkes. Mondatai sokszor rőfnyi 
hosszúak, túltömöttek. 

2. A psychologusok a vallást eleinte előkelően ignorálták, 
mint tudományosan, kritikailag igazolhatatlant. Ma már azt állít-
ják, hogy kizárólag a valláspsychologia feladata tanulmányozni 
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és magyarázni a vallási jelenségeket, az ima vigasztaló hatásait, 
a megtéréseket, a kinyilatkoztatásokat, az Istennel való belső 
egyesülés érzelmeit. Az agnostikus liberális Protestantismus a 
metafizikai istenérveket elveti s a kritika nevében a hagyomá-
nyos kereszténység történeti érveit is. Azért az ő egyetlen mene-
déke a vallási tapasztalás. Ez a vallásnak és kinyilatkoztatásnak 
egyetlen forrása. S szerinte ennek megvan a maga sajátos értéke. 
A vallási jelenségek psychologiájával foglalkozik James H. Leuba, 
aki régebbi folyóiratokban írt cikkeit kibővítve összefoglalja: 
Psychologie des phénomènes religieux. Tradui t . . . par Louis Cons. 
Paris, Alcan, 1914. 414 1. Leuba szerint James, Boutroux rosszul 
magyarázták a közvetlen vallási tapasztalást, midőn a végtelennel 
való egyesülésnek minősítették azt s ezen misztikus tapasztalás-
nak valami minimális transcendens tartalmat tulajdonítottak, olyas-
mit, amit psychologiai elemzéssel, törvényekkel megközelíteni 
nem lehet. James szerint a küszöbalatti tudat révén hathat az Isten 
vagy az isteni erők az emberre. Leuba ki akarja mutatni, hogy 
a vallási tapasztalások semmi transcendens elemet sem tartal-
maznak és nem is tartalmazhatnak. Azok csak tudati jelenségek. 
A vallási tudat többet nem állíthat, mint szubjektív igazságokat, 
mint jelenségeket, de objektiv valóságukról és egyetemes érté-
kükről semmit sem állíthat. Isten csak a szubjektív tudatban léte-
zik, mint tudati jelenség. Leuba a vallást pragmatista értelemben 
határozza meg. (1—73. 1.) A vallásnak nincs objektiv, hanem csak 
biologiai értéke. A vallást nem jellemzik sajátos érzelmek, külön-
leges igények, hanem csak egy eredeti módja az erők hasznosí-
tásának a fizikai és szellemi élet számára; egy epizódja a létért 
való küzdelemnek. Az ember személyes viszonyba lép a felsőbb 
lényekkel, hogy támogatásukat igénybe vegye vágyainak kielé-
gítésére. Azután a vallás lélektani és történeti keletkezését álla-
pítja meg. Az ember szükségletei szerint alkotta isteneit és ha-
tározta meg természetüket. A vallási érzelemnek nincs isteni tárgya. 
Az «isteni»-nek állítólagos «tudata» nem más, mint «magyarázott 
tudat». A vallási tapasztalás minden jelensége egészen megma-
gyarázható az általános psychologia törvényeivel. Szerinte ezen 
belső tapasztalásra nem lehet oly theologiát építeni, amely ki-
emelne a tudat köréből. De azért a vallásnak fönn kell maradnia. 
(339. 1. stb.) Tovább kell folytatnia jótékony hatását egy ideális 
emberi társadalom megteremtése érdekében. Csak dogmatikus 
eszméit, metafizikai és történeti formáit kell elhagynia, mint «holt 
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terhet». A vallásnak van jövője, mert dinamikus hatása van, mert 
egy «hypothèse d'action», de csak praktikus, konkrét földi cél 
szolgálatában.— Azonban a f,:/chologismus módszere képtelen 
számot adni a vallás egész valóságáról. Az igaz, hogy a vallás 
psychikai tény is. De a vallásnak csak szubjektív oldaláról való 
kutatása nem érhet el s nem kezeskedhetik ama transcendens 
valóságokról, melyeket magában foglal. A psychologia nem fogja 
helyettesíteni sem a vallás bölcseletét, sem a dogma objektiv 
tanulmányozását. Leuba műve egészében véve apriorisztikus és 
elvi következtetései elvetendők. Műve nem a vallás psychológiája, 
hanem annak értékelése antiintellektualista előítéletek szem-
üvegén. 

3. A csodáról Poulpiquet O. P. írt a mult évben egy na-
gyobb monográfiát: Le Miracle et ses suppléances. Paris, 1914. 
312 1. Fejtegetéseiben szent Tamást követi s általában ismeretes 
dolgokkal találkozunk. Különösebb figyelmet érdemel az első 
fejezet, melyben érdekesen magyarázza a hihetőség természet-
fölötti pótlékait. A legtöbb ember nincs abban a helyzetben, 
hogy a kath. apologétika érveit, melyekkel a hit igazságát ész-
szerűen megokolja, teljesen magáévá tegye s tudományosan ki-
elégítő módon számot tudjon adni hitéről. Hogy az ilyenek ne 
legyenek kizárólag a tekintélyi hitre utalva, ezt a hiányt a ter-
mészetfölötti kegyelmi segítségnek kell pótolni. S tényleg van 
ilyen, még pedig többféle pótlék. Kivételes esetekben Isten köz-
vetlenül tanúskodik s a hitmeggyőződést a természetes megfon-
tolás közvetítése nélkül hozza létre. Ez a teljes pótlás s ez tör-
ténik a prófétai és magánkinyilatkoztatásokban, egyes hirtelen meg-
térésekben. A viszonylagos pótlás abban áll, hogy a kegyelem 
az ész munkáját nem pótolja, hanem csak segíti. Vannak észérvek, 
melyek által az egyszerű ember is objektiv bizonyosságot nyer-
het. Ezek az apologétikának konkrét és praktikus jellegű érvei. 
Az egyszerű embernek nincs történeti ismerete az egyház egy-
ségéről, szentségéről, csodás elterjedéséről, de egyes előtte isme-
retes tényeken ezen tnlajdonságok tudatába juthatnak. Vagy ve-
gyük a keresztény vallás megegyezését az emberi természet igé-
nyeivel. Magában véve a kereszténység életereje csak jóságát 
bizonyítja, de nem igazságát. De bizonyos szempontból lehetséges 
a jóságból a hihetőségre következtetni. Ha valakit az élet a ke-
resztény valláshoz vonz, mert egyedül az igér neki menedéket az 
élet bajaiban, ez rá nézve a gondviselés útmutatása lehet, hogy 
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ott az igazság is megtalálható. Mindez a csodával való igazolás-
hoz hasonló; a különbség abban van, hogy az utóbbinak általá-
nos bizonyító ereje van, amazt azonban csak az értékelheti, aki-
nek életében ilyen gondviselési útbaigazítás előfordul. Szerző a 
nép hitének észszerű megokolásához túlsókat követel s e célból 
túlzottan nagyítja a gyakorlati érvek objektiv értékét. 

4. Apologetikai módszertani kérdéseket tárgyal s az apolo-
getikának rövid vázlatát adja Bainvel legújabb műve: De vera 
religio ne et apologetica. Paris, 1914. Könyvének több mint fele 
(1—141. 1.) elméleti hitvédelmi kérdésekkel és azoknak történeti 
fejtegetésével foglalkozik. Ismerteti Krisztusnak, az apostoloknak, 
részletesen az őskeresztény hitvédőknek praktikus apologetikáját. 
Röviden ismerteti és tárgyilagosan birálja az újabb francia apo-
logetika (Pascal, Chateaubriand, Ozanam, Bougaud, de Broglie, 
Ollé-Laprune, Brunetiére, Blondel) konkrét formáit. Bainvel a 
hagyományos racionális apologetika híve, de tudja értékelni az 
új formákban is az igazat. A könyvnek ez a része kiegészítve a 
jelenkori bölcseleti és vallási áramlatokról írt előzetes rövid össze-
foglalással, igen értékes, teljesen modern s igen jól tájékoztat a 
mai hitvédelmi kérdésekről. A bibliográfia rendkívül gazdag, a 
francia rész csaknem teljesnek mondható. A tulajdonképeni apolo-
gétikai rész csak vázlat. Nem részletes fejtegetés, teljes bizonyítás, 
mint inkább a bizonyítás módjának a megjelölése. A vallásról és 
kinyilatkoztatásról szóló rész 30, a keresztény bizonyításé 27, a 
katholikus bizonyításé 11 oldalnyi terjedelmű. Csak a legszük-
ségesebbet foglalja össze, a bővebb kifejtést a forrásokra való 
utalással az élő szóval való előadásra bízza. A függelékben 
(213—260. 1.) kiegészítő olvasmányul az egyes fejezetekhez közli 
de la Broissie S. J. tanulmányát a vallásról és vallásokról, a szer-
zőnek egy előadását s végül Rousseau, Jouffroy, Jules Simon, 
Taine, Macaulay nyilatkozatait vallási kérdésekről-

5. A racionalizmus, liberális protestantizmus és a moder-
nizmus a megváltást úgy értelmezi, hogy Krisztus élete és taní-
tása ránk nézve a lelki újjászületésnek és erkölcsi életnek a for-
rása. Az üdvösség egészen az egyéni igyekezet dolga s az a jóté-
kony hatás, melyet Krisztus ezen irányban lelkünkre gyakorol, a 
megváltás. Krisztus életének és kereszthalálának nincs objektiv 
értéke, mely lehetővé teszi az üdvösséget, megszerzi annak föl-
tételeit, mielőtt még azok személyes alkalmazást nyernének. Krisz-
tus megváltói halála Istenre nézve semmi vonatkozással sem bir 
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s ilyen értelemben sem engesztelőnek, sem érdemszerzőnek nem 
mondható. A megváltásról szóló katholikus igazságnak értelmét 
kutatja történet-kritikai módszerrel J. Rivière: Le dogme de Ré-
demption. Etude théologique. Paris, 1914. cimű munkája. Bizo-
nyítja, hogy Krisztus kereszthalálának önmagában van értéke 
Isten előtt függetlenül azon hatástól, melyet bennünk előidézni 
képes. Gyakorlati következményeinek föltétele épen az, hogy 
önmagában is van értéke. Krisztus, mint az emberiség képviselője 
eleget tett a bűnért, melyet az első emberben kollektive követett 
el s kiérdemli a kegyelmet, melyet az első emberben kollektive 
kapott, de elveszett. Mivel a kereszténység kinyilatkoztatott alap-
tanáról s nem apriorisztikus emberi véleményről van szó, azért 
a kutatásnál a tekintélynek kell vezetőnek lennie. Szerző törté-
netileg igazolja ezen tan krisztusi eredetét azokkal szemben, akik 
azt szent Pálnak tulajdonítják. (15—155. 1.) Azután bizonyítja, 
hogy a megváltási tan katholikus magyarázatában nincs észelle-
nesség. (156—381.1.) A bűn jóvátétele érdekében történhetik valami, 
mert a bűn kath. fölfogás szerint nem tévedés, vagy csak szubjektív 
állapot, hanem Isten akaratának a megszegése, Isten megbántása 
és így akadály az Isten és ember között. A megváltás tárgya és 
célja első sorban az eredeti bűn jóvátétele és a természetfölötti 
rend visszaállítása. A megváltás tárgyának és módjának megjelö-
lésére a kath. theologia a helyettesítő elégtétel kifejezést hasz-
nálja. De ez a helyettesítés nem azonos a protestáns téves jurista 
fölfogással, mely az egyesektől csak hitet követel, hogy Krisztus 
megváltási művében részük legyen. A megváltás kath. értelmezése 
szerint az egyén nincs felmentve a személyes közreműködéstől, 
mert Krisztus megváltási műve, qui dedit protestatem filios Dei 
fieri, egyesekre nézve csak úgy lesz eredményes, ha erényes élettel 
Krisztus nyomdokaiban járnak és a szentségi eszközöket használják. 
S így a kath. tan media via halad a racionalista szubjektivizmus és 
szélsőséges protestáns objektivizmus között a megváltási tannak 
•értelmezésében. 

6. Az egyházi rend szentségének lényeges anyaga és alakja 
gyanánt ma általában a traditio instrumentorum nélküli kézföl-
tételt és imádságot tartják. Ezt a tételt eddigelé is nyomós érvek-
kel támogatták. Erről a tárgyról írt egy pompás kis monográfiát 
Van Rossum kardinális: De essentia saeramenti ordinis. Disqui-
sitio historico-theologica auctore G. M. Card. Van Rossum. 
C. SS. R. Freiburg. 1914. Művének érdeme abban van, hogy a 
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történeti adatok igen nagy készletével, a szentírás, a latin és 
görög egyházatyák, a zsinatok, különféle rituálék, sacramentariu-
mok tanúskodásával meggyőzően bizonyítja a sententia commu-
nist. A könyv egyúttal fényes igazolása annak a módszernek, 
mely a szentségek lényeges alkotó elemeit illető kérdéseknek ki-
elégítő megoldását csak történeti kutatás alapján tartja lehetsé-
gesnek. Van Rossum rámutat azon időkre, mikor az eredeti ma-
teriát kezdték kiegészíteni. A IX. századtól kezdve mindjobban 
szerepel a traditio instrumentorum, de csak a megfelelő szentségi 
kegyelem közelebbi magyarazatát és a szentség ünnepélyessé 
tételét jelenti. Szinte meglepő az a bátor, nyilt szó, mellyel az 
irányadó egyházi körökben forgó iró IV. Jenő pápa hires dekré-
tumáról ítéletet mond. IV. Jenő tényleg csak a kehely és patena 
átadását tartotta ezen szentség lényegének. Hogy ő nem zárja ki 
a kézföltételt, mint lényeges alkotó részt s hogy csak gyakorlati 
kioktatást akar adni az örményeknek, a szerző szerint üres, erő-
szakos kimagyarázás. «Omnino necesse est agnoscere, vim fieri 
verbis, si asseratur, Eugenium aut non loqui de essentialibus 
sacramenti aut ea non omnia indicasse.» (457.1.) De IV. Jenő nem 
ex cathedra tanított. Tana tehát reformabilis s nekünk döntő és 
kényszerítő érvek alapján jogunk van tőle cum reverentia et 
plena submissione eltérni. (157—186. 1.) A mű végén foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy milyen hatalma van az egyháznak a szent-
ségek körül. Szerinte a lényeget nem érintheti. A hozzáadás értel-
mében sem? 

7. A modernisták fölújították a 6. századbeli agnoéták tév-
tanait is azt állítván, hogy Jézus mint ember sok dolgot nem 
tudott s sok dologban tévedett (1. prop. 30., 32. damn, a Pio X.). 
A modernistákkal szemben a theologusok hivatkoznak arra, hogy 
az agnoétákat hasonló tévedéseik miatt már az akkori egyház-
atyák eretnekséggel vádolták. A modern agnoéták szerint azon-
ban ez az érvelés értéktelen, mert a régi agnoéták monofiziták 
voltak, tehát ők az egytermészetű Jézust mondták tudatlannak; 
ők pedig azt mondják, hogy Jézus mint Isten tudott, csak mint 
ember nem tudott és tévedett. Ebből nyilvánvaló, hogy a régi 
elitélésre való hivatkozásnak csak akkor van bizonyító ereje, ha 
kimutatható, hogy az agnoétákat tényleg azért kárhoztatták, mert 
Jézust, mint embert mondták tudatlannak. Marié: «De agnoeta-
rum doctrina. Argumentum patristicum pro omniscientia Christi 
hominus relativa. Zagreb. 1914.» c. munkájában feladatává teszi 
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annak kimutatását, hogy az agnoéták valóban Jézust mint embert 
mondták tudatlannak s ezért Ítélték el őket. A dogmatikusokat és 
történészeket egyaránt érdeklő értékes kis monografia. Főleg azt 
bizonyítja, hogy a monofizitizmus nem/volt egységes magyarázat 
s ha az agnoéták «una Verbi natura composita»-ról beszéltek is, 
mégis beszélhettek külön Krisztus emberi természetéről, mert azon 
monofizita szektához (a Severianus-féle) tartoztak, amely csak 
verbotenus volt monofizitizmus, de «duas naturas christi imper-
mixtas» tanított. (24—42. 1.) S nemcsak beszélhettek, hanem tény-
leg Krisztus emberi lelkéről beszéltek. (43—102. 1.) Ép ilyen Íté-
letet mond az agnoétákról Schulte O. F. M. (Die Entwicklung 
der Lehre vom menschlichen Wissen Christi . . . Paderborn, 1914) 

8. A theologiai irodalom napjainkban sokat foglalkozik az 
őskereszténységnek és szent Pálnak egymáshoz való viszonyával. 
A vallástörténet nevében sokan állítják, hogy szent Pál egész 
theologiai rendszere az antik pogány talajban, a hellenizmusban 
s a régi keleti vallási misztériumokban gyökerezik. A megvál-
tásról, a megváltóról, újjászületésről, szentségekről stb. szóló 
tanait, sőt a vallási műszavakat is tőlük vette át. Bartmann ugyan-
csak a vallástörténet világosságában tárgyalja szent Pál tanainak 
alapvonásait, főleg szent Pál christologiáját, megváltási tanát, eti-
káját, misztikáját s kutatja az antikhoz és Jézushoz való viszonyát 
(Paulus. Die Qrundziige seiner Lehre und die moderne Religions-
geschichte. Paderborn, 1914. 156 1.) Szt. Pál kétségkívül eredeti 
egyéniség, de lényegileg Krisztustól függ, Krisztus a tanítómes-
tere. Ha idegen befolyásról lehet beszélni, az legföljebb a formára 
vonatkozhatik, de semmikép sem pogány gondolatokra, tarta-
lomra. Tudatában van annak, hogy amit tanít, az a zsidóknak 
botrány, a pogányoknak stultitia. (I. Kor. 1, 23.) A legújabb iro-
dalmat fölhasználó, tudományos, világos összefoglaló munka. 

9. A XII. század gazdag theologiai mozgalmait és irodal-
mát ismerteti világos történeti áttekintésben I. de Ghellinck 5. J. 
műve: Le mouvement théologique du XII. siècle. Études, recher-
ches, documents. Paris, 1914. 409 1. A tudományos theologiával, 
főleg a középkori theologiával foglalkozóknak, melyet sokan nem 
ismernek vagy félreismernek, nélkülözhetetlen. Az egész mű köz-
pontját Petrus Lombardus «Libri Sententiarum»-ja képezi. Tör-
téneti megvilágításban látjuk, hogy ezt a hires munkát hogyan 
készítik elő a megelőző századok. A XII. század theologiáját elő-
készítő korban (IX—XII.) inkább a theologiai módszert fejtegeti, 
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mint magukat az eszméket. A IX. és X. században nincs eredeti-
ség, a theologia primitiv. Olvassák a szentírást, a szentatyákat, 
de nem alkotnak dogmatikai rendszert. A X. században azon-
ban már jelentkeznek a példák és elvek (a ius canonicum 
kodifikálása), melyeknek hatása lesz a theologiai téren is. A XI. 
századot, mely a theologiai monográfiák kora, a dialektikának a 
dogmákra való alkalmazása jellemzi. A következő fejezet Petrus 
Lombardus művének van szentelve. Szerző keletkezését és azon 
mozgalmakat kutatja, melyek közvetlenül előkészítették megjele-
nését. Azután magát a művet, majd pedig későbbi történetét tár-
gyalja. A szentenciák első típusai az egyházatyák koráig nyúlnak 
vissza. Petrus Lombardus Liber sententiarum-jának keletkezéséhez 
az összes országok, iskolák hozzájárultak. Petrus Lombardus a 
nemzedékek együttes munkáját befejezi. A mű jellemzésére vo-
natkozólag Oh. kiemeli, hogy a dialektika dominál benne; «elle 
est beaucoup plus un travail de réaction contre les loquacités 
raisonneuses et les rationalisantes déviations de ses contempo-
raines». Nem oly mély és bölcselő, mint szt. Anzelm, nem annyira 
dialektikus, mint Abelard, aki, dialektikai distinkciókkal igyekszik 
összeegyeztetni az egyházatyákat. Metafizikai hiányosságai dacára 
is az a könyv volt, mely után már régóta vágyódtak. Relatíve 
rövid és szabatos összefoglalása a tanoknak ; orthodox katholikus 
rendszeresítés. A könyv az egyes monográfiák helyett, mint teljes 
gyűjtemény, a positiv anyag forrása és az észérvelés alapja lett. 
Kezdetben sokan megtámadják, de csakhamar olyan népszerűségre 
tesz szert, hogy négy századon át a tanítás alapja. Szent Tamás 
Summája csak a XVI. században fosztotta meg egyeduralmától. 

10. A történetírók újabb időben majdnem egyhangúlag azt 
tartják, hogy a de pudicitia iratban Tertullián által megszólított 
és megtámadott püspök a római püspök, még pedig Kallisztusz 
pápa s hogy ez a Kallisztusz a szerzője a sokat vitatott ediktum-
nak. G. Esser, az őskeresztény bűnbánat egyik jó nevű kutatója 
egy kis művecskében (Der Adressat der Schrift Tertullians «de 
pudicitia» und der Verfasser des römischen Buszediktes. Bonn, 
1914. 46 1.) most azt bizonyítja, hogy a bűnbánati ediktum szer-
zője nem Kallisztusz, hanem elődje Zephyrin pápa (31—46. 1.) 
s hogy Tertullián «De pudicitia» iratát nem az ediktum miatt s 
nem annak szerzője, hanem a karthágói püspök ellen írta. (4—30.1.) 
Tertullián iratában majd többes számban a katholikusokat szólítja 
meg (gúnynéven a psychikusokat), majd pedig egyes számban a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 5 
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karthágói hitközség egy személyét, akit T. különösen támad, aki-
nek püspöki méltósága van (cap. 6.), aki a bűnbánatot vezeti, a 
bűnöket megbocsátja. S ha őt T. «bonus pastor et benedictus 
papa et apostolicus»-nak cimezi (c. 13 és 21.), akkor egy püspököt 
aposztrofál. Esser Harnackkal szemben, aki épen ezen cimzés miatt 
a római püspököt tartja megszólítottnak, Tertulliántól vett más 
szövegből és a cypriáni levélgyüjeményből súlyos érvek alapján 
azt állítja, hogy Tertullián a karthágói püspököt szólíthatta így. 
Második tételét, hogy az ediktum szerzője Zephyrin pápa, a «de 
prudicitia» irat keletkezési idejének megállapításával igazolja. 
Egyik érve az, hogy a bebörtönzött és bányákban dolgozó vér-
tanúknak megemlítése az iratban oly időre utal, mikor az üldö-
zés, ha mindjárt gyengült is, de nem szűnt meg. Kallisztuszról 
tudjuk, hogy Heliogabalus és Alex. Severus alatt békében ural-
kodott. Tehát Zephyrin-re kell gondolni (198—213) és Caracalla 
idejére, azon évekre, mikor Scapula prokonzul (211—213.) alatt 
Afrikában az üldözés még tovább tartott. (Allard, Histoires des 
persécutions. II. 170. 1.) Ekkor szakított Tertullián teljesen az 
egyházzal, ekkor írta meg a de pudicitiat s ennek a megírási 
időnek felel meg az iratnak szenvedelmes hangja is. Tehát az 
ediktum szerzője nem Kallisztusz, hanem Zephyrin. 

B) Folyóiratok. 

1. A psychologusok körében igen elterjedt és olvasott 
könyv a nemrég elhunyt amerikai tanárnak, W. Jamesnek. «L'ex-
périence religieuse» c. műve. James összes tudományos hypothé-
ziseinek alapját, melyekre támaszkodva a vallási jelenségeket értel-
mezi, a tudatalatti képezi. Ez az a bűvös erejű kulcs, mely az 
eddig megfejthetetleneknek tartott rejtélyeket is fölnyitja. Neki kö-
szönhető, hogy a vallási : megtérés többé nem titok. A megté-
résről és tudatalattiról (conversion et subconscience) értekezik 
Th. Mainage O. P. a Revue pratique d'apol. 1914. július 1. szá-
mában. Bírálja a fölkapott theóriát és szerepét a megtérés psycho-
lógiájában. James tudatalattiját elveti, mert nincs bebizonyítva j 

mert a tények legnagyobb részét nem magyarázza meg, mert 
ezen tényekben mindig van egy rész, ami teljesen megmagya-
rázatlan marad : a dualizmus a megtérő lelkében, az az idegen 
erő, melynek alapja nem a tudatalatti alanyi lelkiállapot auto-
matikus vetülete, hanem egy valóban külső ok. 
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2. A csoda mindenkor aktuális kérdésével foglalkozik 
E. Bruneteau a Revue prat, d'ápol. 1914. július 1. és 15-iki szá-
mában : De quelques théories éliminatrices du miracle. A csoda 
legnevesebb ellenfeleinek (Spinoza, Hume, Stuart Mill, Kant 
Voltaire, Rousseau, Renan) elméleteit ismerteti és birálja. Nyu-
godtan, tárgyilagosan ir s az érvek erejével igyekszik meggyőzni. 

3. Igen érdekes vitát tartalmaz a Recherches de science reli-
gieuse 1914. I. sz. arról, hogy szent Tamás mit tanított a kinyi-
latkoztatás hihetőségéről. Az általános vélemény szerint szent 
Tamás több mozzanatot különböztet meg a léleknek a hit felé 
való útjában. A hihetőség ezen aktusok sorába tartozik s rende-
sen kizárólag racionális bizonyítás eredménye. Ez egy önmagá-
ban álló egészet képez. Az az értelmi ragaszkodás, mely magát 
a hitet alkotja, mint különálló dolog azután következik. Ligeard 
ezen magyarázat mellett, Rousselot pedig ellene ír. (40—69.1.) 

4. Azon bölcselők egyike, akik a pozitiv kereszténységtől 
távol állanak, de a valláskérdések iránt őszinte érdeklődést tanú-
sítanak, R. Eucken, jenai egyetemi tanár. Feszült figyelemmel 
kiséri és magán átéli az újkori szellemi áramlatokat. Számtalan 
műve tesz erről tanúságot. Nagyon jól ismeri a modern kultúra 
ürességét, tehetetlenségét. Kiváló képviselője az újra éledő idea-
lizmusnak, mely a materializmus elleni harcban azon fáradozik, 
hogy az emberi szellem önállóságát megóvja s új feladatokat 
állítson föl. Mindenkit érdekelhet, hogy hogyan gondolkozik ez 
a bölcselő a kereszténységről. Dr. Romeis Eucken-nek: Können 
wir noch Christen sein? c. műve nyomán ismerteti állásfoglalá-
sát a ker. vallással szemben. (Euchens Stellung zum Christentum. 
Theologie und Glaube. 1914. 7. sz.) Eucken a fölvetett kérdésre 
határozott igennel felel. Sőt szükségképen keresztényeknek kell 
lennünk. De az ő kereszténysége természetfölötti kinyilatkoztatás, 
csoda, üdveszközök nélküli, dogmátlan kereszténység. A keresz-
ténységet egyházi megmerevedéséből új életre kell kelteni s szé-
lesebb alapokra kell fektetni. Különös, hogy elismeri a keresz-
ténység áldásait, fölülmulhatatlan eredményeit a kultúra, a szel-
lemi élet terén úgy a múltban, mint a jelenben s mégis képte-
lennek tartja arra, hogy lényeges átváltozás nélkül a jelenkor és 
a jövő szellemi életét éltesse s célja elérésére vezesse. Hogy 
konkrété hogyan, milyennek gondolja a keresztény vallást, mint 
a jövő világvallását, arról hallgat. 

5. A Der Katholik 1914. 8. és 9. füzetében Dr. Weber (Das 
2 5 * 
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apologetische Element in den neutestamentlichen Auf erste hungs-
berichten, ihre Entstehungszeit und Reihenfolge) egy alapos tanul-
mányban azt bizonyítja, hogy a föltámadásról szóló híreket íróik 
tudatosan ellenmondásokra, kétkedésre való tekintettel és azon 
szándékkal írták, hogy azokat meggyengítsék. Egyedül ez volt 
irányadó a leírandó események kiválasztásánál. Ilyen értelemben 
veszi cikkíró az «apologetikus» szót. A gazdag történeti anyag-
ból mellőzték azt, ami ezen ellenmondás meggyengítésére nem 
volt alkalmas. A föltámadásról szóló katechézis a föltámadás apo-
lógiájává fejlődik. Az apologetikus bizonyítás és bővülése észre-
vehető már szent Péter beszédeiben s még inkább szt. Pálnál és 
az evangélistáknál. Weber azután az egyes megjelenések tartal-
mával foglalkozik s azokból igyekszik azon okokat meghatározni, 
amelyek alkalmat adtak az evangélistáknak épen az általuk el-
beszélt eseményeknek s a gazdagabb és exaktabb híreknek későbbi 
fölvételére. A föltámadás elbeszélésében észlelhető ezen fejlődés 
megmagyarázza az eltéréseket az események elbeszélésében s ez 
az apologetikus cél érthetővé teszi a későbbi elbeszélések függé-
sét is az előbbiektől. Ezen fejlődésmenetből továbbá következtetni 
lehet a kánoni iratok megírási idejére, amely idő megfelel a 
katholikus álláspontnak ebben a kérdésben. 

6. A theologiai irodalomban J. Lightfoot óta (Horac hebr. 
et talmud, in 4 evangelistas. Lipsiae, 1675.) ismételten fölvetik 
azt a kérdést, hogy mi annak a fogalompárnak az eredeti jelen-
tése, melyet Jézus a kötés és oldás szavakkal egybekötött (Máté 
16, 17—19. és 18., 18.) és melyre a kulcsok hatalmának szentírási 
bizonyításánál hivatkoznak. Erről a kérdésről értekezik Dr. Adam 
a Tübinger Quartalschriftben : Zum ausserkan. und kan. Sprach-
gebrauch von Binden und Lösen. 1914. I. és II. füz. Rendezi a 
«kötés és oldás» kifejezés alkalmazására vonatkozó antik zsidó 
és pogány (babiloni, ó-görög és kereszténység utáni) szöveg-
anyagot és szembehelyezi a bibliai nyelvhasználattal. Arra a vég-
eredményre jut, hogy a Máté-féle kötés és oldásnak közös misz-
tikus alapjelentése van a kánonon kívüli azonos kifejezéssel, azaz 
hatása kiterjed a transcendens isteni területre is. De sajátos tar-
talma szerint a mátéi formula sem a zsidó, sem a pogány eszme-
ikörből, hanem kizárólag Jézus Isten országáról és igazságossá-
gáról való evangéliumának antifarizeus vezérgondolatából van 
véve. 

A Metv és Séetv és a szent Jánosnál hasonló kifejezések: 
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ácpiévou — xpaxelv — mind misztikusak, mert ami «a földön» 
auctoritative történik, annak ereje van a «mennyben» is. 

7. A búcsú fáradhatatlan kutatója, Dr. N. Paulus történeti 
források nyomán a thesaurus ecclesiae elmélet eredetét keresi : 
Die Einführung des Kirchenschatzes in die Ablasstheorie. Theolo-
gie und Glaube. 1914. 4. és 6. sz. Paulus szerint még a XII. 
században sem történik a bucsúengedélyezés a szentek érdemei-
nek alapján. Akkor még nem volt szó Istennek nyújtott pótlás-
ról, melyet az egyházi érdemkincstárból merített. Még II. Urbán 
pápa is csak az egyház közbenjáró imádságának erejére és Isten 
irgalmasságára támaszkodva engedte el a kereszteseknek a vezek-
lést. Ha olykor az okmányok a szentek érdemeire hivatkoznak,, 
csak kifejezésre akarják juttatni a szentek közbenjárása iránti 
bizalmat, akiknek közbenjárását támogatják az ő érdemeik. 1230. 
előtt a theologusok nem ismerték a szentek túláradó érdemeit, 
melyekből a búcsú engedélyeztetik, ha mindjárt egyesek tekintettel 
is voltak a búcsú megokolásánál a helyettesítő elégtételre s így 
útját egyengették az elméletnek. A thesaurus ecclesiae mint a 
búcsú alapja a XIII. századbeli skolasztikusoknál fordul elő. 
A skolasztikusok gondolatmenete pedig, midőn a búcsút a he-
lyettesítő elégtétel tanával megokolták, ez volt: a bűnt meg-
felelő büntetéssel kell kiegyenlíteni. Ha már most a búcsú által 
a bűnbánóknak a büntetés egészen vagy részben elengedtetik, 
akkor magának az egyháznak kell ezt az elengedést pótolni úgy, 
hogy az egyház tagjai tesznek eleget a bűnbánók helyett. Ezzel 
szemben azonban azt hangoztatták, hogy megtörténhetik, hogy 
az egyház nem nyújthat megfelelő pótlást, azaz lehetséges, hogy 
az egyházban nincs elegendő elégtéíeli érték pl. arra, hogy a 
kereszteseknek nehéz büntetéseit kiegyenlítse, melyek nekik 
elengedtettek. Ezen nehézség elhárítása céljából a későbbi sko-
lasztikusok Krisztus végtelen és az égi szentek és a földi igazak 
túláradó érdemeihez menekültek s így állították föl a thesaurus 
ecclesiae-ről szóló elméletet, 

Esztergom. 
Dr. Wiedermann Károly. 
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A RÓMAI SZENT TAMÁS AKADÉMIA MEGNYITÁSA. 

Március 11-én tartotta az Accademia di S. Tommaso d' 
Aquino ünnepélyes megnyitását. Az ünnepély Rómának egyik 
legszebb palotájában, a Cancellariában folyt le. A nagyszerű 
díszterem tele volt hallgatósággal. Minden nemzet, minden rend 
ki akarta mutatni érdeklődését a Doctor Angelicus iránt. Rend-
társai csak úgy, mint egykori ellenfeleinek utódai. A tarka egy-
veleg önkéntelenül eszébe juttatta az embernek, hogy az egy-
szerű dominikánus Doctor Universalis, az egyetemes egyház 
tudósa lett. Ott volt L. Billot S. J. bibornok, a Gregoriana egy-
kori tanára, kinek szent Tamás commentárjai mindenütt ismere-
tesek, Lorenzelli, Lega és Van Rossum bibornokok, számos püs-
pök és prelátus. 

Az ünnepséget card. Billot beszéde vezette be. Kimutatta, 
hogy nemcsak XV. Benedek pápa, hanem elődei is mind azon 
voltak, hogy az egyház bölcsészete secundum Christum legyen 
és hogy ezt az ideák szent Tamás hű követésében érheti el. 
Szent Tamás elveinek hű követése biztosítja a keresztény bölcsé-
szeinek azt a szilárdságot, mely dacol a szeszélyalkotta rendsze-
rek anarchiájával. De milyen bölcseleti elvekről van itt szó? Az 
elv lehet ismeret vagy külső dolog. Szent Tamás ismeretelvei 
azok, melyekre a természet tanít meg, az érzékek és az ész 
útján: principia in via intentionis. Ezek minden józan filozófiá-
ban, mely föltételezi és nem fölfedezi, vagy helyesebben, nem 
gyártja az igazságot, közösök. Csak szkeptikus vonhatja azokat 
kétségbe. Ebben az értelemben minden józanul gondolkodó 
bölcsész szent Tamás tanítványa. Nem kell azonban azt gondol-
nunk, hogy így szent Tamás nem marad mester. Bár ezeket az 
elveket mindenki ismeri, ő volt az, aki mélyükre hatolt és láng-
eszének sugaraival új fénybe állította őket. Azonban szent Tamás-
nak sajátos elvei azok, amelyek a külső valóságok rendjére 
vonatkoznak és a dolgok benső lényegét fejezik ki: principia 
in via indicii. A világegyetem subtilis elemzésére támaszkodnak 
és mint ilyenek, a világegyetem alapelvei. Ezekben az elvekben 
való tévedés eltorzítja az egész mindenség képét elménkben és 
veszedelembe sodorja a hitet is. 

így az a bölcsészet, melynek az alanyi tünemények köz-
vetlen megismerését és nem a külső dolgok közvetlen mégis-
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mérését védené, logikusan a modernizmus alanyiságához vezetne. 
Aki megengedné ugyan a dolgok különbözőségét, de tagadná 
az analógiát, a pantheismushoz vagy modernizmushoz jut, amely 
tagadja a természeti és természetfölötti rendnek e különbségét. 
Különösen ezeknek az elveknek a védelmezését és terjesztését 
tűzte ki maga elé a szent Tamás akadémia. Törekedni fog 
rámutatni alkalmazásukra a különböző kérdések megoldásainál 
és így a tudomány és hit örökét megőrizni! 

Következnek majd az előadások, melyek ennek a célnak 
gyakorlati megvalósításai lesznek. Az előadásokat hírneves taná-
rok és írók fogják tartani, akiknek feladatuk lesz, félretéve min-
den «respectus humanus»-t az Iskola Mesterének nagy gondo-
latait a maguk eredetiségükben kifejteni! 

Róma. Dr. S. S. 

JELENTÉS A HORVÁTH-FÉLE ALAPBÓL JUTAL-
MAZOTT MUNKÁKRÓL. 

A budapesti kir. magy. tudományegyetem Hittudományi 
Kara f. é. május 4-én tartott VIII. rendes ülésében a Horváth-
alapítványból az alapítónak szándéka szerint oly művek szerzőit 
jutalmazta, amelyek a különféle hittudományi szakokhoz, de ki-
vált a keresztény erkölcstanhoz tartozó tárgyakat akár a hittudo-
mányok művelésének, akár terjesztésének célzatával, tehát akár 
a hittudományi szakemberek, akár a művelt közönség érdekei-
nek megfelelően, de mindenesetre tudományos értékkel, magyar 
nyelven, és pedig súlyosabb kifogás alá nem eső magyarsággal, 
nem kifejezetten hitvitázó (polemikus) irányzattal fejtegetnek s 
amelyek 1913. elejétől 1914. végéig jelentek meg. A Kar a ju-
talmazásnál elismerő dicsérettel emlékezett meg azon Írókról, 
akik az utolsó két év alatt jeles munkákkal gazdagították ka-
tholikus magyar irodalmunkat és tudományunkat, de akik állá-
suknál vagy tárgykörüknél fogva versenyen kívül állóknak tekin-
tendők. A következő művek szerzőit jutalmazta a Kar 600—600 
(hatszáz) koronával: 

1. Schütz Antal dr.: «Az istenbizonyítás logikája.» Buda-
pest, 1913. 

2. Sipos István dr.: «A celibátus története és védelme.» 
Pécs, 1913. 
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3. Hajós József: «Az ősember a modern tudomány világí-
tásában.» Budapest, 1913. 

4. Huszár Elemér dr.: «Szertartásjog.» Budapest, 1913. 
«Szentségi jog.» Budapest, 1814. 

A jutalmazottak bélyeges nyugtatványaikat küldjék be a 
Hittudományi kar dékáni hivatalához, ahonnan a jutalomdijat 
azonnal meg fogják kapni. Egyúttal felszólítom a jutalmazotta-
kat, hogy amennyiben jutalmazott művüket még nem küldötték 
volna meg a Karnak, ezt megtegyék ; a nem jutalmazott jelent-
kezők pedig beküldött műveiket visszakaphatják saját költségü-
kön, ha ebbeli kívánságukat a dékáni hivatallal közlik. A jutal-
mazottak műveik új kiadásának címlapjára nyomtathatják: A Bu-
dapesti Tudományegyetem Hittudományi Kara által a Horváth-
féle alapból jutalmazott munka. 

Budapest, 1915. május 7. 
Mihály f i Ákos dr. 

a Hittudományi Kar e. i. dékánja. 

Á L L Í T S U N K F E L T E M P L O M I K Ö N Y V E S -
T Á B L Á K A T ! 

Irta : dr: Robitsek Ferenc, a budapesti központi-papnevelőintézet alkormányzója. 

Katholikus közvélemény nélkül semmi néven nevezendő 
katholikus akciónak sikeréről nem is álmodhatunk. Ez az axióma 
egyébként nemcsak katholikus dolgokra, hanem minden néven 
nevezendő szociális tevékenységre áll. Ha megfigyeljük az egy-
ház ellenségeinek haditervét, úgy azt látjuk, hogy abban főszere-
pet játszik a hangulatkeltés, történjék ez akár nyíltan, akár titokban. 
Mielőtt az egyházra valamely csapást mérnének, évekkel előbb 
úgy állítják be a dolgot, úgy telekürtölik eszméikkel a világot, 
hogy midőn a csapást az egyházra mérik, azt egy kialakult köz-
vélemény alapján látszanak elkövetni. A katholikus anyaszent-
egyháznak nagy hitéleti, kulturális és társadalmi feladatai vannak. 
Ezek számára a katholikus közvélemény megalapozásának rendes 
eszközei: a szószék, az iskola, a sajtó, az esetleges katholikus 
intézmények. Hogy e tereken fokozottabb munkálkodásra van szük-
ség ma, azt mindenki el fogja ismerni. De egyúttal be kell val-
lanunk azt is, hogy nem felesleges dolog a jó eszmék terjesz-
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tésének és ezzel kapcsolatban a katholikus közvéleménynek meg-
alapozására hatékony eszközökről gondoskodni. 

A szószék, igaz, rendelkezésünkre áll. De hisz az ottani tevé-
kenység a legtöbb esetben elemi igazságok hirdetésében merül ki 
és különben is kevés a rendelkezésre álló idő, mert minden 
egyes témának kimerítő tárgyalása évtizedes munkát kíván. A szó-
noknak nincs módjában, hogy minden szükséges kérdéssel fog-
lalkozzék, még pedig úgy, hogy minden rendű és rangú hívének 
tökéletes felvilágosítást, útbaigazítást és megfelelő szellemi védel-
met nyújtson. Sok hivő legjobb akarata mellett sem juthat el a 
prédikációra, sokszor pedig a kérdés sem alkalmas, hogy szó-
széken beszéljük meg. Az egyház szolgájának tevékenysége az 
iskolában csak néhány évre szorítkozik s ezalatt a tanulók zsenge 
kora nem engedi meg, hogy minden irányú kimerítő ismereteket 
szerezhessenek. Hogy a sajtóval hogy állunk, köztudomású dolog. 
A legjobb lapok is oly korlátolt számban jelenhetnek csak meg 
és fontos dolgokat is csak oly szűk keretekben — mondhatjuk 
kivonatosan — tárgyalhatnak, hogy a katholikus közvélemény 
általánosítására a mondottakból kifolyólag alig alkalmasak. Nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a lapok, még a katho-
likusok is, szükségképen pártáliásúak és így nagyon sok katho-
likus házba ezen körülménynél fogva be nem juthatnak. Nem 
szabad megfeled-
keznünk arról sem, 
hogy a katholikus 
lapokkal szemben 
ott van az ellensé-
ges lapoknak és iro-
dalmi termékeknek 
egész áradata, me-
lyet ellensúlyozni 
kell. De feltéve, 
hogy az erre alkal-
mas irodalmi ter-
mékek rendelkezé-
sünkre állanának, 
felmerül a nagy kér-
dés, hogy miként 
juttassuk azokat a közönség kezeibe? Honnan vegyen a katho-
likus közönség tudomást, hogy mily sajtótermék jelent meg, 
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melynek elterjedése kívánatos? Hogyan szerezze azokat be? Ki 
fog abban az ezer meg ezer hitközségben arra vállalkozni, hogy 
a megfelelő sajtóterméket a híveknek bemutassa, ajánlja, annak 
beszerzésé} közvetítse. Hogyan számíthatunk híveink támogatására, 
ha azok nincsenek tisztában hit- és erkölcstani elveikkel; ha nem 
ismerik pontosan azokat az eszméket, jogokat, eszközöket, me-
lyekért és amelyekkel az egyház, mint látható társaság küzd, ha 
nem látja tisztán az ellenséges törekvéseket, melyek természete 
kizár eleve minden megalkuvást? A kellően fel nem világosított 
és ki nem tanított hivő nem vehet számottevő részt abban a 
katholikus életben, amely manapság az igazi katholikus fogalmát 
fedi. Nekünk tehát a tudásközlés, a felvilágosítás a tájékoztatás 
új, legalább nálunk új és praktikus módja után kell látnunk, 
mely amellett hogy minimális fáradtságot okoz a lelkipásztorok-
nak és minimális költséggel jár, oly rendszert honosít meg a jó 
eszmék terjesztésében, mely ma a leghatásosabb eszköznek látszik, 
hogy a betű hatalmával és maradandóságával az országban 
katholikus közvélemény megteremtését biztosítsuk, amely, ha 
nincs és amíg nincs, minden katholikus tevékenység csődjét jelenti. 

Melegen ajánlom, hogy minden katholikus templomban 
könnyen hozzáférhető helyen, észrevehető módon felfüggesszünk 
egy e célra készült könyvestáblát. A táblát akármely falusi asz-
talos elkészítheti. Meglehetősen nagy a tábla, ha 90 cm. hosszú 
és 65 cm. magas. Húsz cm. távolságban egy 6 cm.-es léc van 
alkalmazva három sorban. E lécekre állítjuk fel a füzeteket 10—10, 
esetleg többet egy-egy fajtából ; a fajták egymás mellett sorakoz-
nak. A legalsó lécen az asztalos fából — egy cukortartó nagysá-
gában — perselyt alkalmaz a táblára, úgy hogy az ennek alkotó 
részét képezze. A perselyen nyílás van a pénz bedobására és egy 
kulcsrajáró ajtócska, hogy annak tartalmához hozzáférhessünk. 
Hogy a léceken álló füzetek le ne essenek, a tábla hosszában 
minden léc felett 7—8 cm. magasságban vékony fapálcika van 
alkalmazva. Nemkülönben a füzettartóléc külső szélén egy vékony 
pálcika, mely megakadályozza a nyomtatványok lecsúszását a 
tábláról. Azért ebben a magasságban, hogy a füzetek cimeit el 
ne födjék. A táblára a persely fölött olvasható írással, nagy betűk-
kel következő figyelmeztetést ragasztunk: «Az itt elhelyezett füze-
teket szíveskedjenek megtekinteni, a megfelelőt megtartani és 
annak — a füzet felső jobb sarkán jelzett — árát a perselybe 
dobni. A templomlátogatók becsületességében feltétlenül meg-
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bizik a templomgondnokság.» A fehérre mázolt könyvestábla a 
templom belsejében, világos helyen, az ajtóhoz közel helyezendő 
el, hogy a templomból kivonuló közönség lássa. Előállítási ára 
vidéken körülbelül 10 korona lehet, ily árban a Rétay és Benedek 
cég (IV., Budapest, Váci-utca 59.) is vállalkozik a könyvestáblák 
szállítására. 

A templomi könyvestábla nem akar üzlet lenni, aki ily szem-
pontból fogna annak létesítéséhez, csak kompromittálná az ügyet. 

A füzetek szakszerű összeválogatása a fődolog, de egyúttal 
a főnehézség is, mert sajnos, a megfelelő irodalmat még csak 
most kell megteremteni, de azért akad megfelelő füzet elég, 
csakhogy össze kell válogatni. A könyvestábla előnye, hogy a 
lelkipásztor, tehát felelős egyén nyújtja az olvasmányokat, a hívek 
rögtön látják, hogy minő kérdéssel kell foglalkozniok. Az a körül-
mény, hogy szabad betekintés és válogatás lehetséges, megkönyíti 
a könyvvásárlást, az érdeklődést és lassanként állandó olvasókká 
neveli a népet. Az állandó olvasással már annál a célnál vagyunk, 
amit az intézmény elérni óhajt. Mi adunk a hívek kezeibe olvas-
mányokat, az egyszerű és művelt embereknek egyaránt. Az olvas-
mány a lélek tápláléka és a lélek — vágyaival, céljaival, örömei-
vel, mindenével — tápláléka minősége szerint alakul! 

A füzetek legyenek felvilágosító, tájékoztató tartalmúak, a 
hit és erkölcs, a katholikus élet teréről, világos, egyszerű nyelven 
megírva, melyekből száműzve kell lennie más, esetleg téves meg-
győződésben élők lekicsinylésének, kipellengérezésének, úgy hogy 
azok, ha esetleg füzeteinket elolvassák, érezzék igazunk erejét és 
csodálják szeretetünk tisztaságát és nagyságát. 

Füzetekről szólok, bár jobb elnevezés hijján a táblát tem-
plomi könyvestáblának nevezem. Vállalatunk nem akar üzlet lenni, 
hanem eszköz a vallás és keresztény kultura terjesztésére, olcsó 
áron való terjesztésére. Drágább könyv alkalmul szolgálhatna a 
templomba tévedt gonosz embereknek a tolvajlásra, de 20—30 
filléres füzetet értékesíteni alig lehet és aki ezt megkísérelné, 
abban a veszélyben forogna, hogy rajtavész. 

Három évi tapasztalat áll vállalkozásom mögött és amit 
most írtam, tapasztalatból írom. Az egyetemi templomban az első 
évben 2542 füzet fogyott el, a másodikban 4457, a harmadikban 
előreláthatólag 6000. A forgalom tehát növekszik, dacára hogy 
ugyanaz a közönségünk. Meg kell említenem, hogy a közönség 
érdeklődése oly nagy, hogy többször levél útján kér tőlünk füze-
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teket és figyelmeztet egy-egy megjelent új hasznos sajtótermékre. 
Érveim, azt hiszem, meggyőzik a ft. papságot arról, hogy érde-
mes fáradoznia, hogy ezt az egyszerűsége mellett is annyi lelki 
hasznot hajtó intézményt létesítse. Tájékozásul még azt is meg-
jegyzem, hogy a fenti forgalmat 40, azaz negyven koronával léte-
sítettem, mely ma is megvan készpénzben vagy füzetekben. 

Egyre kérem a szives olvasót, ne mondja, hogy ezt az intéz-
ményt itt vagy ott nem lehet meghonosítani, mert — nem akarok 
erősebb kifejezést használni — a füzetek elvesznek. Sértő volna 
katholikus templombajáró híveinkről feltételezni, hogy jogtalanul 
a templomból eltulajdonítsanak valamit és ha — mondom ha — 
ez megtörténnék, hát nem kellene-e örömmel felkiáltanunk, hogy : 
«Hála Istennek, már lopnak jó könyveket is!» Aki ily füzeteket 
elvisz, az azt — vagy annak értékét előbb-utóbb visszahozza, de 
a szivével egyetemben ! 

Gyakorlati utasításokkal, megkeresésre szívesen szolgálok 
(IV., Budapest, Papnövelde-u. 7.) Megfelelő füzetek címével ren-
delkezem ; ha valaki ilyfajta füzetekről — melyek a vidéken jelen-
tek meg — tud, legyen szives arról engem értesíteni. Végül meg-
jegyzem, hogy a Katholikus Népszövetséget kértem fel, hogy 
megfelelő füzetek kiadásáról gondoskodjék. Hálásan említem meg, 
hogy ott a legnagyobb megértésre találtam ; csak némi garan-
ciánk legyen arra, hogy a fentemlített módon is elhelyezésre 
találnak a füzetek! 

E vállalkozás központosítása azért volna üdvös, mert a «Nép-
szövetség» teljesen menten minden üzleti érdektől, az élet ütő-
erén tartva kezét, érdekes, szükséges és aktuális útmutatásokat és 
felvilágosításokat tartalmazó füzetekkel tudná gazdagítani a hit-
védelmi irodalmat és szolgálni az általam vázolt nemes célt. 

Nagyon kérem a főtisztelendő papságot, méltassa figyelemre 
jelen soraimat és segítsen megvalósítani ezen — nézetem sze-
rint — legbiztosabb és legegyszerűbb módját a kath. közvéle-
mény megszilárdításának és terjesztésének Magyarországon, ahol 
arra talán sohasem volt alkalmasabb az idő, mint most. 

Budapest. Dr. Robitsek Ferenc. 
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Fizetések nyugtatása. 

1%14-re 12 koronát fizettek : dr. Antóni Ferenc, Bauer György, Belár 
József, Bokor Ernő, Egyházirodalmi iskola Ungvár, Ernszt Sándor, Metzger 
Márton, Stenczel Lajos, Sulyok István. 

1914-re nyolc koronát fizetett: Huszár László. 
1914-re hat koronát fizettek : dr. Géczy József, Keserics Ferenc, Pércsy 

Márton, dr. Sziklay János. 
1915-re 12 koronát fizettek: Báthy Gyula, dr. Bedy Vince, dr. Benyó 

Mihály, Bereghy Andor, Bernátsky Ferenc, Bokor Ernő, Braun Adolf, dr. Cserenyei 
István, dr. Czakó Ambro, Denk Rezső, Dlhos István, Egyházirodalmi isk. 
Kassa, Ungvár, Fábián János, Ferencsik János, Sz. Ferenc-r. zárda Esztergom, 
Szeged, Székelyudvarhely, dr. Finály Gábor, Főgimnázium (róm. kath.) Kolozsvár, 
Gyencs Antal, dr. Haász Aladár, Herodek Ferenc, Hodál György, Horváth 
József, Huszár László, Hvaszta János, Irgalmas Nőv. Zsolna, Jekelfalussy 
Viktor, Jogakadémia Nagyvárad, Kádija Imre, dr. Kanyó Gyula, Keresztes 
József, Keserics Ferenc, ifj. Kicsid Géza, Magdics István, Marszina Alajos, 
Mayer Geyza, Melles Emil, Metzger Márton, Németh József, Növ. papság könyvt. 
Székesfehérvár, Osztovits Isttván, dr. Pallmann Péter, Paluscsák Pál, dr. Pataky 
Arnold, Pitthord László, Pivárcsi István, Pléb. hiv. Nyitraperjés, Tüskevár, Új-
kígyós, Váradszőlős, Prónai Rezső, Rézbányai János, Róka József, Soltész Imre, 
dr. Spesz Sándor, Sulyok István, Schiffer Ferenc, Stefaneumi kongr. Kalocsa, 
Szlabey Dezső, Tóth Gyula, Vesztergom János, dr. Vilányi Károly, dr. Werner 
Adolf, dr. Wiederkehr József. 

1915-re hat koronát fizettek :dr. Géczy József, Jankulov Vladiszláv, dr. Nagy 
János, Pléb. hiv. Váradszentmárton, Röszler Ferenc, Uhrin János, Venczell Ede. 

A nyugtatást május 13-ikán zártam le. 
A mult vagy jelen évre hátralékos megrendelőket nagyon 

kérem, szíveskedjenek fizetni. 
Az a törekvésem, hogy a fizetések elkönyvelésében semmi 

hiba ne történjék. Ám minden hibát kikerülni nem lehet. A nyil-
vános nyugtatványozásnak épen az az egyik célja, hogy az eset-
leges tévedést felszólalás alapján azonnal ki lehessen igazítani. 
Azért az esetleges tévedésért s fizetésre való téves felszólításért 
senki ne nehezteljen, hanem szíveskedjék felszólalni. 

A címváltozást tessék szorgalmasan bejelenteni. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 

Kandier János magyarországi áldozópap Haifában (Jaffa, 
Palesztina) bibliai növényeket gyűjt. E működésének ered-
ményekép ily cimű lapokat küldött be hozzánk: Flora Biblica 
exsiccata (szárított). Eddig két füzet, egyenkint 10 lappal. Mindegyik 
lap tartalmaza az illető növény bibliai nevét, régi Septuaginta, 
Vulgata, Targum, szamaritán és szir, valamint újabb angol, francia 
és német fordításait, valamint botanikus és közönséges nevét. 

Géczi József: Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Kosa Rezső: Ég felé. Költemények. 
Landauer Béla: A nagy esztendő. Egy haditudósító naplójá-

ból. 1914—15. Ára fűzve 2 K 50 fill. 
Máthé József: Megoldandó kérdések a mezőgazdaság köréből. 

Kapható a «Szent Bonaventura» könyvnyomdában. Kolozsvárott. 
Ára 24 fill. 

Mihályfi Ákos dr.: A kongreganista mint Krisztus harcosa. 
Ára 10 fill. 100 pl. 6 kor. 

Prohászka Ottokár: A háború lelke. Ára fűzve 4 kor. 
Romanecz Aladár: Néhány szó a keresztény szocializmusról. 

Kapható a szerzőnél Bilke, Bereg m. Ára 2 kor. 
Trikál József: Egység felé. 
Varga Dámján dr.: Synopsis legendarum praedicationumque 

ex codicibus Hungaricis ratione habita catalogi sanctorum Petri 
de Natalibus componista. 

U. az: A legrégibb magyar bíinjegyzék forrása. 
U. az: Speculum humanae salvationis és a magyar codex-

irodalom. 
U. az: «Ave rosa sine spinis» himnusz kódexeinkben. 
U. az: Ősi nyolcas versforma kódexeink bibliafordításában. 
U. az: Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban. 
I). az: Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban. 
Vass József dr. : Tudományt a népnek. Kapható a kiadónál : 

Pécsi Újlap alapja. Pécs. Ára 8 fill. 
A háborús idők imakönyve Pázmány Péter nyomán. Össze-

állította és kiadta a Szent-István-Társulat. Ez a klasszikus ma-
gyarsággal irott imakönyvecske erősen érzett hiányt pótol s a 
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maga nemében úgy olcsóságánál, mint Ízléses kiállításánál fogva 
elsők között áll az újabban megjelent hasonló tárgyú művek 
között. A könyv ára csinos vászonkötésben 1 korona; gyémánt-
kiadás, elegáns bőrkötésben (320 lap) 2 korona. Megrendelhető 
a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében Budapest, IV. ker., 
Kecskeméti-utca 2. 

Bertalan Vince: Kik járnak hamis lobogók alatt? 
Dr. Czakó Ambró: A vallás lélektana. 
Dr. Erdélyi László : Magyar művelődéstörténet. Ára fűzve 4 K. 
Dr. Fetser Antal : Püspöki beiktatóbeszéde. 
Dr. Georg Pfeilschifter : Religion und Religionen im Weltkrieg. 

Kapható: Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. 
Dr. Giesswein Sándor: A háború és a társadalomtudomány. 

Ára 1 korona. 
Stimmen der Zeit (Feldausgabe). Kapható: Herder'sche Ver-

lagshandlung, Freiburg im Breisgau. 
Vanek Ferenc: A megfeszített Üdvösség. Korszerű beszédek 

Krisztus igaz Egyházáról s a valódi hazaszeretetről. Fordította: 
P. Tomsa Ambrus. Ára fűzve 1 korona. 

Az elsoroltakat és minden egyéb könyvet, bárhol jelent 
meg, ily címen tessék megrendelni : A Szent-István Társulat könyv-
kereskedése: Budapest, IV. Kecskeméti-utca 2. 

* * * 

Elet. Képes heti folyóirat. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. Egy évre 20 kor. Felelős szer-
kesztő: Andor József (Cyprián). Kívánatos, hogy minden családhoz 
bemenetelt találjon. 

Tábori levelek: 
1. A harcos levele feleségéhez. Irta: Kertész Kálmán. 
2. A harcos levele édesanyjához. Irta: dr. Radványi Kálmán. 
3. A harcos levele gyermekeihez. Irta: Kriston Endre. 
4. A harcos levele falujához. Irta: Domonkos István. 
5. A küzdő hősökhöz. Irta : dr. Vass József. 
6. Az elesett hősökről. Iita: dr. Lepold Antal. 
7. A sebesültek és szenvedők vigasztalója. Irta: Torna István. 
8. A haza levele a magyar néphez. Irta: dr. Vass József. 
Egyes példányok ára bérmentes küldéssel 20 fillér. Beküld-

hető bélyegekben is. A nyolc füzet együttesen rendelve a pénz 
előzetes beküldése esetén az Élet előfizetőinek portómentesen 
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1 korona. Nagyobb megrendelésnél árkedvezmény ! Megrendelhető : 
«Élet» Irodalmi es Nyomda R.-T.-nál. Budapest, I , Fehérvári-
út 15/c. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Agazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papíron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 
XV. Benedek pápa apostoli körlevele az összes katholikusokhoz. 

Magyar fordításban kiadta dr. Kiss János egyetemi tanár Buda-
pest, IX., Mátyás-utca 18. Ugyanott tessék rendelni. Egy példány 
30 fillér, 10 példánytól kezdve 25, 100-tól 20 fillér. A kisebb 
összeget levélbélyegben is lehet beküldeni. A budapesti egye-
temi templom árusítótáblácskáján is megtalálható. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta : Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétalak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Debreceni I n * * tt£* 
Átengedett iölőspeldiny 



Dr. Kiss János A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

Katholicizmus és protestantizmus. Kolb Viktor Jézus-társasági 
atya remek konferenciabeszédei. Fordította: Tóthfalussy Béla. 
Ára 2 korona. 

Dr. Tóth János: Az egyház Észak-Amerikában. Ára 2 korona 
40 fillér. 

Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, folióalak. Irta: 
Huber Lipót theológiai tanár Kalocsán. Ára 2 korona. 

Dr. Pompéry Aurél: Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-
jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

a • m m • Ajánl ja d ú s a n felsze-Dreher Ignác es Fia 
BUDAPEST, línnata MMMlM«llllt AllÁflA kertészet i és mezögaz-
IV., Kossuth Lajos-u. I lFlf lTl i H P P I 111 II - I l U H1/1 d a s á g i e s z k ö z ö k b e n -
14. s z á m . - Á r j e g y z é k I I II U l l i | l l | U l U I U l i U 1 1 l l I I Telefon 162-01. szám. 
ingyen és bérmentve. - - - - J J w w w A | a p í t t a t o t t 1845-ben 

* MŰINTÉZET. * 

RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI Cs . és Kir. udvari szállító, a 

Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta t5bb mint 2000 orgonát — kőztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesíi 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



Görcsöni Dénes (Friedreich István) hátra-
hagyott, páratlan értékű irodalmi alkotása; 

Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETE 
Két kötetben. I. kötet ára 10 K. A II. kötet 
sajtó alatt, ára szintén 10 K. A két kötet 
s egyszerre, most megrendelve 15 K. s 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

C művet lapozva, az események során teljes pompájában bontakozik ki előt-
tünk Széchenyi lelki világa. Látjuk családi tradícióit, még pedig úgy állítva szem 
elé, hogy már azok jó részben megmagyarázzák a nagy életpálya késóbbi fejlemé-
nyeit. Mert midőn Széchenyi azt mondja magáról, hogy voltakép semmi más neve-
lést nem kapot t , mint tdrága szülei példáját», szerzőnk szinte kézzelfoghatóan 
bizonyltja, hogy az a példa pedig mindent meghaladó lelki nemesség volt. 
A katholikus valláshoz való törhetetlen ragaszkodás, a király iránti hűség és a 
hazaszeretet harmonikus egységben Széchenyinek már a szülei háztól Jutott osz-
tályrészéül. Ezek kultusza vonul végig köz- és magánéletén s szerzőnk e tényezők 
alapos magyarázatával, egymáshoz való viszonyuk pontos megállapításával teljes 
világításba helyezi előttünk hősének alakját . S innen van, hogy Széchenyinek 
épen az 1840-es évek küzdelmeiben tanúsított s eddig életiről által többé-kevésbbé 
következetlennek és ellenmondásosnak minősített magatartását, Friedreich István 
egyaránt magyarázni és Igazolni tudja. Még pedig akként, hogy határozott állás-
foglalásán semmi nyoma nincs bárminő politikai pártszellemnek. Csak annyit lehet 
róla mondani, hogy a magyar politika legnagyobb kérdésének megítélésében Deák 
Ferenc felfogásához áll legközelebb. így a Kossuth-Széchenyi-pörben legfontosabb 
érveit Deák nyilatkozataiból meríti s a kérdések mérlegét Deák gondolatvilága 
szerint állapltja meg. 

Az összes eredeti kútfők fölhasználása mellett szerzőnk teljes eredetiséggel 
Jár mindig a maga lábán. A feldolgozott műveket s főként a bennük foglalt egyéni 
véleményeket átalában mellőzi s csak ott tárgyalja azokat, ahol ténybeli tévedései-
ket kell megigazítani. De még ily esetekben sem polemizál és sohasem dicsekszik 
valóban értékes fölfedezéseivel. Általában, a maga nemében olyan ez a mű, mely-
hez foghatót a magyar irodalom nagy idők óta nem produkált. És a magyar közön-
ség haló poraiban is áldhatja érte Friedreich Istvánt — a mi Görcsöninket — 
hogy végre valahára hozzájuthat gróf Széchenyi Istvánnak hozzá méltó nagysza-
bású életrajzához. Olyan életrajzhoz, mely művészi alakban, tárgyilagos hűséggel; 
minden számottevő forrás felhasználásával, teljes történelmi és politikai tájéko-
zottsággal a maga igaz valóságában muta t ja be a legnagyobb magyart. 
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Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, 
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A BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET LEÍRÁSÁNAK 
SZERKEZETE. 

M INÉL TÖBBET foglalkozik az ember a Szentírással, annál 
pagyobb tisztelettel és bámulattal telik el iránta, nemcsak 

belső tartalma, de külső szerkezete miatt is. Csodálattal kérdez-
zük, honnan ez a tökéletes formaérzék, amely oly biztos kézzel 
tudja megválogatni a céljának megfelelő anyagot, oly öntuda-
tosan rendezni s előadni? Gondoljunk csak pl. a Szentírás első 
könyvére, a Genesisre. Ismeretes A. Delattre S. J. tanulmánya a 
Genesis tervszerű beosztásáról, amely szerint a Genesis szerzője 
következetesen előbb azon családokkal foglalkozik röviden, ame-
lyek nincsenek kiválasztva, hogy azután annál bővebben adja 
elő a kiválasztott családok genealógiáját és történetét.1 

Ezt a rendszerességet és tervszerűséget azonban feltaláljuk 
a Genesis részleteiben is s különösen a hexaëmeron (hat napi 
teremtés) elbeszélésben, amelynek szemlélésekor egyetlen kom-
mentátorja sem állhatta meg, hivő és hitetlen, hogy csodálattal 
fel ne kiáltson. Azért talált oly helyeslő visszhangra V. Zapletal 
poétikus, de találó hasonlata, amely szerint úgy érzi az ember 
magát, amikor ezt a részt olvassa, mintha egy fenséges, gothikus 
dómba lépne, amelynek nagyszerűsége lenyűgözi az embert, 
gondolatait pedig a Teremtőre irányítja, akinek tiszteletére és 
dicsőségére ez a templom emelkedett.2 

Ki mondja meg azonban nekünk, vájjon az isteni, avagy 
az emberi szerzőtől származik-e ez a rendszeresség, különösen a 
hexaëmeron-elbeszélésnél, ahol oly végtelenül fontos volna ennek 

1 A. Delattre S. J., Le plan de la Genèse, a Revue des questions histo-
riques XI. 1. s köv.-ben. Paris, 1876. 

2 V. Zapletal O. P., Der Schöpfungsbericht der Genesis. Regensburg, 
1911. 113-114. old., Dr. J. Mader, Biblischer Schöpfungsbericht, a Schweize-
rische Rundschau III. (1903.) 171. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 6 
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a körülménynek az ismerete? Ignoramus! Vájjon et ignora-
bimus ? 

Épen ezért most, mikor a teremtéstörténet külalakjával 
óhajtunk foglalkozni, kapcsoljuk ki a szerző kérdését s csak a 
puszta tények megállapítására szorítkozzunk. 

A címben azt írtam: «A bibliai teremtéstörténet leírásának 
szerkezete». Ez a cím nem egészen szabatos, bár pontosabbat 
adni alig lehet. A bibliai teremtéstörténet cím nem szabatos, 
mert tudvalevőleg ezidőszerint két bibliai teremtéstörténetről 
beszélnek, amelyek közül az egyiket a Gen. 1. fejezete, a mási-
kat a 2-ik fejezete tartalmazná.1 Hogy mennyiben bír tárgyila-
gos alappal ez a megkülönböztetés, ezzel foglalkozni nem esik 
e dolgozat körébe, ez is még többé-kevésbbé nyilt kérdés s 
épen ezért nem írhattam, hogy az «első» teremtéstörténetről lesz 
itt szó. A «hexaëmeron-leírás szerkezete» cím sem volna helyes, 
mert nemcsak hexaëmeronrôl (hat napról), de heptaëmeronrôl 
(hét napról) is beszélhetünk. Nem határozhattam meg a cimet 
pontosan a Gen. fejezeteinek és verseinek megjelölésével, ame-
lyekben a teremtéstörténet leírva van (t. i. az a teremtéstörténet, 
amellyel itt foglalkozni szándékozom), mert bár a terminus a 
quo — Gen. 1, 1 — biztos, de a terminus ad quem nagyon is 
vitás. Annyi biztos, hogy a Gen. 2. fej. néhány verse még hozzá 
tartozik a leíráshoz, de kérdés, vájjon 2, 3, vagy 2, 4a, avagy 
2, 4-ig bezárólag-e? Több-kevesebb valószínűséggel erre vonat-
kozólag lehet tenni javaslatokat és tettek is eleget, de végérvé-
nyes feleletet ezidőszerint ki adhat? 2 

Talán így volna a cím a legszabatosabb : «A bibliai teremtés-
történet leirásának szerkezete. Gen. 1, 1—2, 3 vagy 2, 4a és 4.» 

A teremtéstörténet leirásának rendszerességét a régiek is 
észrevették. Hummelauer hivatkozik Origenesre és sz. Ágostonra. 
De ez magától értetődő dolog is, hiszen, ha más nem, de leg-
alább a hatnapos felosztás a legelső olvasásra mindenkinek sze-
mébe ötlik. Az első rendszeres felosztás a scholastikusoktól szár-
mazik. Petrus Lombardus különbséget tesz a creatio rerum (terem-
tés) és a distinctio operum sex dierum (a teremtett lények 
megkülönböztetése)3 között s ehhez hozzáadja azután az opus 

1 Zapletal, Schöpfungsbericht, 1—4. old. 
2 V. ö. V. Zapletal, Schöpfungsbericht 3—4. old., Hummelauer, Com. 

in Qenesim. Parisiis, 1908. 123—124. old. (Curs. Script. Sacrae I.) 
3 L. II. Sent. dist. XII. n. 1. 7. a titulusban és n. 8. 
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septimi die i-t1 Különbséget tesz továbbá az első három nap 
munkája — amelyet creatio quatuor elementorum névvel jelöl 
meg; és az utolsó három nap munkája — az ornatus elemen-
torum — között.2 

Petrus Lombardus felosztása határozatlan. Látszik, hogy 
directe nem szándékozott szabatos felosztást adni s ezért inkább 
a sorok közül kell azt kiolvasni. Alapul azonban szolgálhatott 
sz. Tamásnak, aki ezt a felosztást határozott formába önti s oly 
terminológiával látja el, amely napjainkig fenntartotta magát. «Post 
considerationem spirituális creaturae — írja — considerandum 
est de creatura corporali. In cujus productione tria opera Scri-
ptura commémorât, sc. opus creationis (teremtés), cum dicitur: 
In principio creavit Deus coelum et terram etc., opus distinctio-
nis (megkülönböztetés), cum dicitur : Divisit lucem a tenebris, et 
aquas quae sunt supra firmamentum ab aquis, quae sunt sub 
firmamento ; et opus ornatus (felékesítés), cum dicitur : Fiant 
luminaria in firmamento etc.»3 Beszél összefoglalóan az opera 
sex dierum-x6\4 és «de iis, quae pertinent ad septimum diem», 
a completio divinorum operum-ról».5 

így vetette meg az alapját annak a mai napig érvényben 
lévő felosztásnak, mely szerint a bibliai teremtéstörténet három 
főrészre esik és pedig 1. az opus creationis (Gen. 1 1-2), 2. opera 
sex dierum (Gen. l 3 _ 3 1 ) s e z alfelosztás szerint az opus distinc-
t ions (Gen. 1 2~13) és opus ornatus (Gen. l 13—3i) s végül 
3. opus completionis v. septimi diei (Gen. 21~ 3 ? (4a ? 4 (?) 
részekre.6 

1 Dist. XV. 
2 Dist. XIV. n. 6. «In praecedeiiti triduo disposita est universitatis huius 

mundi machina, et partibus suis distributa. Formata enim luce prima die, quae 
universa illustraret, duo sequentes dies attributi sunt supremae et infimae parti 
mundi, firmamento scillicet, aeri, terrae, et aquae. Nam secunda die firma-
mentum dessuper expansum est. Tertia vera aquarum molibus intra recepta-
cula sua collectis terra est revelata atque aer serenatus. Quatuor ergo mund: 
elementa Ulis diebus, suis locis distincta sunt et ordinata. Tribus auteui 
sequentibus diebus ornata sunt ilia quatuor elementa. Quarta enim die orna-
tum est firmamentum sole, et luna, et stellis. Quinta aer in volatilibus et 
aquae in piscibus ornamenta acceperunt. Sexta accepit terra jumenta et reptilia 
et bestias, postque omnia factus est homo de terra in terra, non tarnen ad 
terram, nec propter terram, sed ad coelum et propter coelum.» Migne, P. Lom-
bardi opera omnia, torn. II. Patrologiae latinae torn. 192. 

3 Sum. Theol. I. qu. 65. 4 I. qu. 74. art. 3. 5 I. qu. 73. 
6 Hummelauer, Der Biblische Schöpfungsbericht. Freiburg i. B., 1877. 

26* 
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Ennek a felosztásnak a helyességéhez kétség nem fér s áll 
mindezideig, az elnevezéseket azonban az utóbbi időben részben 
erősen megtépázták. És joggal, mert a megtépázott terminoló-
giák sokáig akadályok voltak a helyes megértésben. 

Mikor ugyanis Petrus Lombardus és sz. Tamás az opus 
distinctionis és opus ornatus terminológiát használják, akkor a 
szempontokat jelölik meg, amelyek szerint a hat nap munkája 
történt. S abban föltétlenül igazuk van, hogy az első három nap bizo-
nyos tekintetben a munka fő vonalát tartalmazza s a következő 
napokon valamelyes részleges munkákról van szó, ezeket azonban 
a distinctió, illetőleg ornatus szempontjából felfognunk nem 
lehet. Eltekintve attól, hogy az opus ornatus elnevezés a Vulga-
tának nem egészen szabatos fordítása alapján keletkezett, amiről 
alább lesz még szó, de nem annyira ez, mint a distinctió termi-
nológia esik kifogás alá. Újra tekintsünk el attól, hogy milyen 
nehezen lehet beszorítani a növények teremtését az opus dis-
tinctionisba s fogadjuk el erre vonatkozólag sz. Tamás meg-
oldását (lásd alább), de nem talál ez az elnevezés az első és 
második napra sem. A szöveg szerint Isten az első napot a fény 
létrehozásával kezdte meg : fiat lux, s csak azután : divisit lucem 
a tenebris. Tehát különbség van a létrehozás és a divisio között. 
A Szentírás szerint ez két különböző aktus. Ez ellen ugyan fel 
lehet hozni, hogy világosság és sötétség korrelativ fogalmak s 
így a világosságnak másoldalról a sötétség felel meg, tehát a 
fény létrehozásával együtt a divisió is megtörtént. Ez mind 
nagyon igaz lehet in natura, de nem a szentírási textusban, 
amely határozott különbséget tesz e kettő között s még azt is 
megmondja, mi a különbség, t. i. az első, a fény létrehozása, a 
divisió pedig — ami egyébként magától értetődik — a fénynek 
és a sötétségnek nem fizikai elválasztásában állott, ez a fény 
teremtésével valóban eo ipso megtörtént, hanem a nappalnak és 
az éjjelnek egymásutáni következésében : divisit lucem a tenebris, 
appelevitque lucem diem et tenebras noctem. Ha tehát ezt a 
különbséget meg kell tennünk, akkor a divisió a létrehozással 
szemben csak másodrendű akció. Az opus distinctionis elnevezés 
pedig épen az elsőrendű munkát nem fejezi ki. 

5—7. old. Ergänzungsheft der Stimmen aus Maria-Laach., Com. in Gen. 83. 
old., valamint Nochmals der Biblische Schöpfungsbericht 1898. 3. s köv. Bibl. 
Stud. 3. (1898.) 107. s köv. 
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Hasonlóképen áll a dolog a második nappal is. Fiat fir-
mamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Et fecit 
Deus firmamentum, divisitque aquas etc. Az első munka: fiat 
firmamentum, a második et (vagy ha úgy tetszik: ut) dividat 
aquas ab aquis. A terminológia itt is csak felét fejezi ki a mun-
kának, amely nemcsak divisióból állott, mint a harmadik napon, 
hanem egy új dolognak, az égboltozatnak a létrehozásában is. 
A harmadik napon tényleg csak választás tétetett a két meglévő 
elem, a víz és a szárazföld között. Itt is azonban alkalmatlanko-
dik a «distinctiônak» a növények teremtése. Ezért nem csodálko-
zunk, hogy újabban annyit változtatnak a scholastikus terminoló-
gián (de nem magán a beosztáson), annál kevésbbé nem, mert 
nemcsak terminológiáról van szó, hanem arról a szempontról is, 
amely szerint a hexaëmeron hat napi munkája csoportosítva van. 
Mindenki által elfogadott tétel, hogy nem kell azt gondolnunk, 
sőt nem is lehet, hogy a világ teremtését Isten csakugyan hat 
nap alatt, olyan módon és sorrendben végezte volna, amint az 
a Genesis elején leírva van. Ez a leírás tehát artificiosus, mester-
séges. Az most transeat, hogy: Hummelauer, Michelis stb. Isten-
től származtatják,1 Zapletal, Wellhausen stb. a Genesis emberi 
auktorjától,2 itt az a főkérdés, milyen szempontok vezették a 
szerzőt (istenit vagy emberit), hogy a hat nap munkáját olyan 
sorrendben adja elő, mint a Oenesisben vanß Ennek a fontos 
kérdésnek a helyes megfejtése föltétlenül egyik fundamentuma 
az egész teremtéstörténet megértésének. 

Menjünk hát sorba: 
I. Opus creationis. E cím alá a Gen. 1 1 - 2 vannak sorozva 

és a világ eredetét s kezdetleges állapotát írják le. Az első vers 
lakonikus rövidséggel felel arra a végtelenül fontos, világnéze-
teket adó kérdésre, hogy honnan a világ? Hármas mozzanatot 

1 A visiós theoriának szükségképeni suppositiója ; Dr. Michelis a Natur 
és Offenbarung 1855. évf. 104. old. 

2 Zapletal, Schöpfungsbericht 106—108., J. Wellhausen, Die Komposi-
tion des Hexateuchs. Berlin, 1899. 185—186. 

3 Azt is hangsúlyozni kívánom, hogy magának a hatnapos beosztásnak 
a célja sem kerül most szóba, mert az világos : a hat napi munka a hetedik 
napi pihenés érdekében történt meg ; az a kérdés se okozzon nehézséget, hogy 
egy mesterséges beosztás elegendő alap ilyen fontos rendelet szemléltetésére, 
vagy mondjuk, propagálására stb., itt csupán a teremtési műnek a hat, illetőleg 
hét napon belüli elrendezéséről essék szó. 
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tartalmaz ez a felelet: a) Isten teremtette az eget és a földet, 
vagyis a látható világot, amit filozofikus nyelven úgy fej'ezhetünk 
ki, hogy Isten teremtette az anyagot; b) semmiből teremtette; 
c) időben (idővel) teremtette, tehát a világ nem örök. 

A második vers átmenet a harmadikhoz s jellemző a Szent-
írás antropomorfizmusára. Nem érdekli őt, hogy mi van a nappal, 
a többi bolygókkal, vagy a csillagokkal, neki a föld állapota 
fontos. Hol volt, milyen volt a teremtés után közvetlenül a föld ? 
A 2-ik vers erről számol be három jellemvonásban: a) a föld 
üres és puszta; b) sötét; és c) vízbe van merülve.1 

II. Opus sex dicrutn. Az első és utolsó főrészt — t. i. az 
opus creationis-t és az opus septimi diei-t — külön albeosztá-
sokkal ellátni nem lehet s fölösleges is volna, annyira rövidek 
ezek a részek, de annál helyénvalóbb és szükségesebb az al-
beosztás a hat nap munkájánál, amely részben magától adódik. 
Itt érvényesül újból Petrus Lombardus és az angyali Doktor 
divisiója, amint fennebb megemlítettük. 

E két scholastikus tekintély szerint úgy van a teremtés-
történet leírva, amint az a valóságban megtörtént volna és pedig 
az első három nap creatio elementorum (Petr. Lomb.), distinctió 
elementorum (sz. Tamás), a második három nap alatt az ornatus 
elementorum. Az első három nap sorrendjét Petrus Lombardus 
úgy indokolja, hogy az első nap világosságára szükség volt, 
hogy megvilágítsa az universumot, a következő két nap pedig 
attributi sunt supremae et infimae parti mundi, firmamento sc., 
aeri, terrae et aquae. Azután ezeknek díszítése következett.2 

Szent Tamás hasonlóképen gondolkozott3 s nehézsége csak 
a harmadik nap növényeivel volt, hogy miért kerültek oda? 
Érdekesebb sz. Tamásnál a második triduum munkáinak fel-
fogása, amely épen az előbb említett nehézségen alapul. «Ad 
opus ornatus pertinet productio illarum rerum — írja — quae 
habent motum in coelo et in terra.»4 A díszítés munkáinak fő-
kelléke tehát, hogy mozgásuk legyen. «Et ideo quia (sc. plantae) 
immobiliter terrae inhaerent, earum productio ponitur quasi 
quaedam terrae formatio.»5 

1 Hummelauer, Der Schöpfungsbericht (1877.) 5—6. old., in Gen. 85. 
2 P. Lomb. dist. XIV. n. 6. 
3 I. q. 67. art. 4. c. 
4 I. q. 69. a. ad primum. 
5 I. q. 70. a. 1. c. 
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Ezek a szempontok nemcsak az egész középkort, de leg-
újabb exegetáinkat is uralják (kevés kivétellel), habár az elneve-
zésekben vagy a részletekben itt-ott javítanak is (pl. Zapletal). 

Változatlanul vette át ezt a felosztást a scholastikusoktól a 
nemrég elhalt, itt sokat citált Hummelauer is, aki szerint a 
teremtéstörténet leírásának és felosztásának gondolatmenetét körül-
belül így lehet megérteni : Isten első aktusával az eget és a 
földet — az agyagot — teremtette meg, amely puszta és üres 
(TÓT inh) sötét és vízbemerült volt. Isten azonban nem hiába — a 
héber szöveg szerint îfi-irràb — teremtette, lakóhelyül alkotta a földet 
(Iz. 4518), tehát az anyag megteremtése után meg kellett alkotni 
a lakóhelyet. Ezért létrehozta a lakóhelyhez szükséges feltétele-
ket, amelyek egyébként a föld, Gen. I2 , leírt állapotának (sötét, 
üres és vízbemerült) megszüntetése. Mindenekelőtt világosságot 
teremt, égboltozatot alkot azután és kiemeli a szárazföldet a víz-
ből. Ez az opus distinctionis. Ezután jön az opus ornatus. Az 
égboltozatot felékesíti az égitestekkel, a vizet és szárazföldet be-
népesíti lakókkal. A díszítés munkája tehát a lakóhelyeknek 
benépesítése lakókkal.1 Hummelauernél új, hogy bár theoretice 
megtartja az opus distinctionis és opus ornatus elnevezéseket, 
practice lakóhelyeket és lakókat vesz fel. 

Időrendben megelőzi Hummelauert, de mert a kérdésbe új 
momentumot hozott, azért itt említem dr. Michelis, néhai braun-
schweigi professzor felosztását, amely épen alapját képezte köz-
ismert elméletének, az ideális teremtéstörténet-magyarázatnak.2 

Michelist tudvalevőleg rendszere felállítására a geologiai kuta-
tások és eredmények által a teremtéstörténet leírása ellen emelt 
komoly nehézségek indították, amelyeket az akkor virágzását élő 
periodista magyarázat meg nem oldott. 

Abból a gondolatból indult ki, hogy a Qen. historice 
ugyan, de nem historicz-kronologice, hanem historice-Zc^íce 
akarja leírni a világ teremtését főbb mozzanataiban.3 Az elmélet 
részletesebb ismertetésétől eltekinthetünk, mert egyrészt elvezetne 

1 P. Himmelauer, Schöpfungsbericht (1877.) 26. s köv., Nochmals der 
Bibi. Schöpfungsbericht (1898.) 3. 

2 Prof. Dr. Michelis, Die sechs Mosaischen Schöpfungstage und die 
Geologie. Az akkor — 1855. — megindult Natur u. Offenbarung három 
első füzetének bevezető értekezései, 1—12., 49—59., de különösen 101— 
116. old. 

3 I. h. 102—104. 
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a tárgytól, másrészt nálunk is már többször ismertetve lett.i 
Ránk nézve fontos az a mondata, hogy «die mosaische Erzählung 
von dem Sechstagewerke gibt ihrem wesentlichen Gehalte nach 
die Darlegung der (sichtbaren) Schöpfung in ihren Hauptmo-
menten, wie sie in der Idee d. h. in dem Oedanken u. Willen 
Oottes begründet ist».2 

A Gen. teremtéstörténete tehát nem egyéb, mint a terem-
tés főbb momentumainak leírása, amelynek alapja Isten ideájá-
ban, azaz gondolatában és akaratában van meg. Es szerinte csakis 
ott van meg s ebben tér el sz. Tamástól s társaitól, akik az 
objektiv történés világában látták az alapot. 

Ha tehát a teremtés leírása az Isten gondolatában meg-
lévő eredeti után készült, a kérdés az, hogy akkor miért a hat-
napos beosztás s milyen szempontoknak felelnek meg az egyes 
napok munkáinak leírásai? Az első kérdésre a felelet egyszerű, 
az a sabbath rendelet miatt van. A hat nap két-két teljesen pár-
huzamos szakasza pedig az elkülönítés (das Princip der Shei-
dung, opus distinctionis) és az egyénítés (das Princip der Indi-
vidualisation) szempontjai szerint vannak csoportosítva, so jedoch 
dass beide gegenseitig in einander übergreifen». Ezenfelül — 
és ez szintén teljesen új Michelis felosztásában — az egyes napok 
munkái önmagukban is két-két részre oszlanak, amely részek 
egymással az ellentétesség viszonyában állanak. Ennek szemlélte-
tésére a következő schémát szerkesztette: 

Az első szakasz. 
Első nap. A világosság meg-

teremtése. (Ellentét a világosság 
és a sötétség között.) 

Második nap. Az égboltozat 
fölötti és az égboltozat alatti 
vizek. (Ellentét a fönt és az 
alant között.) 

Harmadik nap. Szárazföld. 
Növények. (Ellentét a száraz-
föld és a tenger között.) 

A második szakasz. 
Negyedik nap. A fény kon-

centrálása. (Nap. Hold. Csilla-
gok.) 

Ötödik nap. A levegőben 
madarak (fönt), a vízben halak 
(alant). 

Hatodik nap. Emlősök. (Szá-
razföldi állatok.) Ember.3 

1 Legutoljára elég részletesen dr. Kmoskó M. által a Religio 1909. évf. 
633. s köv. 

2 Michelis i. h. 109. old. 
3 V. ö. Michelis i. h. 110. old. 
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A párhuzamos menetet el nem lehet vitatni, ez tény, de 
vannak a felosztásban helyek, amelyeket kevésbbé ért meg az 
ember ÍVlichelis szempontjai szerint. Miért kerül a harmadik és 
a hatodik napra két-két munka, mit keresnek a növények a har-
madik napon ; hol a negyedik és hatodik napoknál az első, ille-
tőleg a harmadik nap munkáinak megfelelő ellentétek? Maguk-
nak a párhuzamos napoknak a munkái is, bár nagyjában meg-
egyeznek egymással, de P. Hummelauer is kénytelen megjegyezni : 
«non tarnen accuratissime».1 És ezt Michelisis beismerte (gegen-
seitig in einander übergreifen). 

Michelisnek érdeme, hogy ő az első tulajdonképen, aki 
öntudatosan kereste a szempontokat, amely az auktor előtt lebe-
gett, amikor a hat nap munkáját csoportosította. 

1897-ben J. Hontheim S. J. vetett fel igen tetszetős gondo-
latokat a hexaëmeron leírás szempontjairól.2 Hontheim elmélete 
tulajdonképen benne van a Petr. Lombardus és Michelis fel-
osztásaiban, ő csak egy lépéssel tovább fejleszti a gondolatot. 
Megjegyzendő, hogy Hontheim semmiféle magyarázási elméletet 
nem tárgyal, mikor megjegyzéseit közli, sőt hangsúlyozza: «Wir 
wollen hiermit nicht beweisen, die Schöpfungstage seien blosse 
logische Kategorien ohne chronologische Bedeutung. Die Dis-
cussion dieser Frage würde weitläufige Auseinandersetzugen 
erfordern. Wir wollen nur eine Eigentümilichkeit des biblischen 
Schöpfungsberichtes constatiren, sie uns deutlich zum Bewusstsein 
bringen und zum Nachdenken über dieselbe anregen».3 

«Evekkel ezelőtt feltűnt nekem — írja — hogy a Gen. 1. 
hat isteni munkáját a látható világ logikus osztályozásának is 
fel lehet fogni. A három első napon lakásokat teremtett Isten, 
vagyis térségeket, kiterjedéseket ; a három utolsó napon a lakó-
kat teremtette. Mindenekelőtt kiterjedéseket teremtett. A nép 
legegyszerűbb felfogása szerint azonban három kiterjedés van: 
időbeli és térbeli, amely utóbbi függőleges és vízszintes kiter-
jedésre oszlik. Ezért Isten az első nap az időbeli kiterjedést 
teremtette meg, vagyis a nappal és az éjszaka egymásutánját. 
A második napon teremtette a függőleges kiterjedést, vagyis a 

1 In Oen. 82—84. 
2 J. Hontheim S. J., Bemerkungen zum Hexaemeron, az innsbrucki 

Zeitsch. für kath. Theologie 21. (1897.) 747—750. old., nálunk ismertette Szinek 
Izidor dr. a Hittud. Folyóirat 1898. évf. 568—570. old. 

3 I. h. 750. 
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magasság és mélység egymásfelettiségét : a felső vizeket az ég-
boltozattal és az alsó vizeket.1 A harmadik napon a vízszintes 
kiterjedést teremtette, vagyis a föld és a tenger egymásmelletti-
ségét. A szárazfölddel a növényeket is megteremtette, mert azok 
a mindennapi felfogás szerint úgy hozzátartoznak a szárazföld-
höz, mint a szőrözet az állatokhoz. Ezután teremtette Isten a 
lakókat. A negyedik napon benépesíti az első napon teremtett 
kiterjedéseket: a nappalnak lakója a nap lesz, az éjszakának a 
hold és a csillagok. (Gen. 1, 16.) Az ötödik napon a második nap 
kiterjedéséhez fordult Isten: a mélységbe a halakat, a magas-
ságba a madarakat teremtette. A hatodik napot a harmadik nap 
kiterjedéseinek szentelte: A szárazföld felszínére teremtette Isten 
a szárazföldi állatokat (bestiae, iumenta, reptile) és az embert; 
a tenger felszínére semmit sem teremtett, az lakatlan maradt.»2 

Hontheim ajánlata valóban sok nehézséget megold. így pl. 
ez a beosztás indokolná azt a magában véve furcsa tényt, hogy 
Isten két külön nap teremtett állatokat és ezzel szemben ugyan-
azon napon állatot és embert. Az ember ehelyett azt várná, hogy 
Isten az összes állatokat egy napon teremtse és az embert pedig 
magára egy külön napon, hiszen az állatok közelebb állanak 
egymáshoz, mint az emberhez. Hontheim szempontjai logikusan 
fejtik meg ezt az eljárást. Az ötödik napon szó van a merőleges 
kiterjedés benépesítéséről, tehát természetes, hogy a magasság 
és mélység lakói egy napon jöjjenek szóba. A hatodik nap ellen-
ben a vízszintes kiterjedést tárgyalja, tehát ezen kiterjedés lakói-
val egyszerre kell foglalkoznia. 

Hontheim ajánlata tetszetős, úgy látszik megtalálta a helyes 
szempontokat, amelyek szerint a Gen. 1. leírása csoportosítva 
van. Az eddigi felosztások felfedezték és megállapították a 
hexaëmeron rendszerességét, ez mintha kielégítően indokolná. 
Helyességét pozitív külső érvvel bizonyítani természetesen nem 
lehet, aki külső érvekkel akar bizonyítást, az adja fel reményeit, 
mert alig hihető, hogy valaha teljesedésbe menjen. De nem is 
mindig szükséges feltétlenül külső érv, belső pedig úgy látszik 
adódik abban a körülményben, hogy a felosztásba a hexaëmeron 
erőszak nélkül bemegy s a felmerült nehézségeket kielégítően 
megoldja. Ennek az érvnek ereje talán világosabban kitetszik 

1 V. ö. Petr. Lomb. és Michelis vonatkozó helyeit. 
2 1. h. 747. s köv. old. 
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majd a következő példából: A kalapos rákészíti a kalapot egy 
formára. Később ez a forma a többi félkorongok közé vegyül. 
Most meg akarja állapítani, hogy a sok közül vájjon melyikre 
formálta rá a kalapot ? Mindegyikre rápróbálja s ime az egyikre 
igen szűk, a másikra igen bő s csak egy korong van, amelyre 
ráillik. Vájjon nem felette nagy-e a bizonyosság, hogy erre az 
utóbbira készült eredetileg is a kalap ? Hasonlóképen látszik lenni 
a dolog a Hontheim rendszerével is, bár nehézséget ez ellen is 
lehetne talán itt-ott emelni. 

A hexaémeron felosztására vonatkozólag végül még meg 
kell említenünk V. Zapletal megjegyzéseit.1 A skolasztikusok 
felosztását akarja kijavítani, mert ez sok félreértésnek és hamis 
magyarázásnak adott alkalmat, valójában azonban csak a fel-
osztás terminológiáján változtat. Mindenekelőtt az «opus ornatus» 
elnevezésen javít. Ez a kifejezés a Gen. 21 alapszik a Vulgata 
fordítása szerint : Igitur perfecti sunt coeli et terra et omnis ornatus 
eorum. A fordítás azonban helytelen, mert a héber szövegben 
osas áll, ez pedig «exercituum eorum»-ot jelent. A Vulg. az 
«ornatus eorum» fordításhoz a LXX. — Trâç 6 y„oa[ioç ocôxwv — 
kifejezésétől való függés miatt jutott. Ez a javítás helyes s utal-
tak már Zapletal előtt is rá. így maga Zapletal hivatkozik Caje-
tanus kardinálisra2 s P. Hummelauer is megjegyezte és indo-
kolta ezt a fordítást kommentárjában, valamint a skolasztikus 
felosztásgondolat menetének levezetésében, amikor a lakóhelyek 
és a lakosok kifejezéseket használja. Utalt rá szent Tamás is, 
mikor az opus ornatus lényegéhez a mozgást kívánta meg.3 

Az exercitus kifejezésnek megfelelőleg Zapletal azután az 
opus distinctionis elnevezést is megváltoztatja, mert a seregek-
nek regiókra, csataterekre van szükségük, ezért felveszi a pro-
ductio regionum elnevezést az első három napra. A második 
három napon a productio exercituum. történik. Zapletal eljárásá-
ban figyelemreméltó egyrészt, hogy míg az elődei a skolasztikus 
terminológiát megtartják, bár lakásokat, regiókat és lakókat érte-
nek alatta, ő a félreértések kiküszöbölése végett a terminológiát 

1 V. Zapletal O. Pr., Der Schöpfungsbericht der Genesis (1!—23)\ Re-
gensburg, 1911, különösen a 107—113. old., u. ő. Alttestamentliches, Freiburg 
in Schw. 1903., 184—190. 

2 Card. Cajetani in s. Scripturam comment, Lugduni, 1639. I. p. 14. 
Zapletal, Schöpfungsbericht 108—109. old. után. 

3 Lásd fennebb. 
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is kiküszöbölendőnek tartja, másrészt, hogy ő is észrevette és 
hangsúlyozza, hogy a hexaëmeron helyes magyarázásánál fontos 
a beosztás vezető szempontjainak ismerete. Kevésbbé indokolt 
ezért dr. J. Madernek Zapletal elleni polémiájának az a része, 
ahol a skolasztikus terminológia megtartását vitatja, mert szerinte 
ez a helyes szempontokat is kifejezi.1 Ekkor nem csodálkozunk, 
hogy Mader a növények teremtését azért látja az opus distin-
ctionis között, mert «es waren also die Keime oder Samen der 
Pflanzen schon in der Erde, und es war nur eine weitere secun-
däre Scheidung, dass dieselben aus ihr hervorgingen nach 
Gen. 2, 5, infolge der hinzutretenden Feuchtigkeit».2 

Zapletal felosztásának további magyarázata egyebekben Petr. 
Lombardus és sz. Tamás magyarázatain alapszik. «Az első napo-
kon a régiók készülnek el a seregek számára, ahol az első nap 
munkáját általános előkészület gyanánt kell felfognunk: «es 
musste Licht werden als Vorbedingung aller Ordnung». Épen 
itten van az ő beosztása szempontjának gyengéje. Mindjárt az 
első nap munkájával kivételt kell tenni, mert a világosság iga-
zán nem «regio». Ezért lett belőle «eine Art allgemeine Vorbe-
reitung» s Madernek ez irányban tett kifogása nagyon is 
helyén való.3 

A világosság után létrejöttek a különböző seregek részére 
a régiók, a csillagok részére az ég, a madarak részére a levegő 
a föld felett, a halak részére a víz és a szárazföldi állatok, vala-
mint az ember részére a föld».4 Ezekből Zapletal szempont-
jának további gyöngéje kitűnik, t. i. kénytelen a «régiók» meg-
mentése végett a második nappal a negyedik és ötödik napokat 
párhuzamba állítani! 

Ezek nagyjában a hexaëmeron beosztására vonatkozólag 
eddig tett fontosabb javaslatok, amelyek ha végleg nem is 
oldották még meg a kérdést, de sok igaz gondolatot vetettek 
fel, különösen akkor, amikor a kérdést litterális útra terelték s 
hangsúlyozták, hogy a szerkezet értése egyúttal a teremtéstörténet 

1 Dr. J. Mader, Biblischer Schöpfungsbericht, Schweizerische Rund-
schau III. (1903.) 171. s köv. 

2 1. h. 179. old. Zapletal, Altestamentliches, 186. és 187. old. után. 
3 Mader i. h. 179. 
4 Schöpfungsbericht, 209. v. ö. Petr. Lomb. fennebb a jegyzetben szó-

szerint citált magyarázatával és szent Tamás 1. q. 67. a. 4. c. : Dies non 
potest esse sine luce; unde oportuit in prima die fieri lucem. 
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megértésének is a kulcsa. Az fogja megfejteni ezt a nehéz prob-
lémát, aki megfejti a helyes szerkezetet, különösen pedig a sabbath-
rendelet propagálására szolgáló hat nap szerepét, hogy vájjon 
ezeknek csak ideális létük volt a szerző értelmében, avagy 
objektiv hátterük is van? Úgy látszik ez az egész kérdés archi-
medesi pontja. 

A hexaëmeronnak a fennebb megbeszélt általános felosz-
tásán kívül még külön részletes beosztása is van. Nemcsak a 
három-három nap között van párhuzamosság, hanem az egyes 
napok leírása között is kölcsönösen. Minden nap paranccsal kez-
dődik: dixit Dominus, erre következik a parancs teljesedése: et 
factum est ita, ezután jön a létrehozott dolog leirása, a dolog 
elnevezése és dicsérete, végül pedig megáldása. 

Ez a felosztás P. Hummelauertől származik 1 s az ő termi-
nológiája szerint minden egyes nap leírásában megkülönbözte-
tünk indictiót, impletiót, descriptiót, apellatiót, laudatiót és 
benedictiót. Erről a felosztásról Hummelauer tábtázatot állított 
össze, amely igen világosan szemlélteti az egészet. Még talán 
kiegészíthetjük a táblázatot az egyes napokat záró és folyton 
visszatérő refrainnel : et factum est vespere et mane, dies . . . , 
amely nemcsak hogy szervesen hozzátartozik az egyes napok 
leírásához, de annak igen lényeges részét is képezi. P. Hum-
melauer úgy látszik azon szerep miatt, amelyek a napok visiós 
theoriájában játszanak, hagyta el felosztásából ezt a refraint. 
Vagy mert az első oszlopban már valamelyes módon jelezte? 
Nevezzük zárószónak, conclusiónak s ezzel kiegészítve így néz 
ki a táblázat: 

1 Legelőször Der Biblische Schöpfungsbericht (1877.) c. többször idé-
zett tanulmányában közölte, 5—21. old. 



Indictio 
(Edictum) Impletio Descriptio Appellatio Laudatio Benedictio Conclusio 

Prima dies: 
a) lux v. 3—5 

Dixitque Deus: 
Fiat lux Et facta est lux 

Et vidit Deus lucern etc. 
appellavitque etc. 

Factumque est 
verspere et 

mane'dies unus 

Sectinda dies: 
b) firmamen-
tum v. 6—8 

Dixit quoque 
Deus : Fiat 

firmamentum 

(Et factum est 
i t a . ) x a l è - jévsto 

O8TU>S 

(Et fecit Deus 
firmament, etc.) 

Y.a.1 èTlOÎTJOe X. T. X. 

Vocavitque 
Deus firma-
mentum etc. 

xai siSev à 8 eoç 
8n xaXóv 

Et factum est 
vespere et mane 

dies secundus 

Tertia dies: 
c) mare etarida 

v. 9 - 1 0 

d) plantae v. 
1 1 - 1 3 

Dixit vcro 
Deus: Congre-

gentur etc. 
Et factum est ita 

x a i AUVIJX®1) 
Ü8ü); x. T. X. 

Et vocavit 
Deus terram 

etc. 

Et vidit Deus, 
quod esset 

bonum Et factum est 
vespere et mane 

dies tertius 

Tertia dies: 
c) mare etarida 

v. 9 - 1 0 

d) plantae v. 
1 1 - 1 3 

Et ait : Germi-
net terra etc. Et factum est ita 

Et protulit 
terra etc. 

Et vidit Deus, 
quod esset 

bonum 

Et factum est 
vespere et mane 

dies tertius 

Quarta dies: 
ej luminaria 

v. 14—19 

Dixit autem 
Deus Fiant 

luminaria etc. 
Et factum est ita 

Fecitque Deus 
duo luminaria 

etc. 

Et vidit Deus 
quod esset 

bonum 

Et factum est 
vespere et mane, 

dies quartus 

Quinta dies : 
/^aquatiliavo-
latiliav. 20—23 

Dixit etiam 
Deus : Produ-
cant aquae etc. 

y.al èfévsxo 
OÜTOJ; 

Creavitque 
Deus cete etc. 

Et vidit Deus, 
quod esset 

bonum 

Benedixitque 
eis dicens : 

etc. 

Et factum est 
vespere et mane, 

dies quintus 

Sexta dies: 
g) animalia 
terrestria v. 

24—25 

h) homo 
v. 2 6 - 3 1 

Dixit quoque 
Deus : Producat 

terra etc. 

Factumque 
est ita 

Et fecit Deus 
beatias etc. 

Et vidit Deus, 
quod esset 

bonum Et factum est 
vespere et mane 

dies sextus 

Sexta dies: 
g) animalia 
terrestria v. 

24—25 

h) homo 
v. 2 6 - 3 1 

Et ait : Facia-
mus hominem 

etc. 

Et creavit Deus 
hominem etc. 

Benedixitque 
illis Deus etc. 

Et factum est 
vespere et mane 

dies sextus 
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Amint látható a fenti táblázatból, az egyes napok rend-
szeres tagoltsága mellett eltérések is vannak, amelyek közül itt 
csak hármat teszünk szóvá: 

a) A növények és az állatok elnevezése elmaradt, mert ezt 
Isten Ádámra bizta. (Qen. 219-20.) 

b) Csak az ötödik és hatodik napok munkáit részesíti Isten 
külön áldásban, az előző napokon a benedictió elmaradt. Ezt a 
körülményt Hummelauer az áldás természetéből magyarázza. Az 
áldásban különösen a szaporodást hangsúlyozza Isten, ami az 
első négy napnál nem jöhet tekintetbe, legfölebb a növényeknél. 
De ezeknél a szaporodás egészen más törvények szerint történik, 
mint az állatoknál és az embernél.1 

c) Különösen megemlítésre méltó a görög szövegnek a 
használata a táblázatban, amely a héber (s ennek következtében 
a Vulgata és a magyar) szöveg, valamint a görög szöveg hexaë-
meron leírása között levő eltéréseket akarja jelezni. Az elté-
rések azonban jelentéktelenek. Amint látható, a görög szöveg 
egy-két pótlást eszközöl, vagy egy-két mondatot hoz a héber-
től eltérő sorrendben, ami azonban csak rendszeresebbé teszi a 
leírást. 

Hummelauer táblázata mellett beszélhetünk még a hexaé-
meron metrikai szerkezetéről is. Ez azonban nincs összefüggés-
ben Clifford és P. de Foville elméletével, akik a teremtés hym-
nusát akarták látni a hexaëmeron-elbeszélésben.2 A metrikus 
beosztás minden elmélettől függetlenül pusztán a külalakra szo-
rítkozik. E. Sievert szedte legelőször versbe 1904-ben a Oen. 
11—24a részét. Szerinte a héber szöveg l 1 — 2 M g hétütemű, 
22—24a-ig hatütemű verssorokban van írva.3 Nézetét nem osz-
tották, mert sokat korrigált a szövegen a metrum érdekében. 
Ujabban azonban csatlakozik hozzá Zapletal Schöpfungsberichtje 
második kiadásában, de ő másképen ossza be a szöveget. Sze-
rinte a teremtéstörténet (Gen. I1—24-ig) nem ének, hanem 
emelkedett (gehobene) próza s ezért a héber metrika szabályai 
szerint 2—2 ütemű tristichonokban, helyenként distichonokban 
van megírva. Összesen 185 stichusra ossza az egészet. Hogy 
metrumos elméletét keresztül vigye, ő is sokat korrigál a textu-

1 Hummelauer, Schöpfungsbericht (1877.) 19—21. 
- 2 Révues de Quest, scient. Brüx., 1882. és 1884. 

3 E. Sievert, Die hebräische Genesis. Leipzig, 1904. és 1905. 
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son. Javításainak egy része a görög szövegen alapszik. Könyvé-
ben közli az egész metrikuson beosztott szöveget.1 

Ha tekintetbe vesszük az egész leírás rendszerességét, a 
költői forma elég közelfekvő gondolat s ezt nem zárná ki az 
elbeszélés historikus jellege sem. Azonban Zapletalnak sem akadt 
sok hive. 

Ezzel magára a hexaëmeronra vonatkozó különböző fel-
osztásokkal végeztünk volna, következik a leírás harmadik főrésze : 

III. Az opus completionis vagy septimi diei. 
Hogy a 2. fejezet néhány verse, vagyis a hetedik nap 

leírása szervesen hozzá tartozik az előző fejezethez, ehhez kétség 
nem fér. Bizonyítja ezt maga az összefüggés, a rabbinusok ha-
gyománya, akik a hét nap munkáját ugyanannyi kisebb para-
schára osztották s a Gen. 24-gyel új nagyobb paraschát kezdtek, 
amely a 3 . fejezettel v é g z ő d ö t t . 2 Flavius Joseph is, miután elő-
adta a hét teremtési nap történetét, újabb fejezetet kezd.3 A kér-
dés csak az, amint a dolgozat elején is megemlítettük, hogy 
meddig tart az elbeszélés? A rabbinusok beosztása szerint a 
23-ig bezárólag s ezen a véleményen vannak a kommentátorok 
és szövegkiadók nagyrésze. De viszont vannak, akik azt vélik, 
hogy az elbeszélés Gen. 24a-ig tart, pl. E. Sievert, J. Döller, míg 
mások Gen. 24 (bezárólag) mellett foglalnak állást. A kérdést 
nem könnyű eldönteni, ami kiviláglik, ha szemügyre vesszük a 
szöveget : 

«3. Et benedixit diei septimo; et sanctificavit ilium: quia 
in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut 
faveret. | 

4. Istae sunt generationes caeli et terrae, quando greata 
sunt, I in die quo fecit Dominus Deus caelum et terram. | 

5. Et omne virgultum agri . . .» 
A legvalószínűbb az a vélemény, amely a Gen, 23-mal be-

fejezettnek tartja az elbeszélést, mert ezt úgy az összefüggés, 
mint a hagyomány is támogatja. Kevésbbé valószínű, hogy a 
leírás a 24-gyel fejeződnék be csak, ez ellen épen az össze-
függés protestál a legjobban. 

1 Zapletal, Schöpfungsbericht (1911.) 5—18. 
2 V. ö. a különböző masszora-szöveg kiadásokat. 
3 Ant. Lib. I. c. 1. Hummelauer, Com. in Gen. 82. 
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A hetedik nap leírásában nincs sem parancs, sem teljese-
dés, nincs dicséret, sem az «és lőn este és reggel» megszokott 
záradék. A leírás három mozzanatot tartalmaz: a) összefoglalja 
még egyszer a hexaëmeron munkáit, b) hangsúlyozza ezek al-
kotóját és az alkotás idejét, c) végül leírja a hetedik nap meg-
áldását.1 

Szent Tamás szerint a hetedik napot is egy isteni munka 
jellemzi2 s idevonatkozólag írta sz. Jeromos is, hogy a zsidók 
hiába lovagolnak annyira a szombati semittevésen, hiszen sakkba 
szoríthatjuk őket, csak hivatkozunk arra, hogy mindjárt az első 
sabbath is meg lett szegve az ő felfogásuk szerint akkor, amikor 
Isten szombaton munkáinak bevégzése és a szombati nap meg-
áldása által dolgozott.3 A hetedik nap munkáját és erkölcsi jelen-
tőségét egyébként P. Hummelauer magyarázza mélyen járó gon-
dolatokkal, amelyek hitszónokok részére is bőséges anyagot 
nyújtanak.4 De ez már nem tartozik jelen dolgozat keretébe. 

Ezzel kitűzött célunkat, a teremtéstörténet szerkezetének és 
az erre vonatkozó fontosabb magyarázatoknak ismertetését el-
értük s reméljük, hogy nem végeztünk felesleges munkát, annál 
is inkább, mert ez a tárgy összefoglalóan tárgyalva még nem volt. 

Besztercze. Radványi József. 

1 Hum., in Gen. 115. 
2 II. dist. 15. qu. 3. a. 1. és I. q. 73. a. 1. és 2. 
3 Quest, hebr. in Gen., Hum. Schöpfungsbericht (1877.) 53. után. 
4 Hummelauer, Schöpfungsbericht (1877.) 52—69. Lásd még Dr. E. Minjon, 

Die dogmatischen und literarischen Grundlagen zur Erklärung des biblischen 
Schöpfungsberichtes. Mainz, 1910. 

Religio hittud. és bölcs, folyóirat. 2 7 



A M O D E R N I S T Á K « S Z E N T H Á R O M S Á G » - A. 

«E credo in tre persone eterne, e queste 
Credo una essenzia si una, e si trina 
Che soffera congiunto «sunt» et «este». 

Paradiso, XXIV., 130—140. 

Ezt a hitvallást teszi le Dante, a kereszténység legnagyobb 
költője, Dantes, nullius dogmatis expers, szent Péter kezébe. 
Una essenzia si una, e si trina, che soffera congiunto «sunt» et 
«este». Mily végtelen kifürkészhetetlen titok! Többség az egy-
ségben, egység a többségben. Mit fog a titkok titkával a büszke 
emberi elme csinálni, mely immár az önistenítés trónjára emel-
kedett fel? Meg fog-e hajolni az előtt az igazság előtt, melyről 
ugyancsak Dante, talán nem egészen választékosan, de annál 
őszintébben mondja: 

«Matto è chi spera, che nostra ragione 
Possa trascorrer la infinita via, 
Che tiene una sustanzia in tre persone?» 

Par. XXXI. 29. 

Mit fog a kereszténység e legfönségesebb titkával a modernis-
mus, az újkor legújabb rationalismusa csinálni? Hogy fog az 
emberi észt megalázó nysterium a moderismus Ítélőszéke előtt 
megállani ? A modernismus már kimondta Ítéletét : nem létezik, 
nem egyéb a vallásos érzelem termékénél, melyet az emberi ész 
fényénél, századok érleltek meg. Hogy is lehetne máskép? Hiszen, 
szerinte, a dogmák nem égből hullott igazságok.1 így valóságos 
meteorkövek2 (aërolithes) lennének. Minden dogma az ember-
ből nő ki, ott kell keresni az eredetét. Hiába hivatkozunk a 
«Credo»-ra, mely szerintünk égi valóságos igazságokat tartalmaz. 
A «credo» nem egyéb, mint a végtelennek fénylenyomata az 

1 A. Loisy, Evangelium u. Kirche. München, 1904. 142. old. 
2 Simples reflexions etc. Ceffonds, 1908. 147. old. 
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emberi össztudatban. «Csak néhány ilyen «credo» szines üve-
gén keresztül esik ránk a színtelen isteni fény, hogy vezessen ; 
csak ez üvegen keresztül nézhetünk föl e fény forrásához, melyet 
szükségszerűen a medium alakjába és szineibe öltöztetünk.»' 
A dogma tehát nem absolut értékű igazság. 

Mi lesz ezek után a Szentháromság dogmájával? Tyrrell 
szerint «nincs metaphysikai értéke», különben tele volna ellen-
mondásokkal. Csak «prophetikus», «symbolikus» értéke van. Csak 
a képzeletért, az ájtatosságért, az életért van. Nem egyéb, mint 
állításoknak az összege, «melyek homályosan egy igazságot vetí-
tenek le, amely gúnyt űz minden definitioval és mégis unitarianis-
must, arianismust, tritheismust, sabellianismust és minden más 
impertinentiáját a metaphysikus kíváncsiságnak kizárja.»2 «A Szent-
háromság dogmájának egész kifejlődése — mondja Loisy3 — 
eredetileg életjelenség volt, a hitnek és értelemnek erős műkö-
dése, ami által az egyház képes lett, hagyományát a kor tudo-
mányával összeolvasztani, az egyiket a másik által erősíteni és 
a kettőt tudományos theologiává átalakítani, mely emberi és 
isteni tudományt egybefoglalni akart.» Hogy történt ez az «egy-
beolvasztás?» Halljuk ismét Loisyt. Míg mások általános kifeje-
zésekkel elégednek meg, addig ő részletekbe is bocsátkozik és 
több-kevesebb világossággal a dogma fejlődési menetét is adja. 
Szerinte a dogma leggyengébb pontja a második személy isten-
sége. Ezzel foglalkozik a legtöbbet, ezt támadja a legerősebben. 
Krisztus a tudomány, a történelem szerint nem volt Isten. «Aki-
nek csak egy kevés tapasztalata van, egy kritikust sem lehet 
annak elfogadására birni, hogy Pál és János a nicaeai, ephesusi 
és chalcedoni zsinat christologiáját tanították.»4 Megvan róla 
győződve, hogy Jézus sohasem vallotta magát Istennek, isteni 
személynek, az Atyával egylényegűnek.5 Ha nem vallotta magát, 
nem is volt az. Hiszen istenségének bizonyítása épen önvallo-
mására támaszkodik. De mit jelentsenek akkor az evangéliumok 
világos kifejezései, melyekkel Krisztus legalább névleg Isten 

1 G. Tyrrell, A much abused letter. London, 1907. 78—80; 102. old. 
2 Through Scylla and Charybdis. London, Longmans et Co., 1907. 

343. old. 
3 Evangelium u. Kirche. München, 1904., 129. old.; v. 5. Lamenta-

bili, pr. 60. 
4 Autour d'un petit livre. Paris, 1903., 136. old.; v. Ö. Lamentabili 31. 
5 Simples reflexions etc. Ceffonds, 1908. 68. 
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fiának mondja magát? Isten egyértelmű a Messiás-sal, amit az 
«Isten fia» világosan látszik kifejezni. Ép úgy Istennek fia, mint 
akár Salamon vagy a próféták, akiket a mennyei Atya benső-
séges szeretete, hozzá való szorosabb viszonyuk avatott azzá. 
Köztük és Krisztus között csak fokozati különbség lehet. 

«Krisztus istensége dogma, mely a keresztény öntudatban 
nőtt naggyá.»1 Az evangéliumokban — és itt Loisy kizárólag a 
synoptikusokat (Máté, Márk és Lukács) érti — legfeljebb annak 
magva van elhintve. A «Messiás»-ból, az «Isten Fiá»-ból nőtt ki 
a keresztény öntudatban az istenség fönséges fája. Már a közön-
séges halandók is «megistenülnek» néha az emberek kegyeletes 
emlékezetében, mennyivel inkább az emberiség ideálja, Jézus 
Krisztus! Nőtt, egyre nőtt az első keresztények bámuló szemei 
előtt, míg — belenőtt az égbe, Istenné lett! «Még későbbi keresz-
tény átélésnek megfelelően, egylényegű, consubstantialis lesz az 
Atyával, még pedig egy alkalmas theologia révén, mely ilyen 
fölmagasztaltatást érthetőnek és tökéletes emberségével összhang-
zónak talál.»2 Ebben az emelkedésben, istenülésben pedig az 
Ige jött Krisztus segítségére. Az Ige emelte föl Krisztust az égbe, 
hogy aztán vele egészen azonossá legyen. «Az Igét eleinte nél-
külözhetetlen összekötő tagnak képzelték az absolut, változha-
tatlan Isten és a véges, változó világ között. Isten úgy szólván 
a világon kívül volt; az Ige a kettő között foglalt helyet, mint 
az Istennek a kiáradása és pedig a világ oldalán. János Igéje 
így a kozmikus rendben teremtő, az emberi rendben pedig 
kinyilatkoztató volt. Isten a világra és az emberekre az Ige 
által hat. A megtestesülés is úgy tünt fel, mint az isteninek 
hozzáadása az emberihez. Igaz, hogy a Szentháromság dogmá-
jának a kialakulása, az isteni életnek mozgását, mely eredetileg 
Istentől a világ felé irányult, befelé vonzotta és a keresztény 
Háromság végre saját magának immanens lett. A dolog odáig 
jutott, hogy bizonyos tekintetben Krisztusban immanensnek is 
kezdték tekinteni, még pedig az Igének Jézus emberiségével 
való egyesülése által.»3 A második isteni személy, a Logos tehát 
bizonyos befelé irányuló mozgásnak köszöni istenségét, mely 
által a kívül álló Logos az istenségbe szívódott föl, vele egy-

1 Autour 117. old.; v. ö. Lament. 27. 
2 Tyrrell, Through Scylla and Charybdis 289. old. 
3 Autour 152—154. old. 
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lényegűvé vált. A Logos azután egyesült Krisztussal, az emberrel, 
így lett Krisztusból második isteni személy. 

Nem kell azonban gondolnunk, hogy ez a fejlődés Loisy 
egészen eredeti találmánya. Hasonlóval már Harnacknál talál-
kozunk és pedig sokkal világosabban kifejezve, mint azt Loisy 
teszi, akinél sokat csak sejtenünk kell. «Mint már a második 
században — írja Ad. Harnack1 — Krisztus földi nemzéséből 
természetfölötti, azután örök nemzés lett és így a nemzés által 
való származás (Gezeugtsein) a második hypostasis jellemző 
jegyévé lett, így lett a negyedik században a Szentlélek megígért 
«küldés»-éből a Lélek örök «küldetés»-e és így benne látták a 
harmadik hypostasis jellemző jegyét a szent Triason belül». 
Eszünkbe jut itt Ovidius «Arion»-ja, melyben hasonló dolog 
van elmesélve. Egy delphin megmenti Arion életét a háborgó 
hullámokból és ezért jutalmul az égbe emelkedik. Jupiter tiszte-
letére csillagokat rak ki az égboltra, melyek megörökítik emlé-
két az égi lakók között. Ott ragyog most is csöndes, sötét 
éjszakákon a delphin, a megistenült életmentő. 

Loisy így nem talált jobbat, mint rationalista elődje. Sőt 
hajlandók vagyunk elhinni, nem tett mást, minthogy egykori dogma-
történeti ellenfelének eszméjét más alakban kifejezte. Az «Autour 
d'un petit livre»-ben2 világosan erre enged következtetni. «Az első 
századok keresztényeinek — írja — a «Teremtő Isten» egysze-
rűen azonos a mennyei Atyával; az «Isten Fia» cím jellegzi 
Jézus gondviselésszerű küldetését, aki az «Úr» ; a Lélek Istennek 
és Krisztusnak az egyházban való tevékenységét tünteti fel 
anélkül, hogy az ember világosan látná, milyen vonatkozásban 
áll Istenhez és Krisztushoz.» 

Loisy az «emeloszerkezet»-nek, a Lógósnak az eredetét szent 
lános evangéliumában is megmagyarázza. «A testté lett Igének 
az elmélete szükségessé lett, amidőn az evangéliumot nemcsak 
a zsidóság proselytáinak, hanem az egész pogány világnak és 
egyáltalában mindenkinek, aki görög nevelésben részesült, hir-
detni kezdték.»3 Az apostolok tehát ügyesen alkalmazkodtak a 
korszellemhez, a szellemi világ fényeihez, mígnem utódaik alatt 
a zsidó Messiás-ból Logos lett. Szent János azután nem tett 

1 Ad. Harnack, Dogmengeschichte 3. Aufl. II. Freiburg, 1894. 281. old. 
2 201. old. kk. 
3 Evangelium u. Kirche, 128. old. 
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egyebet, mint tractatust írt evangéliumában erről az egybeolva-
dásról, saját reflexióival kibővítve az általános eszmét. Az ő 
theologiájában Krisztus egészen mennyei lény már. «János 
Christus-a mint transcendens lény jelenik meg, amely nem a 
földről, hanem az égből való.»1 

Hallottuk már, mint vélekedik a Szentlélekről. «A Lélek 
Istennek és Krisztusnak az egyházban való tevékenységét tünteti 
fel anélkül, hogy az ember világosan látná, milyen vonatkozás-
ban áll Istenhez és Krisztushoz.» A Szentlélek tehát egyáltalában 
nem Isten, csak tevékenység. Hasonló ahhoz a tevékenységhez 
mellyel az Isten a dolgok természetes működésében közremű-
ködik. Isten a szó szoros értelmében csak az Atya; a Fiú és 
Szentlélek csak a keresztények vallásos lelkében lettek azzá, 
megteremtve azt a hihetetlen szörnyet, melyet Szentháromságnak 
nevez a katholikus theologia. 

A rationalista modernismus tehát törülte programmjából a 
kereszténység legfönségesebb hittitkát és közönséges álomképpé 
alacsonyította azt le. Ad. Harnack föntidézett szavai után hozzá-
teszi: «Deutlicher kann man die Arbeit der Begriffsphantasie 
nirgend erkennen als hier.» A Szentháromság tehát a «Begriffs-
phantasie» munkájának köszöni eredetét. Ezekben és hasonló 
kifejezésekben lehetetlen a rationalista apriorismust fel nem 
ismernünk. Ott lappang minden egyes szó, minden egyes gon-
dolat alatt. Az állítások mögött ott állanak a nagy elvek, az 
alapelvek, melyek után minden állítás igazodik. Ezek a főgyö-
kerek, melyek az egész rendszer koronáját tartják. Velük áll és 
dől le az egész fa. Aki őket ismeri, ismeri az egész fát a leg-
apróbb részletekig, tudja miért ilyen és nem olyan irányúak az 
ágak. Az ágak önmagukban érthetetlenek, rejtélyesek, semmi 
értelmük nincs. A modernismus rendszer-fájának egyik főgyö-
kere: semmit sem lehet megismerni abból, ami a tüneményes 
világon túl van. Természeten kívüli rend tehát a történelemben 
nem létezhetik. A kinyilatkoztatás, amint azt a katholikusok 
maguknak gondolják, sohasem történt meg. C'est un pur en-
fantillage. 

Nem tagadhatjuk, hogy ha mindez igaz, akkor jogosult a 
modernisták állásfoglalása a Szentháromság ellen. Vitatkozni 
lehet azon, vájjon szerencsés-e, vagy sem az a magyarázat, amit 

1 Autour d'un petit livre 90. old. 
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ők adnak, de meg kell engedni, hogy legalább a szándékuk 
jogosult. Ha következetesek akarnak lenni önmagukhoz, ezt kell 
tenniök. Olyan megoldást kell találniok, amit föl lehet fogni és 
ami többé-kevésbbé közel áll a hivő felfogásához, egy szóval, 
ami lehetőleg összhangban van a dogma tartalmával. A megol-
dásnak természetesnek kell lennie, minden természetfölöttiséget 
ki kell zárnia. 

A megoldás keresésénél természetesen a Szentírás szolgál 
irányítóul. Azonban nem az a Szentírás, melynek igazságáért 
évszázadokon keresztül kezeskedett a történelem, hanem annak 
kritikai kiadása. Abban pedig vörös színnel vannak megjelölve 
vagy ki vannak törülve azok a helyek, amelyek ellene monda-
nak a rationalista elveknek. Szent János evangéliumából alig 
marad valami. Az ember csak cenzúrázott vörös sorokat lát. És 
ez helyén van. Mert ha én egyszer meg vagyok győződve vala-
minek az igazságáról, ha valami ledönthetetlen postulatumként 
áll előttem, akkor az, amit történetnek mondanak, nem történet, 
hanem mese. Ha egyszer igaz, hogy lehetetlen a csoda, hiába 
hozzák fel tanúnak az egész emberiséget egy csoda mellett, a 
csoda nem történt meg. Psychologiai talány lesz, hogyan csalód-
hatik ebben az egész emberiség, de a csoda nem történt meg. 
Találjanak ki a tudósok ennek a rejtélynek megfejtésére elmé-
leteket, amilyeneket csak akarnak, de a csoda nem történt meg. 
Aztán mit jelent az ú. n. történelem? A betűk holtak, maguktól 
nem beszélnek. Nem tükrözik mindik hűen vissza a valóságot. 
Köztünk és a valóság között évszázadok áthatlan fala áll. A hang 
majdnem elhal, míg fülünkhöz ér. 

Ez az apriorismusnak apologiája, a tényektől való függet-
lenítésnek igazolása. Ez az apriorismusnak mindenható hitvallása, 
mely a modern bölcseletben vezető hatalom lett. De tényleg 
olyan szilárdan állanak-e ezek az elvek? Nem fér-e hozzájuk 
semmi kétely? Ki merné azt állítani? A legbiztosabb ember 
lelkében is felüti néha kíváncsi fejét az a bizonyos «hátha.» 
Hátha ? És akkor ? Mennyivel jobban járt volna, ha más kiinduló 
pontot választott volna! A történetet elfogadom történetnek. 
Annyi bizonyíték szól mellette, hogy észszerűen nem kételked-
hetem benne. Különben túlsók talánnyal állok szemben. Tehát 
a látható világon kívül mást is megismer az ember, a kinyilat-
koztatás megtörtént, csodás események előfordultak. Ezzel meg-
dőlnek a legalább kétes alapelvek. Contra factum non valet 
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argumentum és én mentve vagyok. Igaz, így is sok talány marad 
a megoldásra, de biztosan kevesebb, mint azelőtt. Eszemet meg 
kell aláznom, de nem kell rajta erőszakot elkövetnem. Ez az 
egyedül észszerű, amit tehetek! 

Nekünk azonban ezek az elvek nemcsak kétesek, hanem 
egyenesen tévesek. Az alapelvek maguk alap nélkül vannak. 
A természetes ész első követelményeivel ellenkeznek és így 
tarthatatlanok. Ami természetellenes, nem lehet igazság. Nem 
akarjuk ezt most részletesen bebizonyítani ; soká tartana az ismeret 
első, természetes forrásához leszállani és onnan bizonyítékokat 
hozni. Ehelyett vegyük kezünkbe a «kritikátlan» Szentírást és 
nézzük, vájjon abból levezethető-e a Szentháromság hittétele 
úgy, amint azt az egyház hiszi. Lehetőleg a synoptikusokra (az 
első három evangéliumra, Máté, Márk és Lukács evangéliumára) 
fogunk hivatkozni. Nem mintha csak ezek érdemelnének törté-
nelmi hitelt, hanem mert a modernisták főképen ezekből akarják 
bebizonyítani, hogy az első keresztények mást hittek, mint utó-
daik. Nekünk szent János evangéliuma hiteles történeti könyv. 
Csak előítéletekre támaszkodó kritika foszthatja meg történeti 
hitelességétől. Ugyanazok az érvek szólnak mellette, mint a 
synoptikusok hitelessége mellett. Jól tudják a modernisták, miért 
tagadják hitelességét. Hallottuk már, hogy «János Krisztusa 
transcendens lényként tűnik fel, mely nem a földről, hanem az 
égből való.» Ezt pedig lehetetlen elhinni. Krisztus nem lehet 
Isten. Ugyanebből az okból szent Pál levelei sem megbízhatók. 
Szent Pálnak fönséges, csodálatos gondolatai vannak, oly bámu-
latos lángész, melynek párja nincs, de nem lehet mind igaznak 
venni, amit mond. Subiective a legjobb akarattal van, de eszméi 
nem felelnek meg egészen a valóságnak. Őt érteni kell. 

Hogy csak egy Isten van, azt nem kell külön bizonyítanunk" 
Azt a modernisták is hiszik. Hogy azután tényleg létezik-e füg-
getlenül minden emberi érzéstől és megismeréstől, azt maguk 
sem tudják. A katholikus tan szerint ebben az egy Isten-ben, 
aki obiective létezik, három személy van: az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek. Mindegyik ezek közül egy és ugyanaz az 
egy Isten. 

Az Atya személy is Isten. Ezt is vita nélkül megengedik a 
modernisták. Teljesen azonosítják az egy Istennel. Szerintük csak 
az Atya Isten. Az Atya lényegét természetesen másban állapítják 
meg, mint a katholikus tan. Az atyaság csak adoptiv és nem 



a m o d e r n i s t á k s z e n t h á r o m s á g a 417 

természetes. Minthogy az atyaság és fiúság correlativ fogalmak, 
elég egynek a természetességét bebizonyítani. Az Atya termé-
szetes atya, ha a Fiú természetes fia. A Fiú pedig természetes 
fia, ha Isten. 

A Fiú az Atyától különböző személy és Isten. Hogy külön-
bözik az Atyától, világos. Atya és Fiú ugyanazon értelemben 
nem lehet egy személy. A Fiú a Szentírásban mint az Atyától 
különböző személy lép fel, mert különböző feladatokat tulajdonít 
neki. Ebben senki sem kételkedik. Krisztus személy volt a szó 
igazi értelmében. Hogy a Fiú Isten, azt a synoptikusok inkább 
föltételezik, mint ex intento tárgyalják.1 Egyik sem akarja Jézus 
istenségének apologiáját megírni, mint azt szent János tette. 
Ennélfogva nem fogunk bennük oly kifejezett bizonyítékokat 
találni, mint szent János evangéliumában. Képzeljük el magunk-
nak elevenen a dolgot. Tekintsünk egy synoptikus lelkébe. Más 
cél lebeg előtte. E cél felé irányulnak gondolatai, a többit csak 
mellékesen érinti, minden különös tekintet nélkül. A többi kevésbbé 
kifejezett lesz, ki kell fejteni az egészből. A synoptikusok számos 
helyen Isten Fiának mondják Krisztust anélkül, hogy a legkisebb 
jel arra mutatna, hogy a Fiút nem természetes értelemben kell 
venni. Már pedig ez tárgyunkban föltétlenül szükséges lenne. 
Föltételezik Krisztus istenségét, mikor Krisztus mondja:2 «És 
senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; és senki sem ismeri az 
Atyát, csak a Fiú és az, akinek a Fiú akarja kinyilatkoztatni.» 
Hogyan, senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú? Kihez imád-
koztak hát a zsidók? Szükséges-e a kinyilatkoztatás Isten meg-
ismerésére ? Bizonyára nem. Milyen ismeretről van tehát itt szó ? 
Melyet senkisem szerezhet önerejéből, Isten közvetlen megis-
meréséről, mely kizárólag Isten sajátja, következőleg a Fiú 
Isten. Máskor meg azt mondja, hogy övé minden hatalom 
mennyben és a földön. Még kifejezettebben szól Krisztus isten-
sége Máté 16, 13. kk.-ből. Krisztus kérdezi apostolaitól, ők kinek 
tartják őt. Ekkor kilép a többiek közül Péter és azt mondja: 
«Te vagy Krisztus az élő Isten Fia.»1 Mire Krisztus mondja 
neki: «Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem test és vér 
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem Atyám, aki mennyekben 

1 Az egész kérdéshez v. ö. P. D. Palmieri S. J. kiváló munkáját : Se in 
corne i Sinottici ci danno Jesu Cristo per Dio, Prato, 1903. 

2 Máté, 1127, Luk. I O 2 2 . 
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vagyon.» Vájjon miért intézi Krisztus ezt az ünnepélyes kérdést 
apostolaihoz? Hogy lássa, vájjon Messiásnak tartják őt? Hiszen 
ebben már kezdettől fogva nem kételkedhetett. Vagy mért teszi 
hozzá, hogy nem a test és vér, azaz a természetes ész, nyilat-
koztatta ki Péternek, hogy ő az Isten fia, hanem csak az Atya ? 
Bizonyára, mert itt másról van szó, amit Krisztus magáról tart, 
amire hosszú ideig apostolait előkészítette és amit az «Isten fia» 
már magában is világosan kifejez, Krisztus istenségéről. 

Nem új bizonyítékok ezek. Olyan régiek, mint a keresz-
ténység maga. Az idő nem változtatott bizonyító erejükön, ön-
magukban ugyanazok maradtak, csak az emberek szeme, vagy 
helyesebben szemüvege változott. Többé nem szabad szemmel 
vagy átlátszó üvegen, hanem világnézetek szemüvegén nézik 
őket és így elvesztik eredeti friss szinüket. Az elvek miatt mást 
kell beléjük magyarázni, mint amit eredetileg jelentenek. Ha 
pedig nem illenek az elvek keretébe, egy vonás a kritikus vörös 
ceruzájával és nincsenek többé. Az első helyen felhozott bizo-
nyíték azért mégis Krisztus istenségét látszik föltételezni, tehát 
az eredeti evangéliumokban ezek a szavak hiányzottak.1 

Loisy, hogy tételét bebizonyítsa, fölhozza az összes helyeket, 
melyek látszólag Krisztus istensége ellen vannak. «Ezeknek a 
szavaknak a természetes értelme — mondja — istensége ellen 
van.» Látszólag, de nem tényleg — mondjuk mi. Jelentékenyebb 
nehézséget csak néhány hely okoz és azokat már régen meg-
oldották anélkül, hogy a szavakat eredeti értelmükből kiforgatták 
volna. Őszintén mondhatjukéssenki sem kételkedhetikbenne józanul, 
nekünk sokkal kevesebb problémánk van, mint a modernistáknak. 
Loysinak a «természetes értelem» az irányadó. Helyes. Nekünk is. 
Az idézett helyek természetes értelme annyira Krisztus istensége 
mellett van, hogy más megoldás lehetetlen! 

Ami Loisy eredeti vagy nem eredeti Logos-elméletét illeti, 
értjük, hogyan jutott hozzá, de igaznak nem tartjuk. A keresz-
ténység első századaiban sok szó esik Philo és a gnostikusok 
Logosáról. Tehát itt van szent János Logosának az eredete. 
Hogy is lehetett máskép ? Csak nem találta föl szent János maga, 
mikor előtte már meg volt? Hogy miért vette föl evangéliumába, 
nagyon világos. A zsidó Krisztusnak hellén ruhába kellett 
öltöznie, máskülönben nem nyert volna bebocsáttatást a művelt 

1 Simples reflexions etc. 72. old. 
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görög világban. Ezért «az Ige testté lön és miközöttünk lakozék.» 
Össze kellett valahogyan egyeztetni a kereszténységet a görög 
tudományos élet .tényeivel. Bármennyire valószínűnek is látszik ratio-
nalista szempontból ez a magyarázat, el kell vetnünk. «Minden 
ok nélkül akarták szent János Logos-tanítását Philo Logos-taní-
tásával genetikus összefüggésbe hozni, mivel a kettő között a 
néven kívül semmiféle hasonlóság, inkább kiegyenlíthetetlen 
ellentét áll fenn.»i Hogy csak a legfontosabbat említsük, Philo 
Logosa nem Isten, szent Jánosé az: «6ebç íjv 6 Aôyoç». «Viel 
näher liegt es — mondja Pohle — die Logoslehre des Johan-
nes als eine unter dem Einfluss der Inspiration stehende, reichere 
und tiefere Entfaltung der in den Sapientialbüchern niederge-
legten Lehre von der «gezeugten Weisheit» zu betrachten, wobei 
nicht ausgeschlossen ist, dass der Liebesjünger auch unmittel-
baren Aufschluss von demjenigen erhielt, an dessen Brust er 
allein ruhen durfte. (Joh. 13, 23.)»2 

Loisy ebben a tekintetben ellentétet akar felfedezni az első 
keresztények és a nicaeai zsinat utáni kor hite között. Szerinte a 
legelső és a nicaea-i credo másképen ítélnek Krisztusról. Önké-
nyes állítás. «Nehéz volna Loisynak a hitcikkelyeknek ezt a 
magyarázatát az első keresztény századokból bebizonyítani, még 
akkor is, ha az illető korok szektáinál és eretnekségeinél körül-
tekintene.»3 Egyes eretnekek hasonló tanokat védtek (Cerinthus), 
de nem is hivatkoztak a hitvallásra. «A római Symbolum (Rufinus 
szerint) szavai : . . . credo... in Christo Jesu, unico filio eius, Do-
mino nostro»4 nagyon világosak voltak nekik. Önkéntelenül 
érezték, hogy a «credo in», mely először az Atya felé irányul, 
azután a Fiúnál megismétlődik, valamivel többet akar jelenteni, 
mint Krisztus tanításában való természetes hitet, vagy egykori 
létezésének megvallását. Tudták, hogy Dominus = Jahve, az 
Istennek a neve és hogy a «filius unicus» csak természetes fiút 
jelenthet. A nicaea-i zsinat előtti atyák Krisztust Isten fiának 
mondják, Istennek szólítják. Az ellenkezőnek az állítása az illető 

1 J. Pohle, Lehrbuch der Dogmatik I. V. Aufl. Paderborn, 1911. 
293. old. 

2 U. o. 
3 J. Bessmer, Philosophie u. Theologie des Modernismus. Freiburg 

i. Br. Herder, 1912. 497. old. 
* Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symb. et Def. Friburgi Br. Herder, 

1911. 2. old. 
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irodalomnak teljes nem ismerésére vall. Elég csak két tanút 
idéznünk. Clemens Romanus ezt írja a korinthusiakhoz (az I. sz. 
végén) : «Sceptrum maiestatis Dei, Dominus Jesus Christus non 
venit cum iactantia superbiae et arrogantiae, quamvis potuerit, 
sëd cum humilitate.»i Szent Justin vértanú így érvel: «Cum 
(Jesus) Verbum sit primogenitum Dei, Deus etiam est.»2 Ezzel 
szemben a modernisták egy tanút sem tudnak felmutatni, aki 
segítségükre jöhetne csak — apriorismust. Vannak, kétségkívül, 
írók, akik nem mindig kifejezetten beszélnek, de ez csak azt 
bizonyítja, hogy nem mindig ugyanazzal a dologgal foglalkoznak 
irataikban. Nem szabad őket olyan gondolatszegényeknek elkép-
zelnünk, hogy minden mondatban csak ez legyen kifejezve és 
ilyen alakban : Jézus valóságos Isten ! 

A Szentlélek az Atyától és Fiútól különböző személy és 
Isten. Rövidek leszünk. Különben sem akarunk új bizonyítékokat 
hozni. Minden dogmatikában megvannak. Inkább csak azok erejét 
akarjuk megmutatni. Meg akarjuk mutatni, hogy semmiféle 
«magasabb kritikai álláspont» a hagyományos bizonyítékok 
erején nem változtat. A harmadik isteni személlyel a modernisták 
keveset foglalkoznak. Nagyon homályos az eredete nekik. Annyi 
bizonyos, hogy nem különböző személy és Isten. Mi hát akkor? 
A Szentírás szerint eljövend az időben, hogy az apostolokat 
hitükben megerősítse, értelmüket megvilágosítsa és az egész 
egyházat a világ végéig kormányozza, fenntartsa. Tehát nem egyéb, 
mint a megszemélyesített Gondviselés az egyházban. De Krisztus 
úgy beszél róla, mint akit ő maga fog küldeni, aki az ő nevében 
fog eljönni és kormányozni az egyházat. Tehát a Szentlélek 
Krisztus szelleme is. így természetesen nem látja az ember 
tisztán, milyen vonatkozásban áll Istenhez és Krisztushoz. Pedig 
a keresztény theologia épen ebben nem sejtett mélységeket 
fedez fel. Ezzel szemben csak egy helyre hivatkozunk a synopti-
kusokból, mely a Szentháromság teljes dogmáját tartalmazza. 
A klasszikus helyet Máténál (2819.) olvassuk. «Elmenvén tehát — 
mondja az Úr apostolainak — tanítsatok minden nemzeteket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevé-
ben.» Az Atya itt különbözik a Fiútól, mert a kettő között 
viszonylagos ellentét van. Következőleg a Szentlélek is különböző, 

1 I. Cor. 16 2 . 
2 Apol. I. n. 63. 
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egyenlőrangú személy, mert az első kettővel együtt van felsorolva 
(connumeratio). A görög szövegben mind a három előtt ki van 
téve a határozott névelő, mely a mellérendelő «és»-sel a hármat 
egymástól elválasztja: ßaTtxt̂ ovxej aôxoùç e?ç xö 5vo[j,a xoO Ttaxpôç 
xal xoö utoO xaï xoO áyíou uveu^axoç. A Szentlélek személy, mert 
az Atya és Fiú is személyek és mert az «ő nevében» is kell 
keresztelni. Vájjon mit jelent ez a «nevében» vagy mint a görög 
szövegben van, «nevére» (dç xi ővofjia)? Bizonyára annyit, mint 
«tekintélyénél, erejénél fogva.» Tehát mind a három személy 
tekintélyénél, erejénél fogva kell keresztelni, bűnt megbocsátani, 
ami Istennek kizárólagos kiváltsága. Mind a három személy tehát 
Isten. De minthogy csak egy Isten van, a három személy nem 
három, hanem csak egy Isten. 

A synoptikusok Szentháromság theologiája tehát nem külön-
bözik a negyedik evangélium tanításától. Kevésbbé kifejezett, de 
nem ellentétes. Különben a modernisták adósok még egy nagy 
psychologiai talány megoldásával. Azt mondják, hogy minden 
dogma az emberből nő ki, a dogma az általános emberi össztu-
datnak a terméke. Tehát emberi és mint ilyen, az emberi érte-
lemhez mért. De melyik embernek az értelme rajong a fölfog-
hatatlanért, a titokért?1 A modernisták maguk tanúk rá, hogy a 
természetes ész irtózik a titoktól. Keresi a természetének meg-
felelő világosságot és kerüli a sötétséget. Hogy lehet az mégis, 
hogy az emberi ész századok alatt egy tételt állított fel, melynek 
megértése egyértelmű a nem-értéssel ? Hogy hihettek az emberek 
ebben a «kimondhatatlan»-ban, mikor külső, világos bizonyítékok 
ís oly nehezen tudják őket meggyőzni? Vagy talán a természet, 
amelyben minden összhang és rend, szörnyszülöttek anyja, aki 
ilyeneket hoz a világra az értelem által? Értjük, ha az ész ter-
mészetszerűleg hisz a halhatatlanságban, az isteni Gondviselés-
ben, de hogyan hódolhat meg egy mélységes titok előtt, mely 
látszólag ellenkezik az igazsággal és pedig csak a titok paran-
csoló szavára, az nekünk lélektani talány. 

Egyik tanárom gyakran szokta volt mondani: In divinis, 
quo facilius est alquid, eo magis humánum. Quo magis humá-
num, eo minus divinum et — verum. Példa rá a modernisták 

1 Értem a tulajdonképeni, igazi titkot, mely látszólag ellenkezik az 
igazsággal, nem a titokzatost, mely tartalmával, föl nem derített igazság-mély-
ségeivel valósággal megigézi a szellemet. 
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«Szentháromság»-a. Az Istenséget emberi látószög alatt megbírálni 
csak az igazság rovására lehet. Az elméletek lehetnek szelleme-
sek vagy kevésbbé szellemesek, de csak elméletek maradnak, az 
igazságot el nem érik. Milyen más szellemesség, mélység és 
egyúttal ragyogó igazság van az egyház Szentháromság-credo-
jában: 

«O luce eterna, che sola in te ridi 
Sola t'intendi e da te intelletta 
Et intendente te ami et arridi.» 

Dante, Par. 33,124—126. 
Kassa. 

Dr. Spesz Sándor. 
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ABETEG katonákat mi akkor látjuk először, midőn a pálya-
udvarra megérkeznek. Most is előfordul, hogy egyenesen 

a harctérről szállítják őket, akkor, ha a hadműveletek mögött 
Zsolnától Kassa, Miskolc, Sátoraljaújhely, Debrecenen keresztül 
egész Kolozsvárig felállított s pár ezer ember befogadására 
alkalmas barakkokban, az úgynevezett megfigyelő állomásokon 
nem tudnak nekik helyet adni. De rendesen már valamilyen 
testi ápolásban részesültek és valamilyen lelki gondozásban is. 
Vannak, akik egész katonáskodásuk idejének minden alkalmát 
felhasználták vallásos buzgóságuk kielégítésére: mielőtt bevonul-
tak, odahaza igen szépen meggyóntak, megáldoztak, aztán másod-
szor ugyanezt megcselekedték kiképeztetésük helyén a harctérre 
indulás előtt, találtunk olyanokat, akik az ezred papjánál kéthe-
tenkint rendesen gyóntak szerencsés szolgálati beosztásuk ked-
vezése folytán ; sokan a kötözőhelyen könnyítettek leikükön, 
sokan a mozgó tábori kórházban — Mobiles Feldspital — talál-
tak lelkészt, vagy a megfigyelő állomáson veszteglés alatt keres-
tek időt a szentségekhez járulásra, az is előfordult, hogy olyan 
vonaton szállították őket hozzánk, amelyiken pap is volt meg 
oltár is, úgy érkeznek kezeink közé, mint akiknek a mi lelki 
gondozásunkra égető szükségük nincsen. Örvendetesen tapasz-
talható, hogy újabban, amint a hadsereg élelmezésében, úgy a 
lelkiekkel való ellátásban is igen nagy a javulás; nemrégiben 
egy négyszázból álló sebesültcsoportban csak nyolcvanat talál-
tunk, akik a húsvéti gyónásukkal adósak voltak s egy másik 
négyszáz szállítmánynál százat, mert az előbbieket Kassán a kór-
házban gyóntatták végig, az utóbbiakat pedig a vonatot kisérő 
lelkész látta el. De bárminő jó gondozásban részesüljenek is a 
beteg és megsebesült katonák, mégis elég sűrűn fordul elő, 
hogy találunk olyan egyéneket a budapesti kórházakban, akik 
talán már többször is megsebesültek, többször is voltak kórház-
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ban s tíz éve vagy még több ideje, egyáltalán nem gyóntak, 
sőt készítettünk már elő sebesült katonákat az első szent gyó-
násra és áldozásra is. De ha minden beteg katonánk a legjob-
ban el volna is látva, akkor sem fölösleges a kórházi lelki 
szolgálat buzgó ellátása. Ahol igen enyhe betegek vannak, ott 
is megtörténik, hogy valakit az utolsó útjára kell előkészíteni, 
szenvedéseiben vigasztalni, esetleg gyenge akaraterejét erősíteni, 
esetleg ferde gondolkodását Istenről, hazáról, kötelességről, föl-
jebbvalókról kiigazítani, esetleges erkölcsi felszínes vagy léha 
felfogását megjavítani s a könnyelműbb cselekvésmódtól vissza-
tartani a szentségek ismételt kiszolgáltatása által, magánbeszél-
getések, jó olvasmányok s az Isten igéjének hirdetése által. 
Sebesült katonáink átlag mind derék, bátor fiúk, láttam már 
cseh katonát is egy nagy arany és egy nagy ezüst vitézségi 
éremmel, igaz, hogy csak egyet láttam, de van azért több gyáva, 
félénk ember, esetleg öncsonkító is; a bajtársi szeretet nagyon 
ki van köztük fejlődve, mindenüket odaadnák egymásnak, de 
azért nagyobb kórházakban itt-ott lopások is fordulnak elő és 
sokan keresik az ápolónők kegyét a többiek rovására; csendes, 
szelíd emberek, de mindig akadnak lármás, duhaj alakok, sőt 
volt eset, mikor az egyik sebesült a másikat verekedés közben 
leszúrta itt Budapesten valamelyik kórházunkban, igen tisztessé-
ges, feleségükhöz hűséges jó férjek a mi katonáink, de vannak 
elég sokan, akik állati természetüket nem tudják fékezni s 
ott követik el a bűnt, ahol csak alkalom kínálkozik rá. Tudok 
szomorú példát, mikor sebesült tejarcú gyermekkatonát át kel-
lett tenni más kórházba, mert a társai természetellenes ösztönei-
től nem volt nyugalma. Részeg sebesült katonát is láttunk már 
az utcákon, azt is láttam, amint három német katona egy utca-
leánnyal alkudott, az egyiknek vaskereszt díszítette a mellét. De 
ezek, ismétlem, szórványos esetek, sebesültjeink, betegeink álta-
lában oly kedves finom lelkek, hogy a mi buzgóságunkkal, 
lelki erőnkkel meg sem közelítjük őket, szinte látni rajtuk, meny-
nyire megtisztultak a szenvedésben. Sokszor gondoltam magam-
ban, mennyire önzetlenebbek, áldozatra készebbek tudnánk mi 
lenni, ha a szenvedésnek hasonló iskoláját megjártuk volna. 
Sohase felejtem el Kerepesi Mártont, aki szegény napszámos 
ember létére irtózatos kínjai között soha egy zúgolódó szót 
nem ejtett, még csak föl se jajdított, egy héten át kínlódott, ver-
gődött s más szavát senki nem hallotta, mint ezt : Kedves Jancsi 
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fiam, kedves feleségem, kedves kicsi gyermekeim, kedves édes 
jó Istenem. Kerepesi Márton biztosan a mennyországba jutott. 
Vagy a kis bécsi barátom, a Hackl Franz, akinek mind a két 
lábát levágták, mily mosolygva mondotta: «Tanzen werde ich 
nicht, aber durch mein ernstes Leben werd' ich andern ein gutes 
Beispiel geben.» Aki csak pár napig is járt a betegek között, 
lehetetlen, hogy mély meghatottságot ne érezne körükben s ne 
lenne maga is jobbá általuk. Tudniillik a jó szellemű férfiak által. 
Az tehát a mi kórházi feladatunk, ami az életben is a mienk, 
hogy töltekezzünk el több lelki tartalommal, lelki erővel s akkor 
bőségesen adjunk mindenkinek, akinek nincsen. A legnagyobb 
hiba volna, ha kiválasztanánk a messziről jött, felelősség nélkül 
mesélő betegeket s szórakoznánk kalandos elbeszéléseiken. Az 
is hiba volna, ha a jámbor imádságos lelkek körében tar-
tózkodnánk hosszasabban, hisz nekünk kell elsősorban tudnunk, 
hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegek-
nek. Nagy feladat a közszellem irányítása, a rendetlenkedők, 
nyugtalanok megfékezése s az elhanyagolt lelkek rendbehozása. 
Ez a munka igen fáradságos, sokszor sikertelen, de a legszebb 
lelkipásztori tevékenység. 

Az eddig mondottakat átgondolva, hiszem, hogy mind-
egyikünk maga előtt látja a katonakórházi lelkészi működés 
célját és szükségességét. Most annak gyakorlati megvalósításá-
ról legyen szabad pár szót szólanom. 

A kórházakról kell először beszélnem. Nem könnyű a 
kórházak körül és a kórházakban eligazodni. Budapesten körül-
belül száznegyven kórház van, amelynek betegbefogadó képes-
sége : 40,000. A kórházaknak átlag két főosztálya különböztet-
hető meg: katonai kórházak és a magyar szent korona országai 
Vöröskereszt Egyesületének kötelékébe tartozó kórházak. A katonai 
kórházak vagy helyőrségi, vagy helyőrségi kisegítő, vagy katonai 
barakk, vagy hadikórházak. Mindegyik fajta katonai kórház jel-
lemzője, hogy az igazgatás, orvosok, gyógyszer, élelemellátás 
mind katonai, a személyzet katona s az összes költségeket a 
hadügy, illetve a honvédelmi minisztérium viseli. A kórház élén 
magasabb rangú katonai orvos áll s a kórház vezetésének ösz-
szes ágazatai az ő kezébe futnak össze. A helyőrségi, valamint 
a katonai barakk-kórházban a lelki teendőket tábori lelkészek 
végzik, de már a helyőrségi fiók, illetve kisegítő kórházakba 
ritkán járnak katonapapok, a hadikórházakba pedig egyáltalán 
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nem. Pedig a hadikórházak más tekintetben egészen a katona-
ság vezetése alatt állanak s kívánatos is volna, hogy legalább 
ezeket a kórházakat kinevezett mozgó tábori lelkészek lássák el, 
mivel a katonai szervezet keretében a lelkész tekintélye jobban 
érvényesülhet, ha ő maga is katona s több alkalma van külső 
eszközökkel segíteni magán ott, ahol megértő, kezére dolgozó 
munkatársakat nem mindig talál. 

Az említetteken kívül a többi kórházak mind Vöröskereszt 
kórházak, vagyis olyanok, amelyeket a Vöröskereszt Egyesület 
tart fönn vagy támogat, vagy csak a napi ellátás díját téríti 
meg, vagy felszereli őket; esetleg csak jóakaró figyelemmel 
kiséri őket, mivel magánosok, vagy egyesületek, vagy alapok, 
intézmények, városok mindent elő tudnak állítani a maguk 
emberségéből. A Vöröskereszt kórházak tehát a Vöröskereszt 
Egyesület és a társadalom együttes gondozásából állanak fönn. 
A katonaság sem mondhat le arról a jogáról, hogy a saját 
embereivel rendelkezzék. így egy nagyobb Vöröskereszt kór-
házban van Vöröskeresztegyesületi megbízott, kórházigazgató 
főorvos, kórházgondnok az élelmezésre és katonai kirendeltség 
a legénység fegyelmezésére, katonai nyilvántartásra és zsold-
fizetésre. Mindezeket pedig azért jó tudnunk, hogy a kapun 
belépve tájékozódjunk, kinek mekkorát emeljünk a kalapunkon. 
Legjobb mindjárt sorba tisztelegni valamennyi hatóságnál, föl-
jebbvalóknál s kényesen vigyázni arra, hogy a hatásköreiket 
gondosan figyelembe tartsuk. Az egyes osztályokban esetleg 
csak negyed-ötödéves orvosnövendékeket találunk, nekik termé-
szetesen kijár a «doktor úr» címzés, az ápolónők «kedves ápoló 
nővérek» ha fizetésesek is, szóval igen fontos dolog, hogy a 
kórház összes személyzete meg legyen velünk elégedve s hogy 
tekintettel ezirányú tehetetlenségünkre s tekintettel beteg kato-
náink lelki javára, az egész személyzettel úgy ahogy van, mi is 
nagyon meg legyünk elégedve. Ahol szerzetes nővérek vagy 
jószellemű önkéntes ápolónők vannak, ott könnyű a kórházi 
lelkész dolga, de ahol kevesebb műveltségű vagy lelkileg elha-
nyagoltabb ápolónők látják el a betegeket, ott a lelkész tőlük 
sokat nem remélhet. Felkérésre megígérik, hogy idejében hív-
nak papot telefonon, egyszer-másszor meg is teszik, de általában 
rájuk biztosan számítani nem lehet. Az orvosok között mindig 
is kevés volt a mélyen vallásos keresztény s a háború lényeges 
változást ezen a téren aligha hozott. Nagy áldás, ha valamelyik 
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kórházigazgató vagy osztályorvos maga is fontosnak tartja a 
lelkipásztor működését s tőle telhetően támogatja, de a legtöbb 
helyen meg kell elégednünk azzal, hogy akadályokat nem gör-
dítenek utunkba. Budapesten a kórházak mindegyike nyitva 
van a papság számára, bár egyik-másikban igen sok tapintatra 
és mérsékletre van szükség, ha a kórház vezetőségének jóindu-
latát tartósan óhajtjuk biztosítani. 

De már lássuk a betegeket. Most hozzák őket a vonatról. 
Rendesen a megfigyelő állomásokról jönnek s akkor eresztették 
őket tovább, ha semmi gyanús fertőző betegséget nem észlel-
tek rajtuk vagy pedig a bajuk elvesztette fertőző jellegét s 
inkább csak utólagos kezelésre van szükségük. A súlyosabb, 
esetleg műtét alá kerülő betegeket a nagyobb kórházakba oszt-
ják be, ahol műtővel és a szükséges kötözőhelyekkel, laborató-
riumokkal kellőképen fel vannak szerelve, míg a kisebb kórhá-
zakba a könnyebb sebesülteket, könnyebb betegeket viszik. 
Kívánatos, hogy a kórház lelkésze valakit kérjen fel arra, jelentse 
neki rögtön, ha új sebesült vagy betegszállítmány érkeznék s a 
lelkész a lehetőség szerint legyen jelen. Velem magammal tör-
tént meg, hogy éjjel hívtak akkor érkezett sebesültekhez, villa-
mos híján kocsival mentem ki s mire kiértem, már ketten meg-
haltak. Sok dolga ilyenkor nincs a lelkésznek, de egy-két súlyo-
sabb beteg mindig akad s ha igen sürgős az eset, akkor 
haladéktalanul tennünk kell kötelességünket. Azt hiszem, minden 
kórházban az a szokás, hogy az érkezők haját tőből lenyírják, 
azután fürdőbe viszik őket, ruháikat teljesen elszedik tőlük s 
kórházi fehérneművel, felsőruhával látják el őket, azután meg-
vizsgálják egészségi állapotukat, esetleg új kötést adnak nekik, 
beirják a betegek jegyzékébe, végezetül pedig a megfelelő 
helyiségbe viszik. A lelkész már akkor kell, hogy lássa, ki a 
nagyon súlyos beteg, mikor a kocsiról leemelik az illetőt s akár 
a tisztogató helyiségben, akár a fölvételi irodában találhat rá 
alkalmat, hogy emberét föltünés nélkül meggyóntassa. Ily kivé-
teles esetben még a stólát sem kell elővennünk, legfeljebb ha 
nyilvánvaló, hogy betegünk a végét járja, ebben az esetben 
már se minket, se őt emberi tekintet ne kösse. A betegek 
olaját, egy törlő kendőt, egy kis vattát, a stólát s a többnyelvű 
gyóntató könyvecskét hordjuk mindig a zsebünkben és ha a 
szent olaj használata közben nem járhatunk el az anyaszentegy-
ház előírta pontossággal, nyugtassa meg lelkiismeretünket az az 
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igazság, hogy a szentségek az emberekért vannak, nem pedig 
az emberek a szentségekért. 

A lelkész tehát a legsúlyosabb betegeket mindjárt érkezé-
sükkor ellátja, míg másnap a súlyosabb betegeket keresi föl. 
Rendesen igen bágyadtak, fáradtak a hosszú úttól, kedvük nin-
csen, félig öntudatlan megadással csendesen pihennek ágyukon. 
Ilyenkor rövidesen kell velük beszélni, esetleges óhajukat teljesí-
teni. Ugy sem kérnek különösebb szívességet. A levelező lapju-
kat íratják meg vagy a póstaszekrénybe dobatják, citromos vizet 
szeretnének, ha lázasak, aztán cigarettát, olvasnivalót, leggyak-
rabban pedig imádságos könyvet. Nem jó szokás mindjárt az 
első látogatáskor ajándékokkal megterhelve beállítani, mert még 
akkor kellő áttekintésünk nincsen s olyanok merítik ki jóságun-
kat, akik arra kevésbbé szorultak rá. A legtöbbször mások vég-
zik ezt a szeretetmunkát, nekünk a jó olvasmányokra, imádsá-
gos könyvekre, szentolvasókra, érmekre legyen gondunk. Midőn 
a beteggel szemtől-szembe kerülünk, természetszerűen a legelső 
kérdésünk, milyen nyelvű az illető és mi a baja. Ha nem 
nagyon súlyos beteg, egyelőre megmaradhatunk ennél a beszéd-
tárgynál és türelmesen kell végighallgatnunk a megsebesülés 
vagy megbetegedés legtöbbször hosszadalmas leírását. Ha semmi 
sem sürget bennünket, igen nagy megkönnyebbülést szerzünk 
a betegnek türelmes hallgatásunkkal. A másik igen alkalmas 
beszédtárgy a beteg katona családja és hazája. Egyszerre teljes 
a megértés, szent a barátság, ha csak annyit is hall tőlünk, 
hogy valamikor jártunk arrafelé, ahol ő lakik vagy közös isme-
rősünk van, esetleg megfordultunk mi is azon a megyei szék-
helyen, búcsújáró helyen, ahova ő szokott eljárni. 

Családos emberrel elmondatjuk az otthoni viszonyait s 
nincs egy se, aki ne beszélne szívesen a kicsi gyermekeiről. 
Szóba jönnek elég gyakran az élelmezési viszonyok, a kiállott 
szenvedések, egyik-másik epés, követelőző, elkeseredett beteg 
birálja a hadvezetőséget, átkozza a háborút, vádolja a kormá-
nyokat, uralkodóházakat, mindezt szépen türelmesen kell meg-
hallgatni s csak arra jó nagyon vigyázni, hogy a kifakadásokat 
a szomszéd ágyban fekvők ne hallják, mivel könnyebben sikerül 
az ilyen megzavarodott embert jobb meggyőződésre rávenni, ha 
kijelentéseinek nem voltak tanúi a társai közül ; nyilvánosan 
valamit megbánatni és visszavonatni nem mindig sikerül. Itt-
ott előfordul, hogy Isten ellen is zúgolódnak, sőt létét is tagad-
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ják a háború igazságtalanságai és embertelenségei miatt, ilye-
nekkel amennyire lehet hosszasan kell foglalkoznunk s a rossz 
eredetéről, a bűn következményeiről tiszta képet rajzolnunk. 
Legnehezebb az erkölcstelen, léha emberekkel elbánnunk, akik-
nek még a betegágyukban is mindig rosszon jár az eszük, az 
ilyeneket meggyőzni bajos, de a többiek miatt néha egyenesen 
meg kell szégyenítem. 

Beszélgetésünknek tehát mindig legyen valami célja és 
pedig ezeknek az első beszélgetéseknek az a célja, hogy az 
ujonan jött sebesülteket magunk iránt bizalomra hangoljuk és 
a szentgyónásra, vallásos gyakorlatokra fogékonyakká tegyük. 
Miután így egyenkint elbeszélgettünk velük, lehet a pavillonban, 
betegszobában egy kis beszédet rögtönöznünk, amelyben meg-
dicsérjük őket hősies magaviseletükért, az itthonmaradottak 
nevében megköszönjük a nekünk hozott nagy áldozatokat s azt 
a reményünket fejezzük ki, hogy mostani nehéz helyzetükben 
és a szenvedés türelmes elviselésében méltók akarnak lenni 
eddigi jó hírnevükhöz. Valami kis meleg és mindenkinek szóló 
biztatást kell mondanunk, aztán a vallásosságot, Istenfélelmet 
emlékezetükbe hoznunk, idejüktől ugyan ráérnek még évek 
elmulasztott imádságait is helyrehozni az önkéntelen tétlenség e 
hosszú napjaiban. Végezetül pedig a katholikusoknak megígér-
jük, hogy a közeli napokban alkalmat fogunk nekik adni a 
gyónásra és áldozásra, ha kedvük tartaná a szentségekhez járulni. 
Kedve persze nem mindegyiknek van a gyónásra. Azért másod-
szor is sorba járjuk őket s most már megkérdezzük, ki milyen 
vallású s akinél szükségét látjuk, egyenkint rávesszük a lelki 
tisztulásra. Akik egy-két hónapja gyóntak, azoknál nem kell 
erőszakoskodni, legfeljebb megkérdezzük, nincs-e mégis valami 
komolyabb hiba, botlás, ami a lelkét terheli. Ha nincs, nyugod-
tak lehetünk, mert a föltevés ex communiter contingentibus 
most az, hogy igen becsületes jó fiúk a mi harcoló katonáink. 
Szelid rábeszéléstől se idegenkedjünk. Akik rábeszélésre se 
hajlandók gyónni, vagy mindenféle kifogással élnek, pl. hogy 
nincs hozzá kellő nyugalmam itt a kórteremben, vagy hogy 
majd elvégzem otthon a papunknál, vagy én csak a saját 
nemzetiségű papomnál akarok gyónni, ezeket egyelőre hagy-
juk, rendesen a társaiktól való félelem tartja vissza őket s 
a többiek gyóntatása után szépen meggyónnak ők is. Meg-
gondolják magukat és engednek a kegyelemnek. — Ezért 



430 d r . s a l y l á s z l ó 

fontos a kórtermekben a közös gyónás és közös áldozás. 
Egyenkint sokan fáznak, húzódoznak tőle, félnek társaik gúny-
jától, de csak a negyed-ötödrész végezze is el gyónását, már 
bátrabb valamennyi a hite megvallásában. De még másért is 
fontos a közös gyónás. A vallásos életnek külső gyakorlása a 
kórház egyéb megszokott munkarendjét mindig zavarja, mivel 
abba sehol szervesen beillesztve nincsen, ha tehát ugyanazon 
kórterembe három-négy egymásután következő napon állítanánk 
be lila stólával és másnap az Oltáriszentséggel, az orvosok, 
ápolónők, betegek idegei ezt közömbösen nem birnák elviselni 
s legszentebb ténykedésünket idegenkedéssel fogadnák. Még 
a gyónás csak hagyján, az nem okoz különösebb föltűnést, ha 
valaki akar, bármikor szívesen meggyóntatjuk, sőt amint emlí-
tettem, súlyos esetben bárkire tekintet nélkül meg is kell a 
beteget gyóntatnunk, de magános gyónónak én nem viszem az 
Oltáriszentséget, inkább váratom pár napig s a többivel együtt 
látom el, hogy a kórteremben minél kevesebb alkalmatlanságot 
csináljak. 

A közös gyónás napját lehetőleg szombat délutánra, ünnep 
előtt való napra tegyük. Ha a meghívott gyóntatóatyák benn 
volnának a kórházi lelkészeiben, akkor könnyen átlátnák, hogy 
itt okos rendet megállapítani fölötte bajos. Most már valame-
lyes megoldást találtam, ami nagyjában talán megfelelő. Akinek 
10—20 új sebesültet kell meggyóntatni, könnyen beszél, de 
ahol hetenkint négy-ötszáz újat hoznak, ott elég nehéz a tájé-
kozódás. Mikor tehát megállapítottuk a közös gyónás idejét, 
késő délutánra, estefelére, akkor egyenkint összeírjuk vagy ösz-
szeíratjuk kórtermek szerint, kik gyónnak, milyen nyelvűek és 
tudnak-e a szentmisére jönni áldozni, vagy pedig helyükbe kell 
vinni az Oltáriszentséget. A betegeket egyszerűség kedvéért két 
számmal jelöljük, például 9., 5. vagyis kilencedik kórterem, ötö-
dik ágy. E szerint tájékozódunk, hogy milyen nyelvű és hány 
gyóntató atyára lesz szükségünk. Néha kevesebb a gyónók száma, 
mint ahányan föliratkoznak, lehetséges, hogy az ellenséges ember 
konkolyt vetett közéjük, lehet, hogy a szép időben inkább 
sétálni akarnak vagy a kártyázásba mélyedtek bele nagyon s 
nem tudják abbahagyni. Néha meg többen vannak, egyik-másik 
kedvet kap s jön a többivel ő is. Bizony néha négyféle gyón-
tató atyát kell egy kórteremben foglalkoztatni a magyaroknak, 
németeknek külön egyet, a horvátoknak, tótoknak, lengyeleknek, 
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cseheknek kettőt és a románoknak egyet. Fekvőbetegeknél leg-
alkalmasabb gyóntató hely az ágyszéle, álló betegeknél a kötöző 
hely vagy az orvos, illetve az ápolónő szobácskája. Szívesen 
engedik át, csak kérni kell. Ha a gyónók elfogynának, egy kis 
körutat nem árt a betegek között tennünk s ritka alkalom, 
hogy még néhányat ne találnánk, épen olyanokat, akik legin-
kább rászorulnak a megtisztulás szentségére. 

A bánat bensőségét s a komoly hangulatot fokozza, ha 
elégtételül megholt, megsebesült, küzdő bajtársaikért is imád-
koztatunk gyónóinkkal, bár nem is kell említenem, hogy a szi-
gorúan megkívánt elégtételi imádság minél rövidebb legyen, 
inkább a szenvedéseiket ajánltassuk fel elégtétel gyanánt. 

Nem tudom, kinek mi a tapasztalata a soknyelvű gyóntató 
könyvecskéről, én nem igen boldogulok vele. A kérdéseket még 
csak elolvasom tót, rutén vagy román nyelven vagy elolvasta-
tom az értelmesebb betegekkel s ha csak igennel, nemmel felel-
nek, azt én is megértem, de vannak kérdések, amelyekre a 
beteg mondattal felel, vagy legalább is nem azokkal a szavak-
kal, amelyek a könyvecskében vannak; ha pedig észreveszi, 
hogy nem értem, akkor annyira megzavarodik, hogy elveszíti 
bizalmát az én gyóntatásom iránt. Megmagyarázni pedig nem 
tudom, hogy akkor is jó ám a gyónás, ha csak valamennyire 
is megértjük egymást. A gyóntató könyvecskét tehát csak a 
legsürgősebb esetekben ajánlom, mikor másként segíteni nem 
lehet. 

A gyóntatásról talán már eleget beszéltünk, most röviden 
a szentmiséről és szentáldozásról emlékezzünk meg. Kívánatos, 
hogy minden kórházban minden vasár- és ünnepnapon legyen 
szentmise, de ahol a szentmise tartására alkalmas helyiség nin-
csen, ott elégedjünk meg, ha néhanapján, a közös áldozás alkal-
mával mondhatunk szentmisét. A betegeknek nem lévén mód-
jukban a kórházat elhagyni, lelkiismeretben úgy sem kötelességük 
a szentmise hallgatása s fonák eljárás volna, tele templomot 
vagy kápolnát állandóan elhanyagolni csak azért, hogy valahol 
talán nagyon kevés sebesült katona részére misézhessünk. Külön-
ben a kötelező ünnepeken s vasárnapokon kétszeri misézésre 
az érseki felügyelőségnek joga van engedélyt adni. A szent-
misével kapcsolatban rövid szentbeszédet mindig mondjunk és 
pedig az volna jó, ha legalább havonta, kéthavonkint mindegyik 
katona hallana egy pár szót a saját nyelvén Isten igéjéből. 
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Az áldoztatásról kevés mondanivalónk van. Görögkatho-
likus betegeinket is annak rendje-módja szerint megáldoztatjuk. 
Súlyos esetben a görögkeletieket szabad meggyóntatni, de meg-
áldoztatni semmi esetre sem. Az áldoztatást az egyes kórtermek-
ben, ha közel vannak a fekvő áldozók, úgy végezhetjük, hogy 
a szentmisét félbeszakítjuk pár percre vagy ha több áldozó 
volna s messzebb feküdnének, akkor a kelyhet kitisztítjuk, a 
kiöblítést nem isszuk meg, hanem külön pohárba öntjük, a 
kelyhet áldoztató kehelynek használjuk s az esetleg megmaradt 
partikulákat magunkhoz véve a kiöblítést a végén isszuk meg. 
Ha sok partikula maradna, egy korporaiéba takarva elvihetjük 
a legközelebbi szentségházba. Természetes, hogy ha állandó 
oltárunk és szentségházunk van, ez eljárásra szükség nincsen. 

A ragályos betegek ellátásáról is kell valamit mondanunk. 
A kórteremben be kell mennünk minden esetben, ha életveszé-
lyes betegről volna tudomásunk. Eleinte tán némi kis borzon-
gás vesz erőt rajtunk, később már attól kell tartani, hogy köny-
nyen elhanyagoljuk az óvóintézkedéseket, akár csak sok orvos 
és ápolónő. Az előírás az, hogy fehér vászonköpenyt vegyünk 
magunkra, reverendánkat kissé magasabbra vesszük, hogy a 
földet ne súrolja, ruhánk széleit s a cipőnk talpát, fejét terpe-
tinnel bedörzsöljük s a betegeket nem érintjük, sem a kórházi 
köpeny alatt viselt stólát nem engedjük megcsókolni. A stóla-
csókolást teljesen akadályozzuk meg. A kolera, vérhas csak 
akkor fertőző, ha a szájunkba kerülne valami fertőző anyag a 
kezünk érintése vagy étel által, a közönséges tifusz egyáltalán 
nem veszedelmes. A fönt leírt védekezés a kiütéses tifusz ellen 
van, illetve a betegséget valószínű vélemény szerint terjesztő 
tetvek ellen. Ha magunk nem találnók is fontosnak az óvóintéz-
kedéseket, a kórház vezetőségének, ismerős, rokon, családoknak 
nagy megnyugvására szolgál, ha tudják, hogy a betegség meg-
gátlására mi is minden emberileg lehetőt megteszünk. Az ily 
fertőző betegségeknél két ujjunkat minden egyes áldoztatás után 
szublimátos vízben egymáshoz dörzsölve meg kell mosnunk s 
úgy a következő beteghez lépnünk. Ha csíptetővel vagy kanál-
kával áldoztatnánk, akkor ezeket kell néhányszor fertőtelenítő 
vízben jól megforgatni. A kórteremből távozás előtt pedig a 
kezünket kell lemosnunk. 

Nagyjában érintettem mindazon feladatokat, amelyek a 
kórházi lelkész hatáskörébe tartoznak. Aki állandóan köztük 



a b e t e g k a t o n á k l e l k i g o n d o z á s a 433 

lakik a betegek között, aki egész napokat tölthet az ő szolgá-
latukban, az ilyen valódi lelkipásztor talán kevésnek, elnagyolt-
nak találja fejtegetésemet, de szemem előtt nem az ilyen hiva-
tásos kórházi lelkészek lebegnek, hanem azok, akik pár órát 
naponta jószándékkal és hasznosan akarnak betegeik között 
tölteni úgy, hogy a lényeges kötelességüket elvégezzék és egyéb 
foglalkozásra is maradjon idejük. Ha valakinek sok ráérő ideje 
s kevés betege volna, akár mindennap sorba látogathatja összes 
hiveit, csak alkalmatlan időben ne jöjjön. Szerintem legmegfe-
lelőbb estefelé látogatni a betegeket, mikor már az orvos is 
elvégezte munkáját, a látogatók is elmentek, a betegek a lehe-
tőség szerint ki vannak elégítve, fájdalmaik nem túlságos élén-
kek s nagyjában már behúzódtak fekvő helyeikre. Egyébként 
kinek-kinek módjában áll szerény gondolataim megvalósíthatását 
kitapasztalni és a kevésbbé jó helyett a jobbat választani. 

Egyet kell csak tudni, a többi magától jön: Szeretni kell 
a betegeket Krisztusért. 

Budapest. 
Dr. Saly László. 



i l s II.IHODALDMI É-RTESITŐ^Sl 

Dr. Prohászka Ottokár. Az objectiv idealismus. Szerzője 
felolvasta a Magyar Tudományos Akadémia 1915. május 9-ikén 
tartott közgyűlésén. Megjelent a Budapesti Szemle ezidei júniusi 
füzetében, majd mint az Olcsó Könyvtár 1778—9. füzete 44 old. 
Ára 40 fillér. 

Hazánk nagy gondolkodója és legkiválóbb bölcselkedője 
dr. Prohászka Ottokár püspök, szóban levő akadémiai felolvasásá-
ban azt a rendkívül fontos és nagyon is korszerű kérdést tár-
gyalja, vájjon magasztos vallási és erkölcsi eszményeinknek, 
melyek az emberhez méltó élet igazgatásához és ez igazgatás 
szentesítéséhez szükségesek, amilyenek: Isten, lélek, jó, rossz, 
kötelesség, tökéletesedés, halhatatlanság, van-e tárgyilagos alap-
juk, vagyis a mondott neveknek megfelelnek-e gondolatainktól 
független valóságok vagy talán nem többek azok gondolatoknál, 
amelyeket az ember kitalált vagy valami más módon birtokba 
vett s amelyekhez az ember ragaszkodik avégből, hogy az érin-
tett tökéletes életet magának valamikép biztosítsa. Az előbbi fel-
fogás a tárgyilagos eszményiség, objectiv idealismus, az utóbbi 
az alanyias eszményiség, subjectiv idealismus. 

A subjectiv idealismus nagyon gyenge alap arra, hogy a 
magasra törekvésnél, világosabban szólva az erkölcsi törvény 
megtartásánál vagy épen az erény hősies fokú gyakorlásánál 
állandóan szilárd alapul, erős kötelékül szolgáljon. Ha maga az 
erkölcsiség s ezzel együtt mindazok a gondolatok, melyek az erköl-
csiséget támogatják, csupán fogalmak, melyeknek gondolatunktól 
független valóság nem felel meg vagy ha legalább is kétséges, meg-
felel-e nekik valóság, akkor ezek a gondolatok nem elégségesek 
arra, hogy az emberek átlagát nehéz órákban is és állandóan 
nemes cselekedetre birják. A kereszténység — az összes jelentős 
vallásokkal egyetemben — objectiv idealismust tanít, azaz esz-
ményképeit: Isten, lélek, halhatatlanság, kötelező erkölcsi tör-
vény, ennek szentesítése stb. tőlünk különböző valóságoknak 
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tartja, sőt Istenben, mint őseredeti valóságban látja minden más-
nak, a mi eszményképeinknek is forrását és mintaképét. Nem is 
merne egy vallás subjectiv idealismusszal előállva arra szorít-
kozni, hogy íme milyen szépek ezek a gondolatok, valóságukról 
azonban nem kezeskedhetem. A vallásosságra és erkölcsösségre 
tehát igen fontos az eszményiség alanyiasságának vagy tárgyi-
lagosságának kérdése. 

Nagy mesterünk, Prohászka Ottokár püspök és akadémiai 
tag, az objectiv idealismust vallja s hirdeti az akadémiában. 
Szerinte a szellemi, vallási és erkölcsi értékeket ésszel és érzés-
sel mint igazi valóságokat kell megragadnunk. (7. old.) Csak 
hasznossági szempontokkal — akár a történelmi anyagelviség, 
akár a Pragmatismus fogalmazásában — vagy csak subjectiv 
idealismusszal lehetetlen a szellemi világot megszerkeszteni 
(12. old.) 

A szerző nem tartja kielégítőnek Kant subjectiv idealis-
musát. «Az ő eszméi, mondja a felolvasó, milyenek Isten, lélek, 
halhatatlanság, szabadság, kötelesség, követelményei ugyan az 
emberi természetnek s az öntudatban pattanak ki, mint reactiói 
a psychének a minket környező, ismeretlen világra; de Kant 
philosophiája az eszmények tartalmáról s valóságáról mit sem 
tud. Az eszmények tehát csak schémák s abstractiók, melyek 
lelkünkben izzanak, melyeknek befolyása alatt állunk, de amelyek 
voltaképen csak subjectiv jellegűek s minket egy felsőbb világ-
gal nem hoznak kapcsolatba. Méltán vetődik akkor fel a kérdés, 
hogy tehát mit fog meg velük a lélek? Mi az, amit kifejeznek? 
Oly subjectiv reactiónak nézzük-e azokat, mint amilyenek a vilá-
gosság s a szinek, melyeket az aetherrezgés, vagy amilyenek a hang 
s a zene, melyeket a levegő hullámai váltanak ki bennünk? Valami 
oly organikus alkalmazkodásai-e azok az én-nek, amilyen alkal-
mazkodásokkal helyezkedik be az élet, mikor a vízben kopoltyút 
vagy uszonyt, a levegőben tüdőt s szárnyat formál ?» (12., 13. old.) 

«Tehát az eszményeknél azt kell kérdeznünk, hogy mi a 
tárgyuk. Minden fogalomnak s eszmének s eszménynek egyetlen egy 
igazolása van, s ez tárgyi tartalma. Más igazolása nem lehet. Hiszen 
a fogalom fogni, a gondolat jelenteni akar valamit. Az eszmény-
nek sem lehet más igazolása, mint épen az ő objectiv tartalma, 
vagyis az, hogy valóságra támaszkodik. Ez objectiv alapozás s 
tárgyi valóság nélkül a subjectiv idealismus eszményei csak for-
mák. Formákat — mondjuk — bögréket emelgetünk bennük s 
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tologatunk ide-oda; de hogy mi van a bögrékben, arról semmit 
sem tudni; — sőt, ami még nagyobb baj, nem lehet tudni, hogy 
van-e bennük egyáltalában valami. így azután magunkba zárkó-
zunk el e fényes, ragyogó kategóriák által s nem érintkezünk az 
ő révükön egy fölöttünk álló valósággal. Úgy teszünk, mintha 
csillámló kristálypoharakat hajtogatnánk, de nem innánk, mert 
üresek — mintha hegyi kristályból készült tálak s tányérok előtt 
ülnénk, de csak széllel, csak irreális ideákkal töltekeznénk — 
mi lesz ennek a vége? Éhen halunk. S tényleg úgy van: a 
subjectivismus önmagát emészti föl, akár a philosophiában, akár 
a morálisban. Valóság, tárgyiság nélkül a legragyogóbb esz-
mények sem segítenek rajtunk! Csak a fölöttünk álló, a nálunk 
jobb s magasabb valóság adhat értéket s erőt az eszményekbe. 
Ha ez nincs s ha eszményeim csak értelmemnek reflexei, akkor nem 
állanak fölöttem s végre is ideologiává válnak, álmok szöve-
dékeivé, a bergsoni «jaillisement» színjátékává s sziporkázó gon-
dolat-rakétákká lesznek». (14., 15. old.) 

«Hasonlóképen nem magyarázhatjuk ki az eszményeket 
társadalmi vonatkozásokból sem s nem építhetjük föl azokat oly 
alapokra s követelményekre, melyeket csak társadalmi tekinte-
tekből veszünk.» (19. old.) «A társadalom kér az ethikából, de 
nem teremti azt meg s nem elve annak». (23. old.) 

A szükséges «felső realitást» a rationalismus sem éri el, 
mely mindent természettudományosan meg akar érteni vagy 
épen mennyiségtanból kifejezni. (25., 26. old.) 

Metafizikai, érzéket meghaladó szellemi valóságot kell ér-
telmünkkel és érzésünkkel vallanunk. «Eszmények, így kell szól-
nom és éreznem, ti vagytok; kell lennetek; közöm van hozzá-
tok; s igézetetek s befolyástok alatt állok!» (39., 40. old.) 

«Ez a szellemi valóság, ez a fölöttünk álló s nekünk pa-
rancsoló fölényesség, mely igazságokban, követelményekben, tör-
vényekben s erőkben érezteti meg magát, — ez a felsőbb valami, 
ami az egészet átjárja s tele van fénnyel, meleggel, csengéssel 
és harmóniával, maga felé igazítja az öntudatra ébredt életet, 
mely célt, értelmet s értékeket keres.» (41. old.) 

«Ebbe az objectiv methaphysicumba van belekapcsolva az 
öntudat s viszont ez az objectiv eszményesség mint erkölcsi tisz-
taság, nemesség, előkelőség s hősiesség vegyül bele a legközön-
ségesebb életbe is. Átjárja az embert, aki átadja magát neki, mint 
a delejesség a földet s új világosságokkal szórja tele lelkét, mint 
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az éjszaki fény a sarkok hosszú-hosszú, sötét éjszakáit. Mennyi 
feszítőerő, mennyi életet-halált legyőző dac és kitartás, mennyi 
szívós akarat s acélos hősiesség való belőle?! Ki tudja azt mind 
elgondolni? Azt tapasztalni kell! Mily finomságokat s fényes 
árnyalatokat, a belső ember mily intim silhouette-jeit vetítette ki 
magából az erkölcsi érzés s megéreztette a durvább emberrel 
is, hogy az erkölcsi érzések világa autonóm, souverain, jóllehet 
még csak feslőfélben levő új világ.» (43. old.) 

Nagyon helyes, hogy ez a tartalmas előadás a Budapesti 
Szemlén kívül az Olcsó Könyvtár füzetei közt is megjelent s így 
könnyen hozzáférhetővé lett mindenkire, aki bölcseleti kérdések 
iránt érdeklődik. 

A garamszentbenedeki apátság története. Irta: dr. Haiczl 
Kálmán, garamszentbenedeki plébános. Nyomatott az «Élet» 
irodalmi és nyomda-részvénytársaságnál. Budapest, 1913. 187. lap. 
Kapható a szerzőnél. Ára fűzve 5 kor., díszes vászonkötésben 
6 kor., hollandi merített papíron fűzve 6 kor., díszes vászon-
kötésben 7 kor. 

Barsmegye északkeleti határán terül el Garamszentbenedek 
városa, jelenleg 1142 vegyesajkú lakosával. Ott emelkedik az ős-
régi apátsági templom és monostor, amelynek immár kilenc szá-
zados történetét a tudós szerző elénk tárja. Van ugyan már róla 
egy nagy fólióalaku díszmunka, amelyet a tudós Knauz Nándor 
esztergomi prelátuskanonok a felszentelés emlékére szerkesztett, 
de ennek kettős a hibája. Először nem teljes, csak a XIV. szá-
zadig terjed; másodszor épen nagy alakja miatt nehezen for-
gatható. 

Dr. Haiczl úgy a történelem tudósainak, mint annak ked-
velőinek valóban értékes munkával kedveskedett. 1075-től, az 
apátság megalapításától egészen napjainkig feltárja az apátság 
történetét. 

Művét 20 fejezetre osztva, mindenre kiterjedő aprólékos-
sággal elveszett a csaták zajába ép úgy, mint a monostor csen-
des celláiba, megismertet a külső ellenség támadásaival épen úgy, 
mint a szerzeteslakók munkával és askezissel teljes életével. 

Átlépném ennek a folyóiratnak kereteit, ha töviről-hegyire 
akarnám az egyes fejezetek tartalmát ismertetni; beérem avval, 
hogy csak néhány sorban foglalkozom velük. Megjegyzem azon-
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ban már előre, hogy három fejezet tárgyával bővebben kívánok 
foglalkozni. Ezek: Krisztus szent vérének ereklyéje, a Koháry-
emlék a család sírboltjával, végül a lapáttánc. 

Az első két fejezet az apátság alapításával és újjáépítésévé^ 
foglalkozik. Az apátságot Géza fejedelem, a későbbi I. Géza 
király alapította annak a győzelemnek örömére, melyet a párt-
ütő Salamon fölött kivívott. Mely évben történt ez, azt biztosan 
meghatározni nem lehet, bizonyos csak az, hogy a felszentelés 
1075-ben ment végbe nagy pompával, Géza király a szent Be-
nedekrendre bízta, mint amelynek Magyarország megtérítése 
körül már akkor is elévülhetetlen érdemei voltak. Gazdag, több 
megyére terjedő javadalmakkal látta el és szívesen töltött ott 
néha-néha egy pár napot. Királyi kegyeikben részesítették utód-
jai is, különösen II. Endre, Róbert Károly és Nagy Lajos, aki az 
akkori apátot annyira kitüntette, hogy magával vitte utazásaiban, 
sőt követségre is felhasználta. Idők multán azonban a templom, 
mint az elsárgult okmányok mondják, «vetustate cornerit». Az új 
templom építése 1370—1375 között fejeztetett be, amire mutat 
Nagy Lajos címere. A monostor csak a XV. században restaurál-
tatott, orgonát először 1506-ban kapott a templom. Mátyás ha-
lála után sokat kellett a bitorlóktól szenvedni. A mohácsi vész 
után minduntalan gazdát cserélt, míg végre I. Miksa 1565-ben 
végleg az esztergomi káptalannak adományozta, megszüntetvén 
egyúttal a szerzetesek ottani működését. 

A harmadik fejezet a szerzetesek beléletét ecseteli, mely 
ugyanolyan volt, mint más monostorban. Lelki élet és munka 
között teltek az évek. Később a lelkipásztorkodás, a tudomá-
nyosság és irodalmi működés is tért hódított; előbbit elemi és 
középiskolában ápolták, utóbbin nagyot lendített, hogy Szent 
Benedek hiteshellyé lőn. A szerzetesek úgy számban, mint fegye-
lemben idők multán alaposan megfogyatkoztak, úgy, hogy 1332-
ben szükségessé vált a reformálásuk. 

A hatodik fejezetet legbővebbre szabta a szerző, ami nem 
csoda, ha meggondoljuk, hogy I. Miksának fentérintett rendelete 
évétől (1565) egészen napjainkig terjedő történetét akarja velünk 
megismertetni. Három háborút ért. Jöttek a törökök, jöttek a 
szabad hajdúk, jöttek Rákóczy emberei, ezek mindannyian pusz-
títottak, raboltak, égettek. Ekkor létesítette a káptalan a prefek-
tusok intézményét, akiknek helyzete azonban oly kevéssé volt 
rózsásnak mondható, hogy két évnél tovább egyik sem tartotta ki. 
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1880-ban elhatározta az esztergomi főkáptalan, hogy az 
apátságot stílszerűen restaurálja, ami Sforus Ferencz és Kálmán 
műépítészeknek Henszlman és Steindl által felülbírált tervei sze-
rint meg is történt. 

A felszentelés 1889. szept. 29-én az ország bíboros herceg-
prímásának Bars vármegye és a társmegyék küldöttségének jelen-
létében nagy fény közepette folyt le. 

A hetedik fejezet a templom leírását közli és pedig Knauz 
Nándornak már említett műve nyomán. 

A nyolcadik fejezet a vármegye kápolnájának van szen-
telve. A vármegye 1712-ben tartott gyűlésén megfogadta, 
hogy ha Isten kegyelme tőle a pestis pusztításait elhárítja, a 
garamszentbenedeki sziklán levő fakápolna helyére Krisztus szent 
vérének tiszteletére rendes kőkápolnát építtet. A kápolnát 1716 
május 3-án fel is szentelték, de a vármegye már 1714-ben 1500 
frtos alapítványt tett az évenkint május 3-án megtartandó foga-
dalmi ünnep költségeire, szentmisékre és a kápolna fenntartására. 
Az idők viharai nem suhantak el fölötte nyomtalanul és azért 
1879-ben közadakozásból restaurálták, kétszázados fennállásának 
emlékünnepét pedig 1912. május 3-án nagy fénnyel és még na-
gyobb részvéttel ünnepelte meg a megye. 

A kilencedik, tizenhatodik és tizennegyedik fejezetek a tem-
plom nevezetességeivel, felszereléseivel a szobrok és szárnyasoltárok 
maradványaival foglalkozik. A negyedik, ötödik, valamint a 
tizenödiktől huszadikig terjedő fejezetek közlik a szerzetes papok, 
a laikus fráterek, a bencésapátok és kormányzók, a prefektusok, 
a konventualisták és a várnagyok névsorát. 

A kilencedik fejezet a szentsírral foglalkozik. Ezen annál 
könnyebb átsiklanom, mert már régebben Esztergomba vitték, 
ahol a bazilika szent István kápolnájában helyezték el. Simor 
hercegprímás 1873-ban renováltatta. Mindenesetre jobb helye 
lenne Garamszentbenedekben, ahol öt századnál tovább őrizték 
és a nép áhítatának központját képezte s képezné jelenleg is, 
amennyiben nagypénteken ősi szokás szerint az egész környék 
hívő lakossága most is az apátsági templomba sereglik. A kö-
zépkori misztériumok maradványaképen ugyanis nagycsütörtökön 
este a nyitott koporsóban fekvő és mozgatható karokkal ellátott 
Krisztus-testet a déli hajóban ravatalra teszik, felvirágozzák és a 
hívek késő éjjelig virrasztanak fölötte imával és énekléssel. Nagy-
pénteken pedig a csonka mise végeztével a koporsóban hagyott 
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Krisztus-testet szent Mihály lovára teszik és a szent sírhoz kisérik, 
amely a Koháry-sirbolt fölött emelkedik. 

A tizedik fejezet tárgya az apátsági templom legnagyobb 
kincse : Krisztus Urunk szent vérének ereklyéje. Magyarországon 
három ilyen ereklye volt, Bátmonostoron, a horvát Ludbergben 
és Szentbenedeken. Az előbbi a mohácsi vész után elpusztult, 
a másik kettőt még most is kegyelettel őrzik. 

Az ereklyét Mátyás király adta az apátságnak, aki II. Pál 
pápától kapta. Az adományozás éve 1480—1483. Hogy nem 
később, mutatja az 1881. évi tűzvész alatt elolvadt egyik harang 
felirata : Ad honorem f Sanctissimi f sanguinis f Dui f nostri f 
Ihu. Christi. In hora mortis f defende nos f ab f in f sidiis f 
hostis. 1483; valamint 1510-ből fennmaradt az a festmény, ame-
lyen János apát a szenvedő Jézus előtt térdel és már kezében 
tartja ugyan azt az ereklyetartót, amely még most is látható. 
A nyélen oszlopokkal kerített és keresztekkel díszített apró fül-
kék vannak, a kinyúló talapzaton a négyszögű keretbe foglalt 
tükör, melynek elejét a szentség foglalja el, hátsó részében pedig 
külön drágakövekkel és apró gyöngyökkel díszített, aranyozott 
ezüst tartóban kristályüveg alá van helyezve Krisztus Urunk szent 
vérének ereklyéje, azaz egy nagyon vékony, ritkás szövet, alig 
látható fekete pontokkal, a szent vér nyomaival. A szövet maga 
valószínűleg a Megváltó sírkendőjének részecskéje. Az 1529— 
1645 közötti időben és később is máshova szállították, hogy a 
tiszteletlenségnek vagy rablásnak áldozata ne legyen. 1829-ben 
Rudnay Sándor primás kijavíttatta, hogy a monstranciából ki-
vehető és híveknek csókolásra nyújtható legyen. Az egészről 
hiteles okmányt is állított ki. Az 1881. évi tűzvész után Knauz 
a Szentvérkápolnát saját költségén állította helyre s régi helyére 
uj stílusu oltárt építtetett, melyre a szentvérereklyét tartalmazó 
fülke fölé a boldogságos Szűznek azt a szobrát állíttatta, amit 
1697-ben Richwaldszky prefektus helyezett oda: (de most már 
pléhkötény nélkül). Az ereklye főünnepét pünkösdkor ülik. 

A tizenkettedik fejezet a Koháry-emlékkel és a család sír-
boltjával foglalkozik. Bár ez a nemzetség honti eredetű és bir-
tokainak nagy része is ott van, mégis érintkezésben állott a ga-
ramszentbenedeki konventtel. Az első sarj: Imre a XVI. század 
első felétől kezdve kapcsolódik Szentbenedekhez, fia Péter nem-
különben. Ennek fia I. István a keresztény hős mintaképe, 1664 
július 19-én aga Fia István 1690-ben az apátsági templomban 
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felépítette a család sírboltját, melybe atyjának tetemeit szállíttatta 
és azt emléktáblával látta el. Vele nyugosznak: Koháry János, 
István, Ignácz, Ferencz és ennek özvegye 1854-ben. 

A huszadik fejezet a lapáttánccal foglalkozik, mely a XVII. 
századtól kezdődőleg közel kétszáz évig tartott és abból állott, 
hogy minden vendégnek, aki a várban először megfordult, há-
tára egy kis lapáttal három vagy öt ütést mértek. Ezt egy ven-
dég sem kerülhette el, sőt nyugtát is kellett róla kiállítania s 
aztán nevét a vendégkönyvbe vezették. Ugyanerről a szokásról 
tesz említést Könyves Tóth Kálmán: «Egy angolnak XVIII. szá-
zadbeli utazása» c. útirajzban. Itt azonban pálca szerepel. Hogy 
a lapáttánc máshol is divott, mutatja a nagyszombati érseki hely-
nök gyűjteményében látható és csengőkkel ellátott lapát, amely 
eredetileg a Pálffyaké volt. 

A művet kétféle tartalomjegyzék és ötven, részint a szöveg 
közé nyomatott, részint önálló kép díszíti. Értékes és érdekes 
munka ez, amelynek közrebocsátásával a szerző maradandó em-
léket állított Qaramszentbenedeknek és önmagának is. 

Nagyszombat. Mátrai Győző. 

Die Geisteskrise des XIV. Jahrhunderts. Dr. Gallus 
Manser O. P. rektori székfoglalója. Freiburg (Svájc). 1914. 

A XIII. századot, mely a középkori szellemi élet középpont-
ját képezte s melyben a hit és tudomány harmonikus egységét 
hosszas kísérletek után — legalább szent Tamásnak — végre 
sikerült megteremteni és így összhangzásba hozni. Teremtőt a 
teremtménnyel, bölcseletet a hittel, világi hatalmat az egyházzal, 
vagyis szóval azt a századot, amely teljesen metafizikailag gon-
dolkodott, a középkori szellem hatalmas krízisét magában rejlő 
XIV. század váltotta fel. 

Ezen krizist néhány adattal illusztrálni és főbb bizonyító 
okait elsorolni az előadó feladata. 

Alig ismer a bölcselettörténet oly századot, mely egyszerre 
annyi szellemi irányt tudna felmutatni, mint éppen a XIV. század. 
(Mysticismus, Averroismus, Thomismus, Scotismus, Occamismus). 
Természetesen az előadó csak annyiban említi őket, amennyiben 
a keresztény világnézet megdöntését siettették. 

Egy mélyreható szétbontó elemet találunk miszticizmusban. 
Deus est primus actus formális in omni opere artis et naturae, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 29 
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hangoztatta Eckehart. Sokat jelentő és a neoplatonikus moniz-
must magában rejlő szavak ezek. 

Ennél nagyobb erővel tört elő a vele egyidejű Averrois-
mus azon kettős panteisztikus elvből kiindulva, mely XIII. száza-
dik oly nagy akadályát képezte a hit és a tudomány harmonikus 
egységének: sok esetben t. i. igaz lehet hit szempontjából az, 
ami bölcseletileg hamis és megfordítva. 

E szellemi irányzat különösen két egyetemen talált köve-
tőkre: párizsi és páduai egyetemeken. 

Marsilius von Padua «Defensor pacis» c. könyvével leg-
veszedelmesebb heretikusnak bizonyult. Szerinte az állam célja 
nemcsak a nép földi jólétének előmozdítása, hanem örök javairól 
való gondoskodás is és éppen ezért az egyház államhatalom 
alá van rendelve. Mig egyrészről tagadja a pápa primátusát és 
a szentírást a hit egyedüli forrásának tartja, addig az államot 
mindazon jogokkal felruházza, melyek egyedül a pápát ille-
tik meg. 

Az az ember pedig, aki ez áramlatnak tudományos egysé-
get adott, W. Occam volt. Tagadva az absztrakciót, kétségbe 
vonta általános fogalmaink (universalia) minden realitását és 
azokat csak jeleknek «pro collectione» nevezte. Ily módon azon-
ban meg kell dőlnie az egész metafizikának, meg kell inognia 
az okság elvének s következésképpen kétségbe kell vonni Isten 
léte és attribútumai bebizonyításának lehetőségét. Szerinte az 
egyház szintén alá van rendelve államhatalomnak, a pápa pedig 
a zsinatnak, melyet szükség esetén a fejedelem is összehívhat. 

Occam hatása nagy volt. Az akkori egyetemek úgyszólván 
kivétel nélkül occamistákkal voltak telve. Egyesek közülök (Ni-
colaus von Autricuria, Petre d'Ailly) már érzéki megismerésünk 
obiektivitását is kezdték kétségbevonni. 

Ily monistikus-subiectiv-antimetafizikai törekvések váltották 
fel a XIII. század oly magas nivón álló szellemét. 

Az okokat, melyek e szellemi krízist előidézték, általában 
három csoportba oszthatjuk : vannak, melyek a keresztény-egyházi 
szellem, mások a tudományos komolyság és végül, melyek mind-
kettőnek romlását siettették. Viszont némelyek a XIII. mások a XIV. 
századba esnek. 

Azon elméletek közül, melyek különböző, részben tarthatat-
lan és téves felfogásokon alapultak és amelyeknek a nagy krizist 
részben elősegítő csirája már a XIII. században található, a hit és 
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a tudomány viszonyát illető hamis theoriákat kell elsősorban 
megemlítenünk. 

A keresztény világnézet, mely a hit és tudomány harmó-
niájának létésítését tűzte ki céljául, három feltétellel állott szem-
ben: megvédeni az egyház által előírt hitigazságot; megvédeni 
az emberi ész jogát és e kettőt egymás alá rendelni az említett 
igények megcsorbítása nélkül. 

Hogy mily nehéz probléma volt ez, azt a következmények 
eléggé mutatják. 

Egyesek ugyanis, azon elvből kiindulva, hogy megismeré-
sünk szükségképen hitet tételez fel, egyoldalulag és kizáróan a 
hit jogát hangoztatták s menthetetlenül fideizmusba és tradicio-
nalizmusba estek (Raimundus Lullus 1235—1315; platonikusok: 
Roger Bacon, 1210—1294). 

Akik pedig ezzel szemben csak az ész jogát védték, megint 
egy másik végletegbe : racionalizmusba sülyedtek. (Heinrich von 
Gent, Raymundus Sabunde, Nicolaus von Cusa.) 

Ily módon természetesen a kitűzött célt elérni nem lehetett, 
mert míg a fideistáknak okvetlenül fel kellett áldozni az ész 
jogát, addig a racionalistáknál megfordítva kellett ennek történnie. 
Ennek pedig az volt a következménye, hogy XIV. században a hit 
és tudomány közötti egység megteremtését lehetetlennek tartották. 

Ha pedig sz. Tamás el tudta érni célját, az csak a hit és 
tudomány formális tárgyának éles megkülönböztetése által tör-
ténhetett. Más a hit és más a tudomány tárgya. Más ennek és 
más annak az eredete. 

Ugyancsak a XIII. századba vezethetők vissza a krizist nem 
kis mértékben siettető subiektivisztikus ismeretelméletek s egye-
sek, különösen Duns Scotus erős voluntarisztikus felfogása (Deus 
potest facere motum sine mobili). 

A XIII. század ez óriási munkájának szükségszerű következ-
ménye volt egy nagy szellemi kifáradás. 

Ha pedig ezekhez hozzávesszük még azt is, hogy XIV. szá-
zadban nagyon meg voltak könnyítve a tanulmányok különböző 
dispenzáciok által, továbbá azt a körülményt, hogy a vallásos 
rendeknél, amelyek eddig a tudományos mozgalmak vezetői vol-
tak, a kolostori fegyelem és szigorúság meglazult, nem kevésbbé 
az 1348—1352. években duló ragályt, amely különösen kolosto-
rokban szedte ezer számra áldozatait; azonkívül a tomisztikus 
iskolának tisztán polemikára való szorítkozását s végül a keresz-

29* 
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tény-vallásos szellem ugyancsak e korba eső hanyatlását, akkor 
világosan fogjuk látni, miért kellett bekövetkeznie annak a nagy 
szellemi krízisnek, amelyet néhány adattal illustrálva láttunk. 

Nehéz feladat előtt állott az előadó. Ha pedig oly sikeresen 
megtudta oldani azt, csak éles, átható eszének, széleskörű olva-
sottságnak és a középkori bölcselettörténet alapos ismeretének 
adta tanújelét. 

Igazán sokat tanul az ember e rövid, mindössze harminc 
oldalra terjedő munkából. Bepillantást szerez úgyszólván az egész 
középkor szellemébe, sőt még némi tanúságot is vonhat magának 
belőle. Azt t. i., hogy a különböző bölcseleti szisztémák csak akkor 
tartós életűek, ha az úgynevezett távollátás szelleme mellett állít-
tattak fel, amellyel az ember szigorú logicus következtetéssel be-
pillantást szerez következményeibe s aszerint amint a szükség meg-
kívánja, meghagyja, javítja vagy pedig elveti őket. S ha szent Tamás 
túl tudta élni nemcsak a XIII., hanem a többi századok gondolko-
dóit, azt a távollátás szellemének köszönhette. Ez tette őt, mint az 
előadó a protestáns Neanderrel megjegyzi, századok tanítójává. 

Fribourg. Heszek István. 

P. Weiss O. P. Liberalismus und Christentum. Petrus- Ver-
lag. Trier. 1914. 420 oldal. 

P. Weiss a fribourgi kath. egyetem hitvédelmi tanára 1911. 
kiadott Lebens- und Gewissensfragen der Gegenwart c. munká-
jában, miután száz félévet az egyetemi tanszéken eltöltött, búcsút 
vett a nyilvános irodalmi munkásságtól s életének hátra levő 
napjait csendes visszavonulásban óhajtotta eltölteni. De a nagy 
tudós most sem pihenhetett, X. Pius felszólította, hogy a moder-
nismus történetét írja meg. P. Weiss fiúi engedelmességgel vállalta 
magára a feladatot s munkájának eredménye a fent említett mű. 

Maga a mű két főrészre oszlik, az I.-ben a Liberalismus 
(L.) és a kereszténységnek egymáshoz való viszonyát tárgyalja, a 
II. pedig visszapillantás a szerző életmunkásságára. (Rückblick 
auf eine Lebensarbeit gegen den Liberalismus.) 

Az I.-ben a L. jelenségeiről és hatásairól, a L. lényegéről s 
végül a kereszténységről, mint a L. ellentétéről beszél. 

P. Weiss egész terjedelmében kimutatja a L. alaptételeit, 
rámutat a tévedések forrásaira, amelyek gyökerében támadják 
meg a kath. világnézetet. A L. jelenségeit és hatásait vizsgálva, 
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azt találjuk, hogy a L. mindenféle alakjában ellenmondásban van a 
kath. egyházzal. Minden felületes véleménnyel szemben, akik 
a socialismust a L. tűzfészkének tartják, P. Weiss kimutatja, hogy 
a L. egyáltalában nem halott, ellenben az idők változása szerint 
más és más formában igyekezett magát befészkelni a kath. egy-
házba, főképen annak képzett elemei közé. Látszólag csak a túlzó 
katholikusok ellensége, ő maga jó katholikus akar lenni, de azért 
száműzni szeretné még a «katholikus» szót is, helyette «keresz-
tényt» használni s ezt is a legtágabb értelemben. 

Ami a L. lényegét illeti, azt igen nehéz megállapítani, illetve 
meghatározni. A L. egyenesen nem tagadja az alapigazságot, de 
a tévedéseket sem korholja. Egyszerűen ellensége minden hatá-
rozottságnak, pontosságnak, hagyománynak. Egyik formája a 
subjectivizmus, amely egyaránt tagadja a hit lényegét, a tekin-
tély alapját, a theologiai életnek bázisait. Emancipálni akarja a 
tudományt, laicizálni törekszik az egyházat, a papságot; mindenütt 
az egyenlőséget, szabadságot óhajtja behozni: miáltal a L. nem 
más, mint modern formába öltözött protestantizmus. 

Ezzel szemben találjuk a katholikus egyházat, amely Krisz-
tus által alapított tekintélyen nyugodva egyedül van hivatva arra, 
hogy a kinyilatkoztatott hitigazságok tanítása és az isteni kegye-
lem segítségével az embereket az öröküdvösségre vezesse. 

A Il.-ben P. Weiss visszapillantást vet élete legfőbb felada-
tára, amelyet maga elé tűzött, t. i. a katholikus hitigazságok vé-
delmezése a modern szellemi áramlatokkal szemben. Szellemi 
munkásságának központja az Apologie des Christentums1 (9. kö-
tet 1878—89), amelyben a jelenkor szellemi tévelygéseit támadta 
s azok tarthatatlanságát mutatta ki. Die religiöse Gefahr (3. ki-
adás 1904.) c. munkájában pedig szorosan a vallás ellen irányuló 
tévedéseket ostorozza. E két művet sok támadás érte, még a 
katholikusok részéről is. De a Syllabus, a Pascendi P. Weissnek 
adtak igazat, amennyiben mintegy hitelesítették a szerzőnek a 
modern áramlatok ellen irányuló eszméit és gondolatait. Végül 
a Lebens- und Gewissensfragen der Gegenwart c. könyvében 
pedig lépésről-lépésre kimutatta a modern eszmék beszivár-
gását a ker. gondolkozás, a hit, az erkölcsi és szociális élet 
keretei közé. 

Végig lapozva P. Weiss e munkáját azon meggyőződésre 

1 P. Weiss élete és munkássága Religio 1914. jun. 
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jutunk, hogy valóban megfelelt X. Pius óhajának s méltó helyet 
foglalt P. Weiss többi elsőrangú művei között. 

Fribourg. Faragó János. 

Dr. Franz Savicki: Der Sinn des Lebens. Eine katholische 
Lebensphilosophie. Paderborn, 1913. 327 1. Ára 4-20 kor. 

Ez a mű egy nagyobb gyűjteménynek a «Katholische Le-
benswerte. Monographien über die Bedeutung des Katholicis-
mus für Welt und Leben» cimen megindított könyvsorozatnak 
egyik kötete, melyet a pelplini szeminárium tanára írt. 

A könyv az emberi élet igazi és helyes céljával foglalkozik 
és ezzel egyúttal a katholikus erkölcstan apologiáját nyújtja. 

Az ember legelső és legfontosabb gondolata : mi az életem 
célja. Helyesen mondja Carlyle: Az élet cél és törekvés nélkül 
olyan, mint egy nagy dimenziójú gépszörnyeteg, mely lelketlen 
közömbösséggel töri szét a beléje hulló embert. 

A kétely senkit sem enged nyugodni. A kételkedő, a hitben 
meg nem nyugvó ember lelki kínja szólal meg Heine szavaiban : 

«O löst mir das Rätsel des Lebens, 
Das qualvoll uralte Rätsel. 

Sagt mir, was bedeutet der Mensch ? 
Woher ist er gekommen? Wo geht er hin? 
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? 

Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel, 
Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken, 
Es blicken die Sterne gleichgültig und kalt 
Und ein Narr wartet auf Antwort». (Fragen.) 

A hitetlenség választ nem ad, legalább kielégítő és meg-
nyugtató megoldással nem szolgál. Pedig választ vár az ember 
és hiába mondja Nordau, hogy az élet céljáról való töprengés 
jellemgyöngeség jele, dolgozni és élni kell s többivel nem tö-
rődni, épen ellenkezőleg lelki nagyság, nagy ambíció jele az, ha 
valaki tisztában akar lenni azzal, hogy miért él, miért dolgozik. 
A munkának és az életnek a cél ad igazi értéket. Csak a keresz-
tény életfelfogás nyújt biztos és megnyugtató felvilágosítást. Esze-
rint az embernek hármas célja: 1. Öncél. 2. Társadalmi cél. 
3. Természetfölötti cél. 
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1. Minden lénynek első célja az öncél: fönnmaradás és tö-
kéletesedés. Az ember öncélja is öntökéletesedés ebben a sor-
rendben : a lélek etikai, a szellem tudományos és művészeti és a 
test hygienikus harmonikus kifejlesztése, úgy azonban, hogy a 
lélek uralma a szellem és a test fölött biztosítva maradjon. Mi-
nor serviat maiori. Ezt az öntökéletesedést vezeti az abszolút és 
heteronom erkölcsi törvény, mely egyetemes és örök törvény s 
ezért minden korban mindenkit kötelez. — Itt hibáztatjuk, hogy 
a szellem és test tökéletesítésének mikéntjét csak futólag érintette, 
pedig mindakettő nagyon fontos és a lélek nevelésével összefér, 
más részről pedig e kérdés korunkban nagyon aktuális. 

2. A tökéletes személyiség kialakításán kívül második célja 
az embernek a társadalmi munka. A szerző Nietzsche felfogásá-
val szemben: der Egoismus gehört zum Wesen der vornehmen 
Seele hangsúlyozza, hogy az ember, mint társadalmi lény az alt-
ruismus szolgálatában kell, hogy keresse társadalmi kötelességei-
nek teljesítését. A kereszténység tevékeny kulturmunkára kötelezi 
az embert, semmi sem áll távolabb a keresztény életfilozófiától, 
mint a kulturát megvetni. Csak azt nem engedi, hogy a kultura 
leple alatt bűn és alacsonyság terjedjen és hogy az ember sze-
mélyiségével a kultura eszközévé sülyedjen le. A szerző idézi 
Kantot: Die Persönlichkeit hat keinen Preis, kein Äquivalent, 
für das sie feil wäre, sie hat Würde. 

Fejtegeti a kultura és az erkölcsi élet közti viszonyt, amely, 
sajnos, nem arányos, hanem vallásos támasz nélkül sokszor fordított. 

3. Harmadik és legfőbb célja az embernek a természetfö-
lötti cél : Isten szolgálata által az örökélet megszerzése. Ez a cél 
az első kettővel összeegyeztethető, sőt mindakettőt elősegíti, mert 
nagy motívumokat és segítő eszközöket nyújt azok elérésére. 
Nagy jellemek vallásos erkölcs és túlvilági életfelfogás nélkül 
nem képzelhetők el. 

Polemizál Hartmann és Nietzsche ellenkező nézeteivel. Nietz-
sche kitörli Istent az ember programmjából : Te nem fogsz 
többé imádkozni, senkit sem fogsz imádni, senkiben sem fogsz 
bizni, lemondasz arról, hogy nyomorúságodban egy végső böl-
cseséghez és jósághoz fordulj, nincs többé őröd és barátod, ju-
talmazod és büntető biród, nincs értelem és bölcseség, sem sze-
retet a világ jelenségeiben, tiltakozol a végső, örök béke ellen, 
egyszóval kiirtod az Istent. Ezt ajánlja Nietzsche, de a végén 
felkiált: Mensch der Entsagung, in alledem willst du entsagen? 
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Wer wird dir die Kraft dazu geben? Noch hatte niemand diese 
Kraft! De Nietzsche nem enged az istengyülölet őrületéből : 
«Ich werde an meinen Leidenschaften zugrundegehen, sie wer-
fen mich hin und her; ich falle fortwährend auseinander, aber 
es liegt mir nichts daran». (258—9.) 

Majd a szenvedés, halál és halhatatlanság kérdéseit fejte-
geti. Itt kissé száraz és nem modern. 

Egészben véve azonban tartalmas, alapos munka, mely a 
modern irodalom képviselőit is szóhoz juttatja. Kissé terjengős 
s itt-ott kevésbbé lendületes, hanem száraz. 

Esztergom. Dr. Madarász István. 
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III. V E 6 Y E S E K 

ÚJSZÖVETSÉGI BIBLIKUS SZAKSZEMLE. 1 

D R . D A U S C H , Die synoptische Frage. (Biblische Zeitfragen. 
Münster, 1914. 0.50 márka.) Dausch tanár az újszövetségi szent-
írástannak egyik legvitatottabb kérdését teszi fejtegetésének tár-
gyává. Véleménye szerint a szóbeli tanítás elméletét össze kell 
kötnünk az írásbeli forrás-elmélettel. A synoptikus evangéliumok 
sorrendje : aram Máté, — Márk, — görög Máté, — Lukács. Az első 
és a harmadik evangélium közös részeit különböző okok ered-
ményezték: a közös apostoli tanítás, az írott kánoni evangéliu-
moknak egymásra gyakorolt kölcsönös hatása és talán a Lukács 
1, l-ben említett evangélium-kísérletek. Elméletét Dausch Máté 
3. és 4. fejezetein és ezek párhuzamos helyein mutatja be. 

KLAMETH, Die neutestamentliehen Lokaltraditionen Palaes-
tinas in der Zeit vor den Kreuzzügen /. Münster, 1914. 150 lap, 
4.50 márka. — Aki már járt Palesztinában, annak mindenesetre 
feltűnt a lépten-nyomon észrevehető törekvés: pontosan tudni 
és ismerni azon helyeket, amelyekhez a bibliában említett ese-
mények fűződnek. Ez a törekvés egészen természetesnek látszik, 
de sajna, nem egyszer a történeti hűségnek, sőt valószínűségnek 
is rovására megy.2 Ép azért örömmel fogadhatjuk az olyan 
munkát, mely alapos tanulmány tárgyává teszi a palesztinai helyi 
hagyományokat. Klameth abból a helyes föltevésből indul ki, 
hogy történelmi bizonyosságot csak a legrégibb, az első száza-
dokig visszamenő hagyomány eredményezhet, melynek tanúi: 
az újszövetségi apokrif irodalom, a szentatyák és egyházi írók, 
az első századokban keletkezett útleírások és a biblián kívül álló 
régi zsidó hagyomány. Amely hagyományról a keresztesek koráig 

1 A világháború miatt a felsorolt munkák közvetlen tanulmányozása 
lehetetlen volt. Adataimat a «Biblische Zeitschrift» • bői és a padernborni 
«Theologie und Glaube»-ből vettem. 

2 Pl. Kanában a szakadár görögök egyikét őrzik azon kővedreknek, 
melyekben Jézus a menyegzőn a vizet borrá változtatta. (!) 
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mitsem tudnak, az hitelességre nem is tarthat számot. Sietünk 
megjegyezni, hogy a Golgothához, Bethlehemhez és Názárethhez 
fűződő hagyomány igen régi és szilárd alapokon nyugszik. 
Klameth érdekes példákkal szemlélteti az egyes hagyományok 
keletkezését és a közbejátszó különféle tényezőket. 

SCHLATTER, I. Die Gemeinde in der apostolischen Zeit und 
im Missionsgebiet. II. Das Wunder in der Synagoge. Gütersloh, 
1914. 1-50 márka. (A «Beiträge zur Förderung christlicher Theo-
logie» 16. évfolyamának 5. füzete.) Az első tanulmány az apos-
toli korszak községi szervezetéről, viszonyairól beszél a követ-
kező szempontok szerint: 1. Újjáalkotás és történelmi folytonosság. 
2. Szellem és természet. 3. Harc és béke. 4. Szabadság és rend. 
Minden szakaszt a mai protestáns missziókkal hasonlít össze. —-
A második munka Fiebig ellen írt vitázó irat, melyben Schlatter 
azon régebben is hangoztatott állítását védi, hogy nincs párhuzam 
Jézus csodái és azon különös események között, melyeket kor-
társai egyes tanítókról és jámborokról állítottak. 

D R . K A S T N E R , Jesus vor dem Hohen Rat. (Jahresbericht des 
Kgl. Gymnasiums zu Zaborze: 1914.) Ez értekezés Márk 14,60—65-t 
magyarázza. A szerző először kifejti, mi volt az oka a Jézus ellen 
feltámadt farizeusi gyűlöletnek, majd áttér a synedrium szerve-
zetére, Jézus elitéltetésének külső jogi formáira és a főpap sze-
repére. Ezek után következik az említett evangéliumi rész magya-
rázata. A főpap az «istenfiúságot» metaphysikai értelemben vette, 
— Jézus magát valósággal Isten fiának mondta, — eszerint a 
főpap a mózesi törvényt helytelenül értelmezve istenkáromlást 
vethetett Jézus szemére. A fejtegetésnek egy része az «ember 
fia» elnevezésről szól. Kasztner alaposan ismeri a Talmudot is, 
de csak kellő óvatossággal használja. Különben a huszonhat 
oldalra terjedő dolgozatot a szerző egy nagyobb munka alap-
jának szánta. 

B E H M J Á N O S , Die Bekehrung des Paulus, (Berlin, 0'50 m.) 
szent Pál megtérését történeti és lélektani okokból magyarázza. 
Kétségbe nem vonható, Pál maga mondja sokszor is, hogy ő a 
kereszténység üldözőjéből annak apostolává lett. Bár Pál azelőtt 
is, annyira-mennyire, ismerte a kereszténységet, megtérésének 
oka az Úr Jézusnak valóságos megjelenése volt. Minden más 
látomási elmélet tarthatatlan. 

A «Religionsgeschichtliche Volksbücher» vállalat Tübin-
genben megjelent VI. sorozata szent Pál leveleiből a követke-
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zőket tárgyalja népszerűen: I. Aus den Briefen des Paulus nach 
Korinth, szerzője dr. Auer; II. Aus dem Briefe des Paulus nach 
Rom, Böhligtől; III. Die Pastoralbriefe, szerzője Köhler. Pro-
testáns vállalatról van szó és kimondott célja a negativ biblia-
kritika eredményeit a nép közé vinni. Igazán kár, hogy ez a 
szellem lengi át mind a három füzetet (áruk egyenkint fél márka), 
mert sok hasznos adatot is tartalmaznak. A vállalat a negativ 
biblia-kritikát «becsületes tudománynak» (ehrliche Wissenschaft) 
nevezi, melyről azonban azt is elismeri, hogy «sokat fog a nép-
ben lerontani, ami addig bebizonyított igazság gyanánt szerepelt.» 
Sajnos, ez az állítása nagyon is igaz! 

DIMMLER EMIL, Die Briefe der Apostel (két kötet), Die 
Apostelgeschichte und Geheime Offenbarung (egy kötet). M. 
Gladbach. (1"20, 2'40 márka.) E három kötettel a szerző kiegé-
szítette az egész újszövetségre terjedő magyarázatait. Az iroda-
lomtörténeti bevezető részek után szakaszokra osztja a szöveget, 
melyet az eredeti görög szövegből fordított le. A szöveg fel-
osztása, szabatos és mégsem túlságosan szabad fordítása, vala-
mint helyes magyarázatai egyaránt elismerésre méltók. 

Apokrif irodalom. HOLZMEISTER O R B Á N , «Unbeachtete 
patristische Agrapha» cimen folytatja a Zeitschrift für kath. 
Theologie 1914. évfolyamában (113—143. 1.) megkezdett érteke-
zését a jelen (1915.) évfolyam 98—118. lapjain; az egész dol-
gozat Innsbruckban külön lenyomat alakjában is megjelent. 
Az előbbi közleményből két agraphont elhagy, kettőhöz újabb 
forrásokat hoz fel, majd tizenegy újabb mondást közöl: egy 
Máté evangéliumából, négy az ó-szövetségből, hat pedig isme-
retlen forrásokból eredt. 

W E B E R , Das apologetische Element in den neutestament-
lichen Auf erste hungsbe richten, ihre Entstehungszeit und Reihenfolge. 
(Katholik, II. 78—99. és 182—206.1.) A szerző érdekes dogmatör-
téneti tanulmány tárgyává tette azon egyes fázisokat, melyeket a 
biblia különböző helyei Jézus föltámadásának hirdetésében mutat-
nak. Első nyilvános hirdetése e végtelenül fontos ténynek szent 
Péter első beszéde (Ap. Csel. 2. fej.), melyet az apostol Jeru-
zsálem lakói előtt tart, kik Jézus halálát látták. E tan hirdetésé-
nek második fokozatát mutatja Péter jaffai beszéde Cornelius 
százados előtt (Ap. Csel. 10, 37—43.). A föltámadás egyszerű 
hirdetéséből annak apologiája lett. Egyre több apologetikai bizo-
nyítékot találunk szent Pálnál (Ap. Csel. 13, 16—41. 17, 22—31. 
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26, 2—29. Kor. I. 15.) és az evangélistáknál. A fokozatos fejlődés 
igen jól beleillik azon chronologiába is, amelyet a katholikus 
szerzők az egyes szentiratokra nézve felállítottak. 

Ugyanezen folyóiratban (II. 2 7 6 — 2 9 6 . ) STEFFEN, Die Reli-
giösen Zustände und Verhältnisse der kleinasiatischen christ-
lichen Gemeinde nach Apok. cap. I—III. — A Jelenések köny-
vének korát a 95. vagy 96. esztendőre teszi. A három első 
fejezetnek történeti jellege van, nem jövendölések; a hitköz-
ségek angyalai pedig ezeknek főpásztorai. 

HEITMÜLLER, Zur Johannes-Tradition. (Zeitschrift für die 
neutestamentliche Wissenschaft, 1914. 189—209. 1.) felújítja a 
rationalismus részéről unos-untalan hangoztatott tételt, hogy tör-
ténelmileg helytelen az a hagyomány, mely János apostolt 
Ephesussal összeköttetésbe hozza. Ezzel persze megdől a 
IV. evangéliumnak és a Jelenések könyvének igazciműsége is. 
Heitmüller két «érvre» hivatkozik, a) Márk 10, 35—45 azt «bi-
zonyítja», hogy a kereszténység 70 körül Jakabot és Jánost már 
halottaknak hitte, ß) Philippus Sidetes szerint (+430.) Papias a 
Aoyíwv xupcaxöv è^yrjatç második könyvében megemlíti, hogy 
Zebedaeus fiai korán meghaltak. Heitmüller a János apostolról 
szóló hagyomány eredetét egészen a mythos-elmélet szerint ma-
gyarázza. Szerinte a kisázsiai «presbyterek» írták meg a IV. evan-
géliumot és az Apokalypsist, melyeket bizonyos Joannes Pres-
byternek tulajdonítottak, kit egyre jobban körülvettek bizonyos 
nimbusszal, míg végre a II. század végén már összezavarták Já-
nos apostollal. Papias szerint a IV. evangelium szerzője Joannes 
Presbyter. Irenaeus tévedett, midőn János apostolra magyarázta 
mindazt, amit mesterei, Polycarpus és a kisázsiai presbyterek 
Joannes Presbyterről mondtak ; ő is, Eusebius is «az uralkodó 
hagyomány suggestiója alatt álltak». — Valóban különös eljárás ! 
A Márk-féle helyet szent János korai halálára magyarázni csak 
hibás exegesissel lehet; Philippus Sidetes pedig az V. század-
ban már késő és ellenőrizhetetlen tanú. Amit Heitmüller a Já-
nos apostolról szóló ephesusi hagyomány keletkezéséről mond, 
minden történelmi módszerrel ellenkezik. Mindenki vagy «hami-
sított», vagy «tévedett». Nagyon jól mondja Poggel (Theologie 
und Glaube, 1915. 59. 1.): Heitmüller 70 tétele közül valószinűt-
lensége és helytelensége miatt alig egy állhat meg a tárgyilagos 
kritika ítélőszéke előtt. 

Ugyancsak a Zeitschrift für die neutestamentliche Wissen-
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schaftban (1914, 253. 1.) B O L L {Zum ufôç ápaev der Offenbarung 
Johannis) azt a sajátságos állítást kockáztatja meg, hogy a Jele-
nések könyvének 12. fejezetében említett «asszony» Isis egyptomi 
istennő ; a ùibç âpaev tautologikus kifejezés az egyptomi nyelv-
szokásban gyakran megtalálható. 

N E S T L E E . e folyóirat 1 9 1 5 . 9 1 . skk. lapjain Miscellen címen 
négy újszövetségi helyhez füz rövid megjegyzéseket, a) Die Zinne 
des Tempels, — a Truepúyiov-hoz Dán. 9, 27-ben talál párhuzamot, 
ß) Akt. 17, 11 : Nobiliores eorum qui sunt Thessalonicae, — a gö-
rög mondatszerkezetnek szórói-szóra követett fordítása, y) Paral-
lele zum Judaskusz, — Móz. I. 33, 4: Ézsau megcsókolja Jáko-
bot. 8) Zur Wendung ánóxetxat etc. II. Tim. 4, 8. u. Kol, 1, 5.— 
a kérdéses kifejezés a mennyei jutalomra vonatkozik. A keleti 
uralkodók nyelvében ez szinte múszó a hű szolgálatok elisme-
résére. 

Zeitschrift für Kirchengeschichte. ERBES, Die Zeit des mura-
torischen Fragments. (1914, 331—363.1.) a Muratori-féle töredéket 
legkorábban a harmadik század első negyedére teszi; erre az 
időre mutatna a «Kataphryges»-nek nevezett szekta a 84. és 85. 
sorban. A 81. sorban az «Arsinoi» szót «Marcionis»-ra javítja, 
«Miltiades» nevét pedig «Alcibiades»-re, ki a kataphrygok szek-
tájának egyik feje volt. Hogy a töredék szerzője szerint Hermas 
«nuperrime» írt (74. sor), Erbes szerint nem képez akadályt theo-
riája ellen, mert szerinte egy 70 évvel előbb írt könyvet még 
lehet «nuperrime» írottnak mondani. Amit a töredék János evan-
géliumáról mond, valószínűleg az eretnek Cajus ellen szól. Az «ad 
haeresem Marcionis» szerkesztett levélben (65. sor) Erbes az 
apokryph III. korinthusi levelet látja, melyet a szír egyház a 
harmadik század elején kánonjába foglalt ; az «epistola ad Alexan-
drinos» (64. 65. sor) szerinte azonos a zsidókhoz írt kánoni levéllel. 
A Muratori-féle töredék szerzője gyanánt Erbes bizonyos Rho-
dont nevez meg. 

A The Irish Theolog. Quarterly folyóirat 1914. juliusi szá-
mában (319—336. 1.) H I T C H C O C K G. «The Symbolism of the 
Apocalypse» cimen a Jelenések könyve symbolumainak ismerte-
tését adja. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 
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626—1914/15. d. sz. 
H I R D E T M E N Y . 

A Hittudományi Kar 1914. évi január hó 27-én tartott 
IV. rendes ülésében a Horváth-alapból két tételre hirdetett pá-
lyázatot 1915. május l-ig terjedő határidőre. Minthogy a jelzett 
határidőig egyik tételre sem érkezett pályamunka, a Kar 1915. 
junius 1-én tartott IX. rendes ülésében elhatározta, hogy mindkét 
tételre új pályázatot hirdet. 

1. Az egyháztörténelemből : «A magyarországi boszorkány-
perek története». 

2. Az ószövetségi szentirástudományból : «A bibliai őstör-
ténet (Gen. 1—3.) ujabb értelmezésének története és annak bírá-
lata, valamint a kérdés állásának tudományos kifejtése». 

A munka a művelt közönség igényéhez legyen szabva, az 
alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelven írva, 
legalább 15 nyomtatott ívnyi terjedelemben. A pályaművek idegen 
kézzel olvashatóan írva, szerző nevét rejtő zárt levélkével 1916. 
október l-ig a Hittudományi Kar dékáni hivatalához nyújtandók 
be. Jutalomdíjuk egyenkint 1200, egyezerkettőszáz korona. A nyertes 
szerző köteles müvét nyomtatásban, külön könyv alakjában vagy 
folyóiratban közzétenni. 

Budapest, 1915. junius hó 5-én. 
Mihály fi Ákos dr. s. k., 

hittudománykari dékán. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát fizettek : Bognár Gyula, Báró Forster Gyula, Vinczent 

Mihály. 
1914-re 6 koronát fizettek: Ecker Károly, Magyar Egyházirodalmi Iskola 

Eperjes, Nádai Kálmán. 
1915-re 12 koronát fizettek: Alexa Ferenc, Baráczius József, Bencze 

István, Bojdisz Miklós, Bräutigam Ferenc, Cisztercita-r. főgimnázium tanári 
könyvtára Pécs, Faragó Károly, Jézus-társasági-rendház Budapest, Kottesovszky 
Alajos, Központi papnevelő-intézet Budapest 4 példány, Magyar Egyházirod. 
Iskola Eger, Magyar Egyházirod. Iskola Eperjes, Marton Sándor, dr. Mattya-
sovszky Kasszián, Michel Károly, dr. Mérő József, Nádai Kálmán, Plébánia 
Csabrendek, Plébánia Nyésta, dr. Robitsek Ferenc, dr. Saly László, dr. Sárközy 
Lajos, Simsik János, Terlanday Rudolf, dr. Tichy Gyula, Tihanyi Béla, 
dr. Töttössy Miklós. 

1915-re 6 koronát fizetett: Ecker Károly. 
1915-re 4 koronát fizetett: Kecskés Pál. 
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A nyugtatást június 14-ikén zártam le. 
A mult vagy jelen évre hátralékos megrendelőket nagyon 

kérem, szíveskedjenek fizetni. Könyvnyomtató-intézetemtől épen 
most kaptam értesítést, hogy árait — más nyomtató-intézetekkel 
egyetértve — fel kellett emelnie. Ez is legyen egy ok arra, hogy 
a megrendelők a csekély 12 korona díjat lefizessék s új meg-
rendelők is csatlakozzanak. 

Az a törekvésem, hogy a fizetések elkönyvelésében semmi 
hiba ne történjék. Ám minden hibát kikerülni nem lehet. A nyil-
vános nyugtatványozásnak épen az az egyik célja, hogy az eset-
leges tévedést felszólalás alapján azonnal ki lehessen igazítani. 
Azért az esetleges tévedésért s fizetésre való téves felszólításért 
senki ne nehezteljen, hanem szíveskedjék felszólalni. 

Minduntalan kérem, hogy a címváltozást tessék szorgalmasan 
bejelenteni, de még mindig kevesen hallgatják meg ezt a kéré-
semet, amiből azután a szállításban sok baj származik. 

Azt is újból kérem, hogy a megrendelést személyenkint 
külön s közvetetlenül nálam tenni s a fizetést ugyanígy teljesí-
teni méltóztassék. A csoportosan vagy könyvárus útján tett meg-
rendelések sok tévedést okoznak. 

A legközelebbi füzet szeptember közepén fog megjelenni. 

RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb o rgoná jának (a király o r g o n á j á n a k a koronázás i templom-
ban) a lko tó ja , gőzüzemre berendezet t gépekkel cs. és k i r . udvari o rgonagyára 

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

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

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

8 8 8 8 8 8 8 t 8 8 Í 8 Í 8 8 8 8 8 8 
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83 



TTTT A lelkészkedő papság figyelmét fölhívjuk a 
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bizományában megjelent s minden könyv-
kereskedésben kapható pasztorális munkára: 

AZ IGEHIRDETÉS. 
Ii 

Egyetemi előadások a lelkipásztorkodástan 
köréből. B B B 

Irta MIHÁLYFI ÁKOS dr. 
egyetemi tanár. 8-adr. 467 lap. Ára 6 kor. 
A munka hosszabb bevezetés után, mely a 
lelkipásztorkodástan történeti fejlődését és 
irodalmát tünteti föl, három könyvre oszlik. 

Első könyv : t=H=is 

AZ IGEHIRDETÉS A SZÓSZÉKEN. 

HOMILETIKA. EGYHÁZI SZÓNOKLÁSTAN. 

Második könyv: Q Q B 

AZ IGEHIRDETÉS AZ ISKOLÁBAN. 

KATECHETIKA. H I T E L E M Z É S T A N . 

Harmadik könyv : B B E I 

AZ I G E H I R D E T É S AZ É L E T B E N . 
H O D E G E T I K A . K Y B E R N E T I K A . 

Debreceni Egyetemi Könyvtár 
Átengedett iölospéldánj 
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IX., Mátyás-utca 18. 



1. É R T E K E Z É S E K 
• • • • • • • • • • • • • • 

S I M O N M A G U S . 
Az Ap. csel. 8, 9. stb. és 24, 24. stb. történeti megvilágítása. 

Az ÚR JÉZUS apostolainak kérdésére a Jeruzsálem elpusztulását 
f \ megelőző jelek között felemlíti a hamis prófétákat is: «Sok 
hamis próféta támad és sokat eltévelyítenek». (Máté 24, 11.) 
Theudas (Ap. cs. 21, 38.), Elymas Mágus (Ap. cs. 13, 8.), Hyme-
naeus és Sándor (Tim. I. 1, 20.) és egyéb, Jeruzsálem pusztulását 
megelőzően fellépő hamis próféták között, akikhez névtelenül 
Flavius József is többeket sorol (Ant. Jud. 20, 8, 6, 10. Bell. Jud. 
6, 5, 2.) legszomorúbb hírnévre vergődött és az ifjú keresztény-
ségben legtöbb zavart okozott működésével és tanaival is meg 
az ő nevéről elnevezett s főképen a középkorban divott szimonia 
bűne révén is leghirhedtebb Simon Mágus, akinek rejtélyes egyé-
niségével kénytelen-kelletlen elég sokat foglalkozott majdnem 
három századon át az őskeresztény irodalom. Az első említés a 
szentírásban Fülöp diakónus szamariai működésével kapcsolat-
ban történik róla. (Ap. cs. 8, 9, 25.) «Fülöp leméne Szamaria 
városába s hirdeté nekik a Krisztust. Es a seregek figyelmezé-
nek azokra, miket Fülöp mondott, egyakarattal hallgatván és 
látván a csodajeleket, melyeket cselekedett. Mert közülük sokak-
ból, kikben tisztátalan lelkek valának, nagy szóval kiáltván, kime-
nének. És sok inaszakadt és sánta gyógyula meg. Lőn azért nagy 
öröm abban a városban. Vala pedig egy Simon nevű férfiú, ki 
azelőtt a városban bűbájosságot űzött (fuerat mágus), hitegetvén 
a szamariai nemzetet, magát valami nagynak tartván (dicens se 
esse aliquem magnum), kire mindnyájan hallgatának, legkisebbtől 
legnagyobbig, mondván : Ez az Isten ereje, mely nagynak hivatik. 
(Hic est virtus Dei, quae vocatur magna = Ofaôç êort Vj §ùva[uç 
l o t ) •9-soO r j xaÀGt)|j .àvïj fjteyáXTj.) 

Hallgaták pedig őt azért, mivel sok idő óta ámította őket 
bűbájosságaival. Midőn pedig hittek Fülöpnek, ki Isten országát 

Religio, hitlud. és bölcs, folyóirat. 3 0 
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hirdeti vala, Jézus Krisztus nevében megkereszteltetének férfiak 
és asszonyok. Akkor Simon maga is hitt és miután megkeresztel-
tetett, Fülöphöz csatlakozék; látá a történt jeleket és nagy cso-
dákat és álmélkodván csodálkozék. Midőn pedig hallották az 
apostolok, kik Jeruzsálemben valának, hogy Szamaria bevette az 
Isten igéjét, hozzájuk küldék Pétert és Jánost, kik elmenvén, 
imádkozának érettük, hogy vehessék a Szentlelket; mert még 
senkire közülük nem szállott, hanem csak megkereszteltettek 
vala az Úr Jézus nevében. Akkor rájuk tevék kezeiket és azok 
vevék a Szentlelket. Látván pedig Simon, hogy az apostolok 
kézrátevése által adatik a Szentlélek, pénzt vive nekik, mondván: 
Adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy akire kezeimet teszem, a 
Szentlelket vegye. Péter pedig mondá neki: Vesszen el veled 
együtt a te pénzed, mivel azt állítád, hogy az Isten ajándékát 
pénzen lehet megvenni. Nincs neked részed, sem örökséged 
ebben; mert a te szived nem igaz Isten előtt. Tarts tehát bűn-
bánatot e gonoszságodról és kérjed az Istent, ha talán meg-
bocsáttatnék neked a te szived e gondolata. Mert látom, hogy 
te a keserűség epéjével telve s a gonoszság kötelei között vagy. 
Felelvén pedig Simon, mondá: Könyörögjetek ti érettem az 
Úrnak, hogy semmi se jöjjön rám azokból, miket mondottatok.» 

Ki volt ez a rejtélyes férfiú, akit a szamariabeliek Isten 
«nagy erejé»-nek hívtak s aki «magát valami nagy»-nak tartotta, 
de akit antiochiai sz. Ignác nem ok nélkül a «sátán első-
szülöttjé»-nek nevezett? 

Magából a szent szövegből kitűnik, hogy nagy tekintély-
nek örvendett a szamariabeliek között s e tekintélyét bűbájos 
mutatványainak köszönhette. De e működését részletesen nem 
ismerteti a szentíró. Pedig ugyancsak nagy és veszedelmes mult 
lehetett a háta mögött, hogy «mindnyájan hallgatának rá, leg-
kisebbtől a legnagyobbig». Nagy és ártalmas multat kellett 
hátrahagynia, hogy sz. Péter oly kereken kimondhatta róla az 
ítéletet : «a te szived nem igaz Isten előtt». Szent Péter alaposan 
ismerhette az ő alakoskodó emberét. Csak múltjának, előbbi 
működésének töviről-hegyire való ismerete alapján mondhatta ki 
róla azt a szivekig és vesékig ható megállapítást: «Látom, hogy 
te a keserűség epéjével telve s a gonoszság kötelékei között 
vagy», azaz javíthatatlan és veszedelmes ember vagy. Legalább 
Bisping így írja körül az apostol szavait: «Úgy ismerlek téged, 
mint olyan embert, aki sokakat erkölcsileg meg fog mérgezni 
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és a bűn és hitetlenség bilincseibe fogja őket zárni». Bisping 
ugyanis sz. Péter szavaiban célzást lát a Deuterononium 29, 18-ra, 
mely a bálványok szolgálatára csábítót «epe- és keserűségtermő 
gyökér»-nek nevezi. Csak a veszedelmes mult ismeretéből követ-
keztetheti az apostol ily ártalmas jövőre. 

Simon Mágus múltjának felderítése végett Flavius József 
Antiquitates Judaicae c. művéhez kell folyamodnunk, aki XVIII, 
4, 1. elbeszéli, hogy Keresztelő sz. János nyilvános felléptével 
körülbelül egyidőtájban, tehát körülbelül 781—782. a. U. c. Sza-
maria hegyei közé egy szemfényvesztő fészkelte be magát. Fel-
használván a római uralomokozta nagy elkeseredést és a belőle 
született általános messiásvárást, mindenféle szélhámosságait azzal 
koronázta meg, hogy kiadta magát messiásnak. Tirathabában, a 
Oarizim lábánál rengeteg tömeget csődített össze nemcsak a hiszé-
keny népből, hanem az előkelőbb szamaritánusokból is azzal a 
mesével, hogy felvezeti őket a Garizim hegyére s ott felfedezi, 
kiássa nekik a mózesi szent sátort, frigyszekrényt és szent edé-
nyeket. Ezen kornak hiedelme szerint ugyanis ezen szent tárgyak 
feltalálása egyszersmind a messiási ország hajnalhasadását jelenti. 
Ezen hiedelem pedig a Makkabeusok II. könyvének 2, 4—8. 
alapszik: A vele számkivetésbe menő zsidóknak Jeremiás «pró-
féta megparancsolta a neki adott isteni feleletből, hogy a sátort 
és szekrényt magukkal vigyék (t. i. Jeruzsálemnek Nabukodo-
nosortól 588-ban történt elpusztítása előtt), míg ama hegyre ére, 
melyre Mózes fölment, hogy lássa az Isten örökségét. És oda-
érvén Jeremiás, egy helyet talála a barlangban és a sátort, a 
szekrényt és a jóillatszer oltárát bevivé abba és a nyilást beraká. 
És odajárulának némelyek az őt követőkből, hogy megjegyezzék 
maguknak a helyet, de nem találhaták meg. Amint ezt megérté 
Jeremiás, megfeddvén őket, mondá: Hogy nem lesz tudva ama 
hely, mígnem összeszedi Isten a nép gyülekezetét és meg-
kegyelmez. És akkor mutatja meg az Úr ezeket és az Úr dicső-
sége felhőben fog megjelenni, amint Mózesnek is megjelent vala 
és magát megmutatta, mikor Salamon könyörgött, hogy ama 
hely a nagy Istennek szenteltessék». Jeremiás jövendöléseiből 
(3, 16. s köv.) és Jelen. 11, 19.-ből ugyanaz tűnik ki, hogy ezen 
nyilatkozatát a zsidók általános megtérésének időpontjára értette, 
mert akkor kerül elő a frigyszekrény Jézus Krisztusban, ki az 
élő szentély s mindazon tárgyakat lelkiképen ábrázolja. Ámde a 
római helytartóktól vérig szipolyozott és sanyargatott zsidók 

30* 
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szerettek minden szent szöveget, mely valamiképen a gyűlölt 
római igától való közeli szabadulásra és a politikai messiás-
ország közeli pirkadására csak valami halvány reményt nyújtott 
is, szivük ezen szándéka szerint magyarázni. 

A szamaritánok, bár nem voltak igazi zsidók, sőt az igazi 
zsidók véleménye szerint származásukra meg vallásukra nézve is 
félpogányok, kapva-kaptak Jeremiás próféta szavainak ilyetén 
magyarázatán. Az eredeti mózesi vallás igazi örököseinek tar-
tották magukat és Flavius József elbeszélése szerint minden 
lehetséges módon megbosszantották a fennhéjázó, őket pestises 
betegekként kerülő (1. Ján. 4, 9.) jeruzsálemi zsidókat. Szerfelett 
megörültek, hogy a messiásként fellépő mágus biztatása szerint 
végre eldől és pedig a szamaritánok javára dől el az a századok 
óta vitatott kérdés, hol kell és szabad a mózesi törvény szerint 
imádkozni : Jeruzsálemben-e, a Garizim hegyén-e? (V. ö. Ján. 4, 20.) 

A szamaritánok többszázados hagyománya szerint t. i. a 
Garizim az a hegy, ahol a szövetség sátra és szent edényei el 
vannak rejtve. Örültek, hogy náluk virrad fel, Szamariában kez-
dődik a messiás országa, mert a szent tárgyak feltalálása a zsi-
dókkal szemben őket fogja igazolni. (V. ö. Petermann: Samarien 
in Herzog's Realencyklopädie 13, 373.) 

Ez a vallási mozgalom azonban gyászos sorsra jutott. Vérbe foj-
totta Poncius Pilátus helytartó, aki a mozgalomnak a római uralom 
megszüntetésére irányuló éle és valószínűleg az ő kapzsi és kegyet-
len kormányzása ellen tüntető politikai jellege miatt katonasá-
gával a szent hegyre törekvő népnek útját állotta. S midőn a 
zarándok nép tervétől tágítani nem akart, közibük vágott a római 
katonaság. Sokat közülük leszúrtak, másokat a lovak a tolongás-
ban agyontapostak. Az előkelőbbeket pedig Pilátus összefogdos-
tatta s felségárulás és elszakadás kisérlete cimén rövidesen kivé-
geztette őket. 

A póruljárt szamaritánok azonban nem érték be a fájdalmas 
siránkozással. Kapóra jött nekik, hogy a judeabeli zsidók is torkig 
voltak a törvényeiket semmibe sem vevő, cinikus és gyáva Pilá-
tussal. Együtt bevádolták őt a zsidók iránt jóindulatú Vitellius 
proconsulnál Antiochiában. Épen ez időben nagy veszedelem 
fenyegette a római birodalom keleti határait a parthusok részé-
ről. A békeszerető Tiberius császár egyenesen azért küldötte 
Vitelliust Syriába, hogy legalább a folyton háborgó Palesztiná-
ban teremtsen békét s így a zsidók részéről biz-tonságban marad-
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hasson a birodalom. Vitellius szívesen fogadta és meghallgatta a 
mindig Róma-párti szamaritánusok panaszát, akiknek sikerült elhi-
tetniük vele, hogy Oarizim-hegyi zarándoklatukkal nem volt 
semmiféle Róma-ellenes szándékuk. Pilátust a császárhoz kül-
dötte, hogy tetteiről adjon számot. A számadás vége a szám-
kivetés volt Galliába 790, a. U. c. Vele együtt bukott a vele 
egy követfuvó, gyámoltalan Kaifás főpap is. 

így tehát a szamariabeli messiásmozgalomnak, melyet egy 
mágus támasztott, volt legalább egy politikai eredménye : a gyű-
lölt Pilátus bukása. 

De mi történt ezzel a magussal, ezzel a hamis messiással? 
Flavius József egyenesen nem mondja meg. De aligha sorolja 
őt azon koryphaeusok és előkelők közé, akik életükkel fizették 
meg a Garizim-hegyi kirándulást; mert olyannak jellemzi őt, aki 
eszközeiben épen nem válogatós, kivált a hazugsághoz és a csalás 
minden eszközéhez ért, ha önnön boldogulásáról van szó. Való-
színű, sőt biztosra vehető, hogy valami ügyes fogással kivágta 
magát az életveszedelemből s mivel Vitellius a szamaritánoknak 
adott igazat, nyugodtan élhetett és dolgozhatott tovább is a félre-
vezetett szamariabeliek között. 

Mindenesetre érdekes, hogy pár évvel később, úgy 35—36-ban 
Kr. u., tehát körülbelül Saul megtérése évében és Pilátus hely-
tartóságának vége felé a messiáskeresésükben oly fájdalmasan 
csalódott szamaritánok között ismét feltűnik egy mágus, az Ap. cs. 
8, 9. szerint Simon nevű, aki az Isten országáról prédikáló Fü-
löpnek concurrentiát csinál, amennyiben visszatartani igyekszik a 
szamaritánokat a Fülöphöz való csatlakozástól. S Fülöp csak 
csodáival, tehát Simon bűvészmutatványainál nagyobb jelekkel 
tudja elérni a sikert, hogy «egyakarattal hallgaták őt». (Ap. cs. 
8, 6.) Feladata annál nehezebb volt, mert Simon már sok idő óta 
ámította őket (a szamariabelieket) bűbájosságaival (Ap. cs. 8, 11.), 
«magát valami nagynak mondván», úgy hogy kicsinye-nagyja 
úgy nyilatkozott róla: «Ez az Isten ereje, mely nagynak hivatik». 
(Ap. cs. 8, 9—10.) 

Steinmann (1. Apostelgeschichte 59.) a [xsyáXyj szóban csak 
szójátékot lát ugyan, amennyiben a szamaritán Megala = az elrej-
tett istenség kinyilatkoztatója görög visszhangját véli benne fel-
fedezhetőnek. De akár szamaritán, akár igazi görög névnek 
vegyük is a jj,8yáXr)—t, mindenképen messiási hivatást fejez ki, a 
Sùvajuç toö freoö-val és a Xéywv eîvac xtva éauxöv [iáyav-val kapcso-
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latban. Hausrath szerint (Neutest. Zeitgesch. II. 269.) rendkívül 
valószínű tehát a következtetés, hogy az Ap. csel.-nek Simon 
Magus-a azonos Flavius József tirathabai ál-Messiásával. 

Fülöp messiáshirdetése azért ütközött oly nagy akadá-
lyokba, mert ez a zajos és kalandos múltú Simon Mágus maga 
is ezt akarta inaugurálni. Fülöp csodatevő erejétől meghökkent 
és egyelőre meghátrált. De a keresztséget is csak azért kérte az 
apostoloktól és a Szentlélek adhatásának charismáját is csak 
azért akarta megvásárolni, hogy ezzel a hathatós bűvészfogással — 
Kunstgriff-el — annál hathatósabban folytathassa álmessiási üzel-
meit. Szent Péter belátott e sötét lélekbe s lelkeket megrontó 
jövő működéséről szóló képletes kijelentése a múltra támaszkodó 
jövendölés csupán. 

S Simon Mágus valóra is váltotta Péter aggodalmát. A Szama-
riában született szent Jusztin (Apol. I. c. 26. és 56.) a rómaiaknak 
szemére hányja, hogy a keresztényeket üldözik, olyanoknak azon-
ban, akik az ördögök ösztönzésére istenként adják ki magukat, 
szobrot állítanak, mint ezt a szamariabeli Gittonból való Simon 
Magussal tették. A Simontól megszabadított Helenát is megem-
líti, aki viszont a Sùvajjuç toO -íteoO (Aeyc&Yj-nak suvoia-ja, vagyis 
az istenség ősgondolatának emberi alakban való kinyilatkoztatása 
gyanánt szerepelt a rómaiak előtt. Jusztin állítását Simon Mágus 
szereplésére vonatkozólag kifogásolta ugyan az újabb kritika 
azon az alapon, hogy a Simon tiszteletének tulajdonított római 
szobor — Semoni Sanco Deo Fidio Sacrum felfed. 1574. a 
Tiberis egy szigetén — a Pons Cestiusnál — nem Simonnak szólt, 
hanem Semon Sancus ősetruszk istenségnek. Azonban ezen eset-
leges tévedése nem cáfolja meg Simon isteni, helyesebben mes-
siási szereplésére vonatkozó állításait. Hiszen honfitársa volt s 
nem sokkal Simon után élt. (f 165.) Szent Ireneusz megerősíti 
Jusztin állítását, amennyiben szerinte (Adversus Haer. 1, 23.) Simon 
azt tanította, hogy ő a szamaritánok között mint atya, a zsidók 
között mint fiú, a pogányok között mint Szentlélek jelent meg 
s ő a legfőbb erő mindenfelett. Emellett bűvszerekkel, szerelmi 
bájitalokkal, álomfejtéssel stb. foglalkozott. Egiptomban, Alexan-
driában tanulhatta meg e bűvészetet, ahol a kétes értékű Homi-
liae Clementinae szerint nevelését kapta. (L. Vigouroux, Diction-
naire: Simon Le Magicien.) 

Tertullián, Alex. Kelemen, Origenes stb. is megemlékeznek 
Simon Mágusról. De legtöbbet foglalkozik Simon Mágus szemé-
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lyével az őskereszténység irói közül Hippolytus. (Philosophoumena 
6, 7—20.) Nevezetesen elbeszéli, hogy azután a nevezetes sza-
mariai találkozás után hogyan állottak szemben ismét egymással 
és pedig Rómában szent Péter és Simon mint elkesedett ellen-
felek. A Jusztin szerint Klaudiusz alatt (41—54.) Rómában tartóz-
kodó Simon messiásszerepben tetszeleg a bűvészmutatványaival 
elszédített hallgatói előtt. De szent Péter olyan energiával szegül 
ellene és leplezi le szédelgéseit, hogy Simon végre megszégye-
nülve elhagyja Rómát és visszatér szülőföldjére, Gittonba. Tekin-
télye elvesztésébe azonban nem tud belenyugodni. Krisztus cso-
dáit, nevezetesen a föltámadás csodáját kezdi majmolni, hogy 
elvesztett nimbuszát visszaszerezze. Megparancsolja tanítványainak, 
hogy temessék el s ő harmadnap elevenen fog kijönni a sírból. 
Tanítványai csakugyan elássák őt, azonban hiába várták föltáma-
dását, mert «nem vala ő a Krisztus». (Philos. 6, 10.) Ezzel szem-
ben egyes apokrifiratok (pl. Acta Petri et Pauli c. 77., Constit. 
Apost. c. 3, 8—9.) tudni vélik, hogy Simon Rómában fejezte be 
életét, midőn nagy néptömeg előtt a mennybemenetel csodáját 
akarta utánozni, de szent Péter imájára lezuhant Róma köveze-
tére, összetörte tagjait és hirtelen halállal mult ki. Minthogy a 
római Hippolytus a római hagyományokat jobban ismerhette az 
apokrifiratok szerzőinél, inkább hihetünk az ő elbeszélésének. 

Visszakísérjük tehát Simon Mágust keleti hazájába, Szama-
riába. Ott ugyanis nem egyhamar játszotta el kisded játékait, 
hanem gyászos kimúlta előtt még igen jelentős szerepet játszott 
a szent Pál caesareai fogságát elrendelő Felix római helytartó 
életében. 

Az Ap. csel. 24—25. szerint: «Néhány nap múlva eljővén 
Felix feleségével, Drusillával, ki zsidó asszony vala, eléhivá Pált 
és hallá tőle a Jézus Krisztusban való hitet. De midőn az igaz-
ságról és tisztaságról s a jövendő Ítéletről beszélt, megrettenvén 
Felix, feleié: Mostanra elég, elmehetsz; alkalmas időben majd 
eléhivatlak téged». 

E megrettenést az magyarázza meg, hogy sz. Pál prédi-
kációja az igazságról, tisztaságról és jövendő ítéletről a buja 
Félixnek nagyon is elevenébe vágott. Drusilla ugyanis nem volt 
törvényes felesége, csak kedvese. Elcsábította férjétől, Aziz emesai 
királytól, akihez királyi bátyja, II. Heródes Agrippa adta fele-
ségül, miután az zsidómódra alávetette magát a körülmetéltetés 
szertartásának. Az elcsábítás Flavius József elbeszélése szerint 
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egy Simon nevű bűvész közvetítésével történt. íme a rávonat-
kozó szöveg (Antiqu. XX. 7, 2.) : 

Ka; Eífiwva ovcitaxi, xöv • lauxoö cpí/Mv, TouSaíov ; Kórcpiov Se yévoç, 
Iláyov eívai axrj7ixó[i.evov, ~á|i~wv (sz. Félix) Ttpôç atjxíjv (sz. Drusilla) 
ETOI^E xiv ávSpa xaxaXiuoöaav aùxû yrjfiaail-ai, [xay.aptav • TOtrjaetv 
£-ayY8ÀÀô|j.£voç • [jltj ÚTCprĵ av^aaaev aüxóv : Es (Felix) egy Simon 
nevű, barátjai közül való, cyprusi származású zsidót, aki magus-
nak mondotta magát, küldött hozzá (Drusillához) és rábeszélte, 
hogy hagyja el férjét és menjen hozzá feleségül. És mivel meg-
ígérte neki, hogy boldoggá teszi, nem vetette meg őt.» 

íme itt ismét szerepel egy Simon Mágus. Mikor történt ez ? 
Flavius József elbeszélése szerint (Antiqu. XX. 7, 110.) Claudius 
császár uralkodásának 12. évében, I. Heródes Agrippa közben 
felcseperedett árvájának, II. Heródes Agrippának, Drusilla bátyjá-
nak ajándékozta nagybátyjának, Fülöpnek tetrarchiáját. (Ituraea, 
Trachonitis etc.) Claudius trónralépett 41. jan. 24. Ez az adomá-
nyozás tehát történt 53. Ezen adományozás után adta nőül Agrippa 
Drusillát Aziznak. Tehát körülbelül 53-ban. De ez a házasság nem 
történt soká. Hiszen Aziz már 54-ben meghalt (Antiqu. XX. 8, 4.), 
következőleg már 54-ben Felixnek caesareai palotájában kellett 
lennie. Felix Tacitus elbeszélése szerint (Ann. XII. 542.) a bíróilag 
helytartóságától megfosztott Ventidius Cumanus mellett «iam 
pridem Judaeae impositus erat». Már ezen viceprocuratorsága 
alatt ismerkedhetett meg Simon Magussal, mert akkor Simon 
hazája, Szamaria is Judeához tartozott. Flavius József szerint 
pedig Felix egyenesen Rómából jött az 52-ben letett Cumanus 
örökébe. Akár közvetlenül Rómából jött, akár már korábban 
Palesztinában időzött, tény, hogy 52-ben már Palesztina hely-
tartója volt és hamarosan megismerkedhetett Drusillával, akit 
aztán Simon segítségével megkerített magának; a szent Pállal 
történt találkozása pedig körülbelül 58-ban játszódott le. 

Fontos kérdés, a Felix történetében kerítőként szereplő 
Simon Mágus azonos-e az Ap. csel. 8, 9-nek és áz őskeresztény-
iróknak Simon Magusával? 

«Mégis csak feltűnő, mondja H. Waitz (Simon Magus in 
Zeitschrift f. d. neutest. Wissenschaft, 1904. J. 128.), hogy ugyan-
azon időben és ugyanazon vidéken két mágus élt volna, akiknek 
mindegyike igen nagy szerepet játszott és mindegyikük Simon 
nevet viselt. Valószínű, hogy mindakettő egy és ugyanazon sze-
mély.» Hausrath (Neutest. Zeitgesch. II. 269.) alig kételkedik a 
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kettőnek azonosságában. Tillemont, Schliemann, Hilgenfeld szin-
tén e nézeten vannak. Ellenben J. Schmid (1. Kirchenlexikon 11. 
kötet 315. old.), A. Steinmann (Apóst, gesch. 61.), K. Pieper 
(Theologie u. Glaube, 1910. 275 és köv.), J. Feiten, J. Knaben-
bauer, J. Belser nem azonosítják őket, hanem határozottan két 
Simon Mágust különböztetnek meg: az Ap. cs. 8, 9. és köv. és 
Flavius József Antiqu. XX. 7, 2. Simon Mágusát. 

Az utóbbiak fő argumentuma abban áll, hogy Jusztin az Ap. 
csel. Simon Mágusát Szamaria-Gitton helységéből származtatja: 
2cjj,tov« [iév xiva Sapiapéa, xöv à~h x(î)|i7]ç Xsyopiévr̂  Ttrcwv. Már pedig 
Jusztin, mint született szamariai, tudhatta, mit beszél. Flavius 
József pedig azt mondja az ő Simon Mágusáról, hogy cyprusi 
eredetű zsidó volt. Egy zsidó a zsidókat halálosan gyűlölő sza-
maritánoknál hogyan juthatott volna olyan előkelő szerephez? 

Ez utóbbi kifogásra azonban azt válaszolhatjuk, hogy Flavius 
József tágabb értelemben is vehette a zsidó elnevezést. Ilyen 
értelemben pedig Simon csakugyan zsidó volt, mert a szamari-
tánok csak a jeruzsálemi zsidók szemében voltak félpogányok, a 
maguk szemében azonban ők voltak a mozaizmus törvényes 
örökösei. Ami pedig Flavius József Simonjának cyprusi szárma-
zását illeti, már Schliemann, Hilgenfeld és Hausrath rámutattak 
arra, hogy itt pontatlanságból eredő tévedés foroghat fenn vagy 
Flavius József részéről, vagy művének másolói részéről. A Jusztin-
tól Simon Mágus hazájaként megjelölt Oitton szamariabeli köz-
ség teljesen azonos hangzású Cyprus fővárosának nevével Kittion-
nal. Mily könnyen jöhetett e név hallásakor Flavius József azon 
gondolatra, hogy Simon cyprusi volt. Ilyen pontatlanság nagyon 
könnyen kitelett a «zsidó Livius»-tól, akinek nimbusát az újabb 
kritikusok kegyetlenül megtépázták. A szentatyák régente nagyra-
becsülték őt és később, a középkorban is megdönthetetlen tekin-
télye volt. A kritika azonban őt is kikezdte és mai napság tudva 
van, hogy Flavius József époly compilátor volt, mint legtöbb 
kortársa... Munkáján — különösen a Zsidó régiségekben — 
annyira meglátszik azon szellemtelen kivonatolás, melyet nem 
egy helyen teljesen gépiesen végzett, hogy nem ritkán még az 
előtte álló forrásműnek hivatkozásait is leírta oly helyekre, me-
lyeknek József műveiben semmi nyomuk sincsen... A kritikusok 
régóta észrevették, hogy kivált a mű második fele egy már 
fáradt ember dolgozata, aki szemmel láthatólag örül, hogy fel-
adatát elvégezte. (L. Kmoskó: A zsidók pol. története 14—15. 
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old.) Ha nem maga József cserélte fel a két azonos hangzású 
nevet és végezte a cyprusi név behelyettesítést, megtehette ezt 
valamely tudálékos másolója. De viszont az is lehetséges, hogy 
Jusztin csak azért vallja földijének, szamariabelinek a különben 
cyprusi származású Simont, mert működésének oroszlánrésze 
Szamariára esik. Egy szóval sem mondja, hogy Simon szamariai 
Qittonban született. 

Jusztin Simon Magusa Claudius császár alatt (41—54.) került 
Rómába s ottani felsülése után még visszatért Szamariába. Flavius 
József Simon Magusa körülbelül 53-ban szerepel ugyancsak Szama-
riában, illetőleg Palesztinában és pedig olyan nagy port felverő 
esetben, mint aminő Drusilla elcsábíttatása és elszakítása férjétől 
bűvészi szédelgés segítségével. A két Simon Mágus palesztinai 
szereplésének időpontja is eszerint összeesik vagy legföljebb 
pár év választja el őket egymástól. Jusztin Simon Magusa tehát 
53 körül nem pihenhetett még sírjában. Teljesen azonosnak kell 
őt tartanunk Flavius József Simon Magusával. Mert felette való-
színűtlennek látszik, hogy körülbelül ugyanazon időtájban ugyan-
azon helyen két azonos nevű szélhámos csinált volna nagy hűhót 
az ő hókusz-pókuszaival. Következőleg az Ap. csel. Simon Magusa 
azonos volna Drusilla elcsábítójával. Flavius József Simon 
Magusának nagy befolyását Felix helytartóra épen csak abból 
érthetjük meg igazában, hogy a két Simon Mágus azonos. Az Ap. 
csel. Simon Magusa ugyanis biztosan járt Rómában Claudius 
alatt. (41—54.) Imént idéztük a tanukat. Claudius legkedvesebb 
emberei közé tartozott a libertinus Pallas, Felix testvérje, aki 
egyenesen neki köszönhette palesztinai helytartóságát. Tudjuk 
másrészt Tacitustól (Ann. 2, 85. etc.) és Suetoniustól (Tib. 36.), 
hogy Tiberius idejében Rómában rendkívül nagy befolyásra 
tettek szert a zsidók és Appianus szerint (B. civ. 4, 47.) minden-
féle keleti bűvészek, akiknek garázdálkodása ellen már Tiberiusnak 
19-ben nagy energiával kellett föllépnie. Épen a Simon-féle 
kerítésnek megfelelő római eset miatt (1. Hausrath: N. Zeitg. II. 
85, 117.) ezen keleti bűvészek közül keresztrefeszíttetett s vagy 
4000-et zsidókkal vegyesen számkivetésbe küldött Tiberius. 
Azonban siker nélkül, mert Caligula és még inkább Claudius 
egyenesen ezen keleti jövevényekből toborozták leghívebb bará-
taikat. Ilyen körülmények között mily könnyen juthatott nagy 
befolyáshoz a mi szélhámosunk is s mily könnyen ismerked-
hetett meg Felixszel már Rómában. Csak így érthetjük meg iga-
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zán, hogy alig lesz Felix 52-ben Palesztina helytartójává, máris 
igénybe veszi Simonnak, «barátjai egyikének» bűvészképességeit, 
hogy számára elhódítsa Aziz feleségét. Egy új Simon Magussal 
való megismerkedés és megbarátkozás Palesztinában nem ment 
volna olyan egy-kettőre. Az ő barátságuk bizonyára már régebb-
ről, az Ap. csel. Simon Magusának Claudius alatti római tartóz-
kodásától kelteződött. 

Az ellenkező vélemény hivei azzal is támogatják az azonos-
ságot tagadó álláspontjukat, hogy a Simon név nagyon gyakori 
volt keleten. Maga az újszövetségi szentírás kilenc Simonról tesz 
említést. Azonban e név gyakorisága mellett is alig hihető, hogy 
a szamariabeliek az első Simon Magusnak csúfos kudarca után, 
aki már a sírba vitte volna magával messiási igényeiket, engedtek 
volna rögtön érvényesülni maguk között és pedig rendkívül 
előkelő szerepben egy másik, azonos nevű szélhámost. Már 
pedig a Felix Simon Magusának nagyon híres embernek, kör-
mönfont csalónak, tizenhárompróbás bűvésznek kellett lennie, 
aminőnek az Ap. csel. Simon Mágusát ismerjük. Mert csak ilyen 
ember lehetett és volt tényleg alkalmas egy királyi frigynek 
szétszakítására. Akármiféle közönséges csepűrágó nem oldhatta 
volna meg ilyen sikerrel ezt a nehéz feladatot. 

Egyetlen komolyabb nehézség volna a két Simon Mágus 
azonossága ellen az a K. Piepertől (Theol. u. Glaube, 1910. 276.) 
felhozott kifogás: nem is egészen bizonyos, hogy Flavius József 
mágusát Simonnak hívták. Niese ugyanis Flavius József művei-
nek egy régi kéziratában, az Antiqu. XX. 7, 2-ban Stjxwva helyett 
'A-cojjiov-t talált. E szerint a magusnak Atomus lett volna a neve. 
De maga Pieper kiemeli e név valószerűtlenségét. Mert Atomus-
körülmetéletlen. Egy zsidóra nézve ez lehetetlen elnevezés. Meg 
különben is unikum volna e név. Krenkel Papes: Wörterbuch 
der griechischen Eigennamen-jára hivatkozva megjegyzi, hogy ez 
a szokatlan név sehol másutt nem fordul elő. Niese kéziratának 
tehát semmi bizonyítóereje nincs. 

Mint kuriózumot említjük fel csupán, hogy vannak, többi 
közt Harris, akik Niese "Axojioç (Atomus)ában szövegromlást lát-
nak, nevezetesen a "EXOI|AOÇ megromlott alakját. Flavius József 
munkájában eredetileg ez állott volna. A "EXOIJJ,OÇ pedig azonos 
volna "Ext^âç-szal, amely név az Ap. csel. úgynevezett ß textu-
sában 'EX6|xaç helyett áll 13. 8-ban. Eszerint a Flavius József 
magusa azonos volna azzal az Elymas Magussal, aki Cyprus 
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szigetén Sergius Paulus helytartó környezetében ellensúlyozni 
igyekszik szent Pál térítői működését és ezért vaksággal bűn-
hődik. Azonban "Axo[ioç-nak 'EXôjxaç-tôl való ilyen leszármazta-
tása, illetve szövegromlása túlságosan kalandos feltevésnek látszik. 

Még kalandosabb a tübingai iskola erőlködése, hogy az 
Ap. cs. Simon Mágusát sz. Pál apostollal azonosítja. Ezen iskola 
hiveire nézve megdönthetetlen dogma a petrinismus és paulinis-
mus közt lefolyó élet-halálharc az őskeresztények kebelében. 
Mindenütt a szent könyvekben antipaulinus tendentiákat szima-
tolnak. Egyik hivük, Schmiedel, annyira megy e mániájában, 
hogy már az első evangélium (Máté 13, 28.) èx&pôç âvfrpwTtoç (ini 
micus homo)-ja alatt, aki a példabeszéd szerint a tiszta buzavetés 
közé konkolyt szórt, sőt a hegyi beszédben (Máté 5, 19.) szereplő 
minimus = èXàxiatoç alatt Pált kell érteni. Természetes tehát, hogy 
a Péterrel Ap. csel. 8. fejezetében hadilábon álló Simon Mágus 
nem lehet senki más, mint Pál. Hogy az Ap. cs. irója miért 
választotta volna Pál maszkirozására az ominosus Simon nevet, 
persze ezt Schmiedelék elfelejtették megmondani. Csak mellé-
kesen jegyezzük meg, hogy a Simon Mágus jóval Saul megté-
rése előtt szerepel az Ap. csel.-ben. E kalandos állításnak támo-
gatására csak a III. vagy IV. századból származó pseudoclementi-
nákat hozzák fel, amelyekben tényleg előfordul, hogy Simon 
neve alatt Pált szerepelteti az ismeretlen szerző. Azonban a III. 
vagy IV. században szórványosan előforduló esetet visszavetíteni az 
első századba, történelmileg megengedhetetlen kritikai eljárás. 

Azt hisszük, sikerült legalább is probabilissá tennünk, vagyis 
az ellenkezőnek félelmét kizáró nézetté rögzítenünk azon állítá-
sunkat, hogy az Ap. csel. Simon Magusa azonos Flavius József-
nek Felix-féle házasságközvetítőjével és sikerült bemutatnunk azon 
óriási akadályok egyikét, melyekkel az ifjú kereszténységnek hó-
dító világkörútjában meg kellett küzdenie. Midőn szent Pál panasz-
kodik: «Gyakran forogtam folyóvizek veszedelmében, tolvajok 
veszedelmében, veszélyekben nemzetbelieim, veszélyekben a po-
gányok miatt, veszélyekben a városon, veszélyekben a pusztákon, 
veszélyekben a tengeren, veszélyekben a hamis atyafiak közötfa 
(Kor. II. 11, 26.); azt hisszük, a legutóbb említett veszélyek érin-
tették legfájdalmasabban. Az ifjú kereszténységen is a legfájdal-
masabb sebeket a «hamis atyafiak» ejtették botrányos életmód-
jukkal és hamis tanaikkal. 

E «hamis atyafiak» egyike Simon Mágus mindkét szem-
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pontból szomorúan nagy hírnévre vergődött. Élete a leg-
körmönfontabb szemfényvesztések és csalárdságok szövevénye 
volt, melyekkel messiási pretenzióit akarta kielégíteni; tanítása 
pedig az orthodox keresztény tanokat századokon át elhomályo-
sítani és elnyomni igyekvő gnoszticizmus hajnalhasadását jelenti. 
Tanrendszerét egységesen ugyancsak a késői III—V. századból 
való. CH [AeyáÁTj ânôyocaiç és a szintén III—IV. századból való, 
roppant gyarló értékű pseudoclementinák tárgyalják; de már 
Jusztin, Ireneus irataiból, sőt az Ap. cselekedeteiből megállapítható 
róla, hogy a Gnosis módjára egy legfőbb, rejtett Istent hitt s 
megkülönböztette tőle a belőle kiáradó, személyes jieyaATj Sùvajitç-t, 
isteni erőt. Ez utóbbival azonosította önmagát. Szent Jeromos 
e nyilatkozatot tulajdonítja neki. Ego sum sermo Dei, ego sum 
Speciosus, ego Peracletus, ego Omnipotens, ego omnia Dei. In 
Matth., XXIV. 5. Erkölcsi tekintetben Simon antinomista, minden 
törvény ellensége volt. Ezen álláspontja Helenával való botrányos 
viszonyában nyilvánult legszembetűnőbben. De még jobban 
kiütközött antinomista felfogása tanítványai viselkedésében, akik 
között Menander és Dositheus szereztek maguknak maradandó 
hírnevet. Legerősebben Syriában, Phrygiában és Rómában vetet-
ték meg a lábukat Simon követői. Eusebius (H. E. 2, 13.) a leg-
elvetemültebb és legerkölcstelenebb embereknek nevezi őket. 
A róla elnevezett, mert tőle először elkövetett szimónia bűne 
pedig még a középkori egyháznak is legégetőbb sebei közé 
tartozott. 

Simon Magusnak e rövidesen vázolt szerepléséből érthet-
jük meg igazán, az Ap. cselekedete 8. fejezetének szomorú em-
lékű hőse miért váltott ki oly nagy érdeklődést már az őskeresz-
tény írókból is, meg a modern kor orthodox és racionalista Íróiból 
is egyaránt. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 
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I. 

BETLEHEM és Qolgota, jászol és kereszt, könnyű, szegényes 

pólyák s igazán alig-alig elég derékkötő kendő a kezdet és 
vég annál a megváltó életnél, melynek a kezdettől a végéig köz-
beeső egész útját maga az Úr Jézus így jellemzi: a madaraknak 
vannak fészkeik, a rókáknak odúik, az Emberfiának nincs hová 
lehajthatnia fejét. 

A kezdetet s a véget, a születést s a halált egybekapcsoló 
élet az Úrnál a legteljesebb szegénység. S ez az Úr Jézusnál 
olyan természetes. Oly remekül összhangzik, egybehangzik az 
istálló, a kereszt Jézus e szavaival. Illő keretje a Bárány földi, 
látható működésének, aki azért jött, hogy ideadja értünk mindazt, 
ami embernek becses, kedves lehet: életét, egészségét, vérét, be-
csületét. Méltó Ahhoz, akiről a próféta már századokkal előbb 
megjövendölte volt, hogy elnémuló bárány, a fájdalmak férfia, a 
mindentől megfosztott lesz; akit halála pillanatában kezdenek 
megbecsülni, megérteni, imádni, hogy ez azután tartson a világ 
végezetéig és azon túl. 

Lemondani, tűrni, meghalni, nem önmagáért, hanem má-
sokért, az erény hősiességének legmagasabb foka; ezt megtenni 
olyanokért is, akik teljes életökben nem méltányolják a fáradsá-
got, vagy, jó esetben, csak az utolsó órában, s mégis úgy tenni, 
mikép Jézus tette: csak Istennél található tökéletesség. 

Ami Jézus Krisztust előttünk kedvessé, vonzóvá, szeretetre-
méltóvá teszi, az nem annyira a sok csodája, nem is személyisé-
gének az evangéliumokból oly könnyen kiolvasható varázsa, 
hanem legelső sorban életének e kerete, amely egyúttal a tar-
talma is. 

A mi önző, hideg szivünket mi sem kapja meg úgy, mint 
a másnál nyilvánuló önzetlenség; s ha ennek célja, tárgya mi va-
gyunk: meghódít egészen. 

Az apostolok ragaszkodásának, Péter mélységes bűnbánatá-
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nak, az első keresztények magas tökéletességének — s bámulatos 
hősiességének forrása, ereje, indító s kezdő oka Jézus ez isteni 
önzetlensége volt. 

Az a hatalmas, eszményi személyiség, melynek Jézus Krisz-
tust e végtelen, önmagáról teljesen megfeledkező, mindig csak 
reánk gondoló szeretetében látjuk, mozgatja ma is a sziveket. 
A hit megszenteli, nemesíti a lelket, a remény fönntartja; de a 
fölfelé vonzó erő, a «sursum corda» minduntalan felevenítője a 
szeretet. 

Nem a mienk; bennünk nincs, s ha van, kevert az önzéssel; 
hanem az Úr Jézusé. 

Ami a rossztól visszatart, a jóra serkent, az a gondolat Jézus 
példájára, életére, halálára, s mindennek okára : reánk. 

Ez adja meg templomainknak azt a csak nálunk, katholiku-
soknál található s érezhető fönséget. Hisz Jézus van bennök, 
érettünk. 

Ez adja meg az Egyház felszentelt szónokainak a ható erőt — 
a mi üdvünkre; hisz' Róla —Felőle szólnak. 

Ebben rejlik a szentségeknek bámulatos hatása ; hisz Ő szer-
zette azokat a mi lelkünk megmentésére. 

Mindig és mindenütt csak Jézus Krisztus, mindig, mindenütt 
csak érettünk. Amint a Teremtő rányomta bölcsesége, minden-
hatósága bélyegét a teremtményekre, úgy a Megváltó leigézte, 
elbűvölte, magához láncolta a lelkeket végtelen szeretetével, isteni 
önzetlenségével. A lélek nem tud Tőle szabadulni; még ha vét 
is, ha lábbal is tapodja a szeretetet, egy természetes, önfeledt 
pillanatában elárulja valódi énjét, sóhaja e szent Név; anima 
naturaliter Christiana. 

Az Úr Jézusnak ezen, csak reánk gondoló szeretete árad 
felénk első nagy, nyilvános beszédjéből, az úgynevezett hegyi 
beszédből is. 

Miként a hadvezér csata, háború előtt közli terveit, meg-
beszéli a várható eshetőségeket, veszélyeket legmeghittebb törzs-
tisztjeivel, úgy tett az Úr Jézus is e beszédben: isteni szép, de 
emberileg elérhető távlatot nyújtott arról, mit vár Ő a katonái-
tól, mi vár híveire. 

A hegyi beszédet az teszi oly magasztosan széppé, oly köl-
tőileg praktikussá, becsessé, hogy isteni Vezérünk benne kiterjed 
mindenre, mindenre int, figyelmeztet, felöleli az egész embert, 
testestől-lelkestől, fel ezen s fel a más világon. 
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Szent Máté evangelista hagyta a teljes szövegét az V., 
VI. és VII. fejezetben. Az előző négy fejezet csak bevezetés, 
előkészítés. Az I. és II-ikban levezeti Jézus származását egészen 
Ábrahámtól kezdve. Az angyal négyszer is megjelenik: a három 
királynak és háromszor szent Józsefnek. E Gyermek fölött az ég 
erői őrködnek. Ott olvassuk Heródes hasztalan agyarkodását a 
Szűz Gyermeke ellen. A III—IV-ikben Jézus fellépése, hivatásához 
készülése van leírva ; nem ok nélkül a sátán veresége is. A hegyi 
beszéd ennek bennünk is legyőzésére irányul. Figyelemkeltés 
a célja az apostolok meghívásának s a sok csodának ott olvas-
ható története. 

E négy fejezet után Jézus, mint Dávid királyi sarja, mint a sátán 
legyőzője s minden természeti erő felett korlátlan hatalommal 
rendelkező Úr nyitja meg ajkát, méltón arra, hogy meghallgas-
suk, mit is mond a mi javunkra. 

A keret is szép, amelyben a hegyi beszéd elhangzik. A hely 
magánosan álló, kúpszerű hegy. A környezet : Jézus közvetlen kö-
zelében a már kiválasztott tizenkettő. Alább, a síkságon, a hatal-
mas néptömeg. Fönn a Mester ül. A tanítóhoz úgy illik. Meg-
nyitja ajkát és szól. Mit? 

* * * 

Az emberi természet — vagy világosabban keresztény módra 
kifejezve — az ember halhatatlan lelkének veleszületett sajátsága 
a vágy a boldogság után ez életben, s azon túl. A szülők min-
den gondja gyermekeik boldogságának megalapítása. Az ifjú, a 
hajadon legszebb álma e körül forog. Az ifjúság legkedvesebb 
szívvirága, a tiszta, eszményi szerelem ezt célozza. A férfi, a nő 
ezért visel el gondot, fáradtságot, az agg nyugalom után óhaj-
tozó lelke ebben találja vágyainak netovábbját. Minden, amit az 
ember tesz, emiatt történik, még a rossz is; mert a tévedt elme 
azt hiszi, hogy bűnével, bűnében megtalálja, ha csak pillanatra is 
megelégedését, boldogságát. A bűnök egyik legnagyobbika, az 
egyedül helyrehozhatatlan gonosz tett, az öngyilkosság is abban 
a zavart reményben történik meg, hogy ez élet után, legyen 
akárhogy, mégis jobb lesz, mint ideát. A csekély kivétel csak 
erősíti a szabályt. 

A túlnan való boldogság tana minden vallásnak alapeszméje. 
A görögök Hadese, a rómaiak alvilága, a buddhisták Nirvánája, a 
brahmanok visszatérése Brahmába, az ősgermánok Wallhallája, a 
muzulmánok hét ege, az indiánok örök vadászterületei, s ahány 
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mennyfélét csak kigondolt az emberi ész, mind azt hirdeti, igéri; 

hogy az illető tanok szerint élők oda jutnak, s ott a maguk 
módján boldogok lesznek. 

E tévtanok mindegyikében, legyen az oly tartalmatlan, mint 
a Nirvána, vagy oly érzéki, mint Mohammed paradicsoma, az ős-
kinyilatkoztatás három igazságára akadunk: a hitre az örök élet-
ben, a jó jutalmazására s a rossz bűnhődésére. 

Ezen törekvés a földi s a földöntúli boldogság után jellemző 
vonása marad az embernek, míg csak lelke lesz, azaz, míg ember 
e földön létezni fog. 

Ebből a főjellemvonásból, az ember e lelki alapjából indul 
ki az Úr Jézus is hegyi beszédében. A remek, igazán isteni be-
vezetésben, a nyolc boldogság felsorolásával rámutat megelége-
dettségünk, földi boldogságunk, örök örömeink kútforrásaira. 
Oly igazságokat, oly gondolatokat pendít meg, amilyeneket a világ 
azelőtt soha sem hallott s többé nem fog hallani. 

Már e néhány kezdő mondatból is kitűnik az az óriási ür 
és különbség a világ s a Jézus szerinti életfölfogás között, me-
lyet csak a hit, remény, szeretet tud áthidalni. 

Az ember romlott, önző énje e földi boldogságát a kénye-
lemben, a gazdagságban, a gondtalan életben keresi. Jézus szava 
máskép szól: boldogok a lelki szegények. Ha már ezek boldo-
gok, mennyivel inkább azok a valóban s Érette szívesen sze-
gények ! 

Az emberi természet egyik fővonása a gőg, a büszkeség. 
Az Úr egészen más irányt ad gondolatainknak: boldogok a sze-
lídek. A szelidszivű nem óhajt mások fölé kerekedni. 

A földi élet öröm, kacaj, vigalom nélkül száműzetésnek 
látszik nekünk. A Megváltó azt mondja: boldogok, akik sírnak. 

Az áteredő bűn által elsötétült lélek vagy nem tekint az 
örökkévalóság felé, vagy érzékeinek, szenvedélyeinek hizelgő mó-
don teszi. Az Út, Igazság és Élet vezényszava: boldogok, akik 
éhezik és szomjúhozzák az igazságot. 

Az ókor történelmének lapjain vérvörös fonálként vonul 
végig az ököl joga, az erősebbik igaza, a gyengébbek elnyomása. 
Az újszövetség Megalapítója ezzel homlokegyenest ellenkező pa-
rancsot ád: boldogok az irgalmasok. 

A népek myriádjai hevertek az erkölcstelenség fertőjében 
s hevernek milliók ma is. A testté lett Ige kiadja a remek, gyö-
nyörű jelszót: boldogok a tisztaszivűek. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 31 
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Az ószövetség nemzetei folytonos háborúskodásban éltek 
egymással, a családok közt dúlt a vérbosszú, a házi belélet az: 
atya önkényétől függött. Az Isten Fia másra tanít: boldogok a 
békeségesek. 

Az elvtelenség, a meggyőződéshiány azon idők s minden 
kornak legszégyenítőbb fogyatkozása. Az Üdvözítő új gondolatot 
hoz: boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért. 

Nem csoda, hogy meg nem értették. Hányan értik manapság ? 
Az Úr Jézus e bevezetésben olyan utat mutat meg nekünk, 

mely, ha megjárjuk, kielégíti szivünk, lelkünk minden, legtitkosabb 
vágyát is. 

S ez a tulajdonképeni boldogság: az önmagunkkal teljes; 
megelégedés; annak a bennünk élő, folyton figyelmeztető kis-
birónak, a lelkiismeretnek dicsérő szava: jól viselkedel. Mert ez 
csak az igazán jót dicséri meg. 

* * * 

A nyolc boldogságról szóló bevezetésben még egy dolog 
kelti fel figyelmünket. Az Úr Jézus minden boldogság után oda 
teszi a feltétel teljesítését követő jutalmat is. Nézzük csak a hi-
teles szöveget: 

1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek 
országa. 

2. Boldogok a szelídek, mert ők bírni fogják a földet. 
3. Boldogok, akik sírnak, mert ők meg fognak vigasztalódni. 
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, 

mert ők ki lesznek elégítve. 
5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot fog-

nak nyerni. 
6. Boldogok a tisztaszivűek, mert ők látni fogják Istent. 
7. Boldogok a békeségesek, mert ők Isten fiainak fognak 

neveztetni. 
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert 

övék a mennyeknek országa. 
Sapienti pauca. A magyar fülnek ugyan nem esik valami 

jól, ha a jövő időt a segédigével hallja, de itt a régies fordítás 
nagyon a helyén van. Hat boldogságnál használja az Úr a jövő 
időt, kettőnél, az elsőnél és az utolsónál a jutalmat illetőleg is 
jelenben beszél. Ez a nyelvtani stilizáció Jézus szellemének ural-
kodó vonásait tárja elénk. 
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«Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek 
országa.» 

«Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert 
övék a mennyeknek országa,» 

Két feltétel, egy és ugyanazon jutalom, már most, a je-
lenben. 

Az Úr Jézus minden szava igazság. Szentesítése az ő Isten-
sége, amely nem tévedhet, amely igazmondó, hű, igéretét szó 
szerint megtartja. Isten nem játszik a szavakkal, mint mi. 

A szelídek bírni fogják a földet, a szomorúak meg lesznek 
vigasztalva, akik az igazságot szomjúhozzák, ki lesznek elégítve, az 
irgalmasok majd irgalmasságot találnak, a békeségesek neve 
«Isten fiai» lesz; még a jézusi tan egyik legrokonszenvesebb, 
leggyönyörűbb, az embert angyallá alakító erénye, a tisztaság is 
csak látni fogja Istent. 

A lelki szegények, s az igazságért — Isten igazáért, Jézus 
tanáért — üldözést szenvedők jutalma már előre is a lehető leg-
főbb, a többi boldogság összessége : a mennyek egész országa. 
E két erény gyakorlata vezet — az egyház szava szerint — a ki-
választottak boldog könyvébe. 

A kereszténységnek — értve az igazit, a Jézusét, s nem 
egyes tévelygő tanítók alkotásait — fővonása, mellyel becsülést 
szerzett a pogányok előtt is, s ezek százezreit hozta a Egyház 
kebelébe, a mindenről lemondás s a kínok, a halál hősies el-
viselése volt. Olvassuk csak az Apostolok cselekedeteit s a vér-
tanúk aktáit. 

Nem a tisztaság, Jézus e kedvelt erénye, melyet Jánosnál 
úgy jutalmazott ? Nem ; mert a tisztaság belső virág, mely akkor 
a legbiztosabb, ha még a dicséret, a bámulat enyhe szellője 
sem éri. 

Ez a két, hogy úgy mondjam, főboldogság volna korunk-
nak is legjobb orvossága, legyen még annyi, még oly megszám-
lálhatatlan baja is. Mert az a szív, amely nem vágyódik rendet-
lenül a földiek után, s minden baj, vész, üldözés, kín között, 
szemben a halállal is rendületlenül helyt áll meggyőződéséért: az 
irgalmas, szelid, békeséges, tiszta is. Vigaszát az égben találja; 
vágyait, sóvárgását kielégíti az a tan, amelyet vall. 

31* 

\ 
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II. 

Ez a bevezetés. Nézzük meg Jézus programmbeszédjének 
tárgyalását is. 

A sinai két kőtáblán, a tízparancsolatban, Isten nem ok 
nélkül osztotta szét az ember kötelességeit két, számszerint 
igen egyenlőtlen részre. Az első tábla három pontja Istenre, a 
másodiknak hét parancsa felebarátaink iránti kötelességeinkre 
vonatkozik. Az Isten Fia a hegyi beszédben megváltoztatja a 
mennyei Atya által követett sorrendet, első helyre teszi a fele-
barátot, kire még a második, Istent érintő részben is visszatér. 
Az Úr Jézust erre vivő gondolatot a szeretet apostola fejezi ki 
első levelének, a szeretet örökszép apotheosisának első fejezeté-
ben, a 20-ik versben: «Ha valaki mondaná: szeretem az Istent, 
s felebarátját gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti felebarátját, 
akit lát, Istent, akit nem lát, hogy szerethetné?» 

A tárgyalás kezdetén az Úr Jézus ősrégi tapasztalatból indul : 
milyen a fej, olyanok a tagok; vagy a kevésbbé Ízléses közmon-
dás szerint: fejétől romlik a hal. Tanítványaihoz, apostolaihoz 
fordul, akikre majd Egyházának megalapítását bizza, s ezekben 
mindazokhoz, kiket az idők végéig minden érdemük nélkül, csak 
végtelen szeretete s irgalmából arra hí meg, hogy e misztikus 
testét ápolják, kormányozzák, vezessék ; a minden idők keresztény 
papságához. 

«Ti vagytok a föld sója. Hogyha a só megromlik, mi által 
kapja vissza izét? Semmire sem való többé, hanem, hogy kives-
sék s eltapodják az emberek.» 

«Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyre 
épített város. A gyertyát sem azért gyújtják meg, hogy véka alá 
tegyék, hanem a gyertyatartókra, ahol világoskodjék mindazoknak, 
akik a házban vannak.» 

Komoly intés ez a mindent tudó, mindent látó Isten ajká-
ról, aki mindent érdem szerint fizet vissza s e visszafizetésben 
is örök. 

Só vagyunk, a föld, azaz a föld lakóinak sója. Nem sava, 
hanem sója; mert a sav mar, a só megtart. Lelki sóként kell a 
mi életünknek behatolnia a világiak lelkiismeretének bűnösen 
féltett rothadó redői közé, hogy ezt felrázza abból az átkos álom-
ból, melyből felébredés csak a pokol tüzében van. 

Mi, papok, gyertya, mi hegyen épült város vagyunk. Min-
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denek tekintete rajtunk függ; a mi életünknek a folytonos, élő 
lelkiismeretnek kell lennie. A megtévedt pap iszonyú eszköz a 
rossz szelleműek kezében, mert azt mondják: ime, ez pap s mégis 
így cselekszik ; az a parancs még sem lehet olyan kötelező. S láb-
bal tapodják, mint a megrothadt sót. 

* * * 

A hegyi beszéd következő része általános érdekű. Az új-
szövetség lényegét s a régivel szemben tökéletességét tünteti föl-

Az Úr Jézus igazán isteni tekintéllyel beszél, mint a tör-
vény s a próféták Ura. Csak Az, aki a törvényt adta s küldte a 
prófétákat, mondhatta a mélységes nagy szót: ne véljétek, hogy 
felbontani jöttem a törvényt vagy a prófétákat; nem jöttem föl-
bontani, hanem teljesíteni. 

Teljesíteni! Mily joggal mondhatta azt az Ú r ! Ő eljött, 
hogy teljesítse mindazt, amit Felőle a próféták megjövendöltek 
volt. Hogy ez mennyi kínjába, milyen szenvedésébe került, azt csak 
Ő maga tudja. A mi gyarló, rövidlátó elménk, a mi hideg kö-
zönyös szivünk alig bir ennek a halavány sejtelmével is. Nagy 
szenteket képezett, nagy bűnösöket nagy bűnbánókká változtatott 
ez a «próféták teljesítése». Hiszen a szentség legmagasabb fokára 
juthatás legbiztosabb, legrövidebb útja, ha belemerülünk abba. 
miként «teljesítette» Jézus a prófétákat. 

Isteni hősiesség kellett ahhoz, hogy az Úr ilyen nyugodtan 
tudjon erről a végről beszélni apostoli útjainak, nyilvános életé-
nek kezdetén ! 

Teljesíteni. A törvényt és a prófétákat. E három szó az Úr 
Jézus, az Egyház, az újszövetség programmja, főcélja. Eljött az 
Úrj s az ószövetségi embert — a zsoltáros kifejezése szerint — 
az angyalokhoz közel helyezte. Megszabadította az áteredő bűn-
től, Isten gyermekévé, a mennyország örökösévé tette. Elküldte 
reá megerősítő, felvilágosító Szent lelkét. Teste-leikével egyesíti 
testét-lelkét, istenségét, emberségét. Egy jó szóra, a lélek egy 
könyüjére mindent megbocsáttat neki embertársa által, csak hogy 
ne féljen, embert tesz meg bűnbocsátó pappá, irgalmának vég-
telen örvényébe dobja a megbocsátott bűnt; nem gondol reá 
többet, nem úgy, mint mi az eltűrt sérelmekre. Az utolsó órában, 
amely örökkévalóságunk felől dönt, bátorít, erőt ad. Életünkön 
át felszentelt szolgái által vezet s a kegyelmeket, melyeket reájuk 
bíz, nem teszi függővé szolgája milyen — érdemes vagy érdem-
telen — voltától. A hitvesi frigyre szentségi áldását adja. 
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Kicsúszott a tollamból a szó : Jézus ezt a «teljesítést» a szent-
ségekben végzi. A hetes szám itt is beválik, ennyi s épen csak 
ennyi kell a halhatatlan léleknek. 

Luther, Kálvin, Zwingli és más újítók nagyon rossz szol-
gátatot tettek követőiknek, amikor ezt a számot itt megnyirbálták. 

Mert a hét szentség az emberi lélek legtermészetesebb szük-
séglete. 

Az Úr eljött, hogy teljesítse a prófétákat és a törvényt. És 
teljesekké tette. Az ő élete, az ő halála az, ahol az ószövetség 
minden előképe, Izrael számtalan vallásos szertartásának értelme, 
jelentése véglegesen, végérvényesen teljesedik. S azután megszűnik. 

•k * * 

A teljesítés tökéletesítés s ez magasabb utakat követ. A tel-
esítő, tökéletesítő szövetség, nagyon természetes, elüt a régitől, az 

alapvetőtől. Elüt annyiban, hogy szebb, magasztosabb, tökéletesebb. 
Nagyon figyelmünkre méltó az, hogy az Úr Jézus e kü-

lönbséget csak egyetlen egy jellemvonásba helyezi: a régiekénél 
tökéletesebb szeretetbe. 

«Hallottátok, hogy mondották a régieknek: ne ölj; aki 
pedig öl, az méltó az Ítéletre. Én pedig mondom nektek, hogy 
minden, aki atyjafiára haragszik, méltó az ítéletre. Aki pedig 
mondja atyjafiának: raka! méltó a főtörvényszékre. Aki pedig 
mondja: bolond! méltó a gehenna tüzére.» 

A «raka» szó gúnynév, a «bolond» a megvetés szava volt. 
Az Úr Jézus itt nagyon szigorú. A bensőleg táplált haragot a 
gyilkossággal, a gúnyolódást, megvetést azon bűnökkel helyezi 
egy rangba, melyek fölött a zsidók legfőbb törvényszéke, a szan-
hedrin ítélkezett. 

De ezen nincs miért csodálkoznunk. Jézus a vallását, Egy-
házát, megváltó művét a szeretetre alapította. Vegyük el a szere-
tetet a kereszt vallásából s torzképpé válik. Azaz, még azzá sem : 
teljesen megsemmisül. A szeretet Krisztus vallásának éltető eleme. 
Akiben nincs, az nem Krisztusé. 

III. 
E komoly gondolatokat keltő átmenet után isteni Meste-

rünk sorba veszi azokat a jellemvonásokat, melyeket követőinél s 
követőitől megkíván. A következő szakaszokban szent szavaiból 
kialakul a Szive szerinti hivő fenséges eszményképe. 
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S ennél az Úr által szemünk elé helyezett eszménynél az a szép, 
az a megkapó, hogy bármilyen magasztosan ideális is, nem chymera, 
nem elérhetetlen fata morgana, hanem olyan magaslat, amelyre, 
önlegyőzéssel, erőfeszítéssel ugyan, de mindenki feljöhet, aki csak 
akar : király és koldus, pap és hivő, gazdag és szegény, tudós és 
tudatlan. 

Valóban: katholikus kép. 
Küzdenünk mindenesetre kell. A vezényszó : aki utánam akar 

jönni, vegye fel keresztjét mindennap és kövessen engem. 
A hivő szükséges jellemvonásainak Jézus szavaiban feltün-

tetésével már a harmadik fejezethez, a 10-ik oldalhoz jutottunk, 
s még mindig csak az elején tartunk. Nem az a különös, hogy 
még, hanem az, hogy a bevezetésen már túl vagyunk. Jézus 
Krisztus élete, működése, beszédei egy-egy végtelen tenger, me-
lyet kiüríteni nem lehet. S ha a katholikus dolgokról iró mégis 
a munkája végére jut s aquinói szent Tamás példájára elmondja 
a záró Ave Máriát, elmondhatja az angyali mesterrel, csakhogy 
sokkal jogosultabban : gyarlóságom, tudatlanságom immár letéteti 
velem a tollat, Uram. 

A katholikus tudományokkal, különösen az aszketikával fog-
lalkozók mindannyia egy igen különös lélektani tüneményt figyel 
meg önmagán. 

Azt a papot, aki a világtól, várostól jó messze eső, hegyek-
völgyek s olyan utakkal elválasztott, szinte hermetice elkülönzött 
faluban működik, ahová s amelyeken ritkán téved valaki, s ha 
jön, az a barátság, a szeretet hősies jele : izolált magányában 
két végzetes veszedelem fenyegeti : az elparasztosodás s a pohár-
szerelem. 

A lelki élet, a maga kedves gyakorlataival nem tölti be 
vagy: nem tölti ki a napot teljesen. Azt a sok órát, mely a be-
csülettel végzett kötelességteljesítés, házi gondok, lelkigyakorlatok 
mellett is még megmarad, a szükséges szórakozás, felüdülés idejét 
leszámítva, csak a Szentírás szavának követése foglalhatja le: ama 
scientiam scripturarum, et carnis vitia non amabis. 

S ezek között a kedves órák között akad egy-egy Istenál-
dotta perc, amelyben mint a villám csap le a gondolat : ez jó 
volna, ha meg lenne írva. S másnap, egy kis Szentséglátogatás 
után, ha a munka megkezdődik, felelevenül az a sok szép gon-
dolat, melyet hallottunk, olvastunk, átelmélkedtünk, az évi exer-
citium soha el nem mosódó, az örökkévalóságot elénk táró 
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döntő igazságai; a toll röpül, az ívek telnek, az órák múlnak s 
este, egy-egy szakasz végén megalázkódva hajlik meg a fej : Do-
mine, tu et in me omnipotens es ! 

A lélek, a gondolkodó elme szinte anyagilag, érzékileg érzi, 
mint esnek reá s belé a gondolatok. S hogy ez ideák mégis vé-
get érnek, az az egyén nagy tökéletlenségének, szive hidegségé-
nek s annak a homálynak tudható be, amely Jézus szent nevét, 
édes, kedves, imádandó alakját, isteni személyét, elragadó életét, 
lelket kormányozó beszédeit födi bennünk. 

Mert Jézus Krisztus s minden, ami Vele összefügg — Nerv-
mann biboros szép kifejezésével élve — az a tenger, amelynek 
tökéletességeiben elvesznénk, ha minden cseppje életet nem adna. 

Milyen igaz, milyen okadatolt szent Ágoston sóhaja: Do-
mine, noverim Te! 

Menjünk át tehát az Úr beszédjének minket részletekben is 
érdeklő, tulajdonképeni tárgyalására, hogy abban, amit tőlünk 
kíván, jobban megismerhessük Őt. 

* * * 

Aki megfigyeli az életet s annak folyamatát, végét, követel-
ményeit és az utána következőket a hit szempontjából nézi; aki 
itt időzésünket nem célnak, hanem annak veszi, ami valóban, 
vándorlásnak; aki az élet esélyeit nem látja véletlennek, fátum-
nak, kizmetnek, hanem egy felsőbb, isteni, szerető Gondviselés 
rendelkezéseinek : az előtt itt e földön minden áthatolhatatlan ho-
mályba borulna, ha nem volna Jézus, aki programmbeszédjében 
vezető, világító sugarakat küld számára. Mivelünk is úgy van, 
mint a pusztában bolyongó zsidókkal történt: előttünk is tüzes 
oszlop jár, a mi Urunk és Mesterünk, Dominus meus et Deus 
meus. 

Benne van a lelkünk legmélyén a vágy a tökéletesedés után. 
Nem csoda. Az ördög paradicsomi, azaz a paradicsomból kiűző 
szavát : olyanok lesztek, mint istenek, eritis sicut dii, s mely rom-
lott természetünk gőgjében megmaradt, az Úr Jézus, aki ez érte-
lemben is «teljesíteni» jött, mint isteni kertész, égien nemesítő 
ággal oltotta be : legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok 
tökéletes. 

Megkapó ellentét. 
A sátán e szavával felkeltette az emberben a gőgöt, Isten 

megvetését, az engedetlenséget. 
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Az, aki elmondhatta működéséről : a világ fejedelme ki lesz 
dobva, szintén Istent tűzi ki végcélul, de teljesen más úton, töké-
letességeinek, szentségének utánzása által. 

Amint az Úr egész működése, célja, terve, homlokegyenest 
ellenkezik a sátánéval. 

Nézzük csak, mit csinált ez a szentnek, tökéletesnek alkotott 
emberrel s emberből. 

A paradicsom a béke, a szeretet, az egyetértés tanyája volt. 
A bukott ember — mutatja az első szülők elsőszülött fia — gyűlöl, 
engesztelhetetlenül, a vérig, a testvérgyilkosságig. 

A teremtett állapotában élt ember feltétlen ura volt 
természetének, érzékiségének, indulatainak, a test teljesen alá volt 
vetve a léleknek. Hogy mit csinált velünk s belőlünk a bűn, azt 
mutatja az ószövetség, melyben a paráznaságnak istennője volt s 
maga a kiválasztott nép, melyet emiatt ért a legtöbb csapás, 
melynek legszentebb királya ebben vétett a legsúlyosabban. 
S azóta? Most? Et Christos Domini inficit. 

Jól mondta volt egyik hivő, egyetemi tanár-barátom : a víz-
özön csak negyven napig tartott s Isten megígérte, hogy egyszer 
volt s többé nem lesz ; az ember pedig maga magára bocsát egy 
másikat, nem víz, hanem bűnözönt s belevész, elmerül, ha 
Jézus nincs. 

A paradicsomi embernek szava, tette egybehangzóit gon-
dolataival, érzelmeivel. Azóta? Csalfaság, álnokság, politika — a 
szó legrosszabb értelmében — az életeleme. 

E vétek előtt a föld királya nem ismerte a hevességet, indu-
latosságot, nem tudta, mi a harag. Utána? Fojtogat, mint a bo-
szorkánynyomás, ha elszenvedett sértésért bosszút nem álltunk, 
lett légyen az még oly rövid szóval, vagy csak futótekintettel is. 
S amíg mi megkívánjuk, hogy a mi hibáinkat, fogyatkozásainkat, 
gyarlóságainkat mindenki elviselje, mi minden csekélységért fel-
pattanunk. 

Az Isten által teremtett lélek egyik legtermészetesebb haj-
lama — szinte azt mondhatnók, ösztöne — a könyörület, az irga-
lom; a boldoguláshoz feltétlen eszköze az okosság; legszebb 
dísze-éke a megállapodott, törhetetlen jellem. 

Az áteredő bűn szomorú következménye volt, hogy az első 
helyébe a keményszivűség, a másodikéba a célösszetévesztés 
lépett; a jellemet felváltotta a vajgerinc. 

Úgy tanultuk, hogy a pokol szelleme a legkitűnőbb lélek-



482 z á m b o y b é l a 

ismerő. S ez első «remeklés»-énéi igazán annak bizonyult. Ki-
szedte az emberből mindazt, ami széppé, naggyá, Istenhez ha-
sonlóvá tette, amit csak kiszedhetett. 

Az az ember, aki gyűlöl, az érzékiség posványában hever, 
csalfa, bosszúálló, akiben nincs szilárd meggyőződés, az nem is 
ember, hanem torzkép. 

Ilyen torzkép voltunk mi. 
S eljött az Úr Jézus, hogy «teljesítsen». 
És végig húzott a sátán pokolian okos számításán isteni 

bölcseségével, úgy, hogy beleordított az egész pokol s megbánta 
azt a percet is, melyben az ember megbuktatására először gondolt. 

A hegyi beszéd tárgyalásának első fele az, melyben az Úr 
Jézus a nekünk fordított fegyvert egyenest az ellenség szivé-
nek méri. * ¥ ¥ 

Az áteredő bűn következményeinek legnagyobb csapása — 
a megszentelő kegyelem elvesztését ide nem értve — azon erény 
elhidegülése, amely Istenhez a leginkább tesz hasonlókká: a 
szereteté. 

Szent János apostol Jézus Szivéből merítette Isten lényegé-
nek rövid, találó meghatározását, melyet a Szentírásban csak nála 
olvasunk : Isten a szeretet. Deus Charitas est. S utána rögtön hozzá-
teszi az eszményi ember definícióját: aki a szeretetben marad, 
Istenben marad és Isten őbenne. Istenben lennünk a legmaga-
sabb tökéletesség. 

Nem volt és nincs is bűn, mely annyi nyomort hozott 
volna a világra, mint a gyűlölet. Az a sok háború, a vérnek — e 
legdrágább nedűnek — kiontott tengerei, az a sok viszály, bé-
kétlenség, mely a bukás után még megmaradt némi jót is po-
kollá változtatta, mind ebből indult ki, s ebből fog fakadni, míg 
a föld föld lesz. 

S nincs az a szenvedély, amely csökönyösebben fogná a 
lelket, mint ez. A tisztátalanságot meg-megutálja, meg-megundo-
rodik tőle az is, aki nyakig van benne; a mértékletlenség foly-
ton nem űzhető; a hiúság, a dicsvágy nyugszik, ha kielégítésre 
talál. Ez a bűn folyton zaklat, folyton ostromol, utána kívánkozik 
leginkább a természetünk, a gőgünk. Egyike azon szenvedélyeink-
nek, melyek csak az élettel múlnak el teljesen. 

Altalános gyöngénk az, hogy ha meg is bocsátunk és — 
amint mondjuk, érezzük, gondoljuk, akarjuk — szívből bocsátunk 
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meg, a fullánk hegye mégis benne marad sértett önszeretetünk-
ben s bizony még évek múlva is kitör belőlünk a régi indulat, 
ha alkalom kerül, különösen olyan meglepő alkalom, melyre nem 
voltunk elkészülve. 

Ezt a gyöngénket támadja az Úr a gyökerében, mikor 
így szól: 

«Ha ajándékodat az oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy 
testvéred neheztel reád, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, 
békülj meg előbb testvéreddel és akkor eljővén, ajánld fel aján-
dékodat. Egyezz meg hamar ellenfeleddel, míg az úton vagy 
vele; nehogy ellenesed átadjon téged a birónak, a biró átadjon 
téged a szolgának és tömlöcbe vessenek. Bizony mondom neked, 
ki nem jösz onnét, míg le nem fizeted az utolsó fillért.» 

Az Úr Jézus az engesztelődés érvényét, a tettel mutatott, 
alázatossággal párosult szeretetet az életben leggyakoribb erény-
gyakorlathoz, az imához köti. Mert az a kifejezése : ha ajándé-
kodat az oltárra viszed, nemcsak az áldozatról szól. A zsidók 
minden ünnepiesebb imájukat áldozattal kezdték; ami minden-
napi áldozatunk az ima. 

Mily szép gondolat az : ne imádkozzál addig, míg szivedben 
harag ég, vagy azt másban lángra lobbantva, kérő szóval el nem 
oltottad. 

Ha ezt a parancsot megfogadnék ! Mert a hegyi beszéd 
minden szava parancs; az újszövetség törvénytáblája ez. Milyen 
volna az élet! Lehet, hogy a harag, a méreg elfutna, ki-ki is 
törne, de soká nem tarthatna, mert az ima ideje naponkint leg-
alább háromszor, a harang szavára, megjön s vele az engeszte-
lődés órája is. 

Ne kutassatok, világ bölcsei, chymerák, problémák, utak 
után, miképen boldogíthatnátok az emberiséget. Socialismus, 
agrarismus, meg ami —ismust még kitaláltatok, mind fölösle-
gessé válnék, az általános lefegyverkezés is az lenne, ha csak ezt 
a jézusi szót követnők. 

De alig van parancs, amely ellen többet vétenénk. 
Itt álljunk meg még egy gondolatnál. Az Úr biróról beszél. 

Bizony, az örök Biró előtt mi sem oly büntetésre méltó, mint 
az ő kedvenc erénye ellen elkövetett bűn. 

Ott leszünk, szegény bűnösök az Úr Jézus előtt, mert O 
fog minket Ítélni. S akkor majd hallani fogjuk: nézzd, te szeren-
csétlen, én, a te Istened, a semmiből teremtettelek, szeretetből 
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fogadtalak gyermekemmé, tápláltalak, fenntartottalak, megbocsá-
tottam ; s te, aki tudtad, hogy egész életed csak szeretet tényeim 
folytonos láncolata, te merted ez erény ellen a bűnök folytonos 
sorozatát elkövetni? Mondd magad, hogy bocsássalak én be or-
szágomba, ahol csak szeretet honol ? 

A szeretet e döntő fontosságára utal a Szentírás is. Erről 
szólnak a fejezetei a leggyakrabban s alig van könyve, amely 
nem említené. Az ó- és újszövetségben összesen 678-szor fordul 
elő, leggyakrabban János apostolnál. Tekintélyes szám ez. A sze-
retet szépsége, szükséges volta mellett a számok is beszélnek. 

Jézus egy alkalommal azt mondotta volt a zsidó papoknak : 
bizony mondom nektek, ha ezek nem beszélnének, a kövek 
szólalnak meg. E szó illik a szeretetre is. Kőnél keményebb, 
érzéketlenebb a szivünk, ha ennyi intésre meg nem szólal. 

B a r s k a p r o n c a . (Folytatása következik.) 
Zámboy Béla. 
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I. Fejlődése. 

Tartalom: 1. A hetedik centenárium és a világháború. — 2. Rogerius Baco 
származása, születési éve. — 3. Az egyéni fejlődés törvényei. — 4. Oxford 
hatása Bacora. — 5. A forrongó Sorbonne eszmeáramlatai : a) az augustinis-
mus ; b) Aristoteles és a latin averroismus ; c) a domonkos- és ferencrend. — 
6. Rogerius álláspontja és új gondolatainak hatása. — 7. Mit végzett Páris-
ban ? — 8. Miért lép a ferencrendbe ? — 9. Oxfordi működése és elmozdítása. — 
10. A pápai levél hatása : encyclopaediát, tudományos akadémiát tervez. Hármas 

műve problémái. — 11. Baco elitéltetése, astrologiája, fogsága és tragikuma. 

1. Sz. Ferenc rendjét páratlan kitüntetésben részesítette a 
modern tudományos világ közvetlenül az európai háború kitö-
rése előtt akkor, midőn az oxfordi anglikán egyetem 1914. jún. 
havában ritka gonddal, ritka fénnyel ünnepelte nagy fia, Roge-
rius Baco születésének hétszáz esztendős évfordulóját. 

Az egyetemi múzeum bejáratától balra áll Verulami Baco 
szobra; vele szemben jobbra tervezték1 — sőt már azóta fel is 
állították2 — Rogerius Baco szobrát, mely valósággal remekmű 
számba megy és amelyre joggal büszke lehet az új angol képző-
művészet. Franciskánus kámzsa az öltözete, kemény vonásai büszke 
mosolyra derülnek, tekintete a messzeségbe, a jövendőbe vész s 
egész megjelenése a souverain lángelméé, mely uralkodik a for-
gandó idők és századok fölött. A pesszimistának vagy a lázongó 
forradalmárnak semmi nyoma rajta. 

E szobornál nem kevésbbé értékes kötetben méltatják a 
szegény félreismert szerzetes műveit és irányait oly kiváló szak-
tudósok, mint Gasquet biboros, A. G. Little, Baur (Tübingen), 
Picavet (Paris), Duhem (Bordeaux), Hime angol tüzérparancsnok 
(Colonel of the Royal Artillery) stb.3 

1 Little, Essays. Preface. A művész neve Mr. Hope Pinker. 
2 Rivista di Filosofia Neoscolastica 1914. 570. 
3 A 426 oldalas kötet cime : Roger Bacon, Essays, collected and edited 

by A. Q. Little, 1914. 
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Az egyetem azonban még ennél is többre vállalkozott, 
midőn külön bizottságot és alapot létesített Rogerius Baco nagy-
számú kiadatlan műveinek sajtó alá rendezésére. A bizottság 
tagjai: Qilson, a British Muzeum kéziratainak őre; Madhan, az 
oxfordi Bodley könyvtár vezetője; Little, Manchester nagynevű 
történetbúvára és végül Picavet, a Collège de France titkára, ki 
a Párisban fekvő kéziratokat vállalta el. 

1914. szeptemberében Londonban készültek nagyszabású 
Baco-ünnepélyre, melyen többek között Flamming, az egész 
ferencrend exgenerálisa olvasta volna fel szeges gonddal készí-
tett dissertációját, mint egy évtizedes Baco-studium eredményét.1 

Mindenkit felül akart múlni a «Società italiana per gli studi filo-
sofici e psicologici» Milánóban. 

Oxford indítására békés időben bizonyára bejárta volna ez 
a mozgalom a földkerekség minden valamire való tudományos 
centrumát és hazánkban is megemlékeztünk volna a «doctor mi-
rabilis»-ről, akit Humbold Sándor2 a középkor legnagyobb láng-
elméjének, tüneményszámba menő tudósának nevezett el s akit 
Picavet3 a theológiában egyenesen aquinói sz. Tamás mellé 
helyez. Filozófiai téren4 viszont Hauréau, Renan, Littré, Bridges 
úgy az összes tudományok szerves kapcsolatának, kölcsönös egy-
másra hatásának, szükségszerű együttműködésének kimutatásá-
ban, mint a gyakorlati irányú tudományok, kísérletek, találmá-
nyok és az ipar rendkívül fontos szerepének felismerésében a 
modern positiv irányok előőrsének, Comte Ágoston szellemi 
elődjének vallják. 

Még a világháború forgatagában is megérdemel egy szerény 
megemlékezést az, aki a modern technikának úgyszólván minden 
vívmányát, a mai háborúnak minden eszközét hétszáz esztendővel 
előre próféta szemmel meglátta. Nemcsak a lőport5 találta fel és 
írta le körülményesen Schwarz Berthold előtt egy emberöltővel, 
hanem beszélt még automobilokról, repülőgépekről, tengeralatt-
járó búvárhajókról, vetítő tükrökről, nagyítókról, távcsövekről, 
láthatatlan sugarakról. S a természet és a lángész minden csodá-

1 Megjelent olasz fordításban: Rivista 1914. 529—571. 1. 
2 Idézve Rivista 579. 
3 Picavet, Essais sur l'histoire générale et comparée des théologies et phi-

losophies médiévales, 1913. 279—94. 1. 
4 Little, Essays. 80. 1. 
5 Hirne, Roger Bacon and the gunpowder. Little, Essays 321—337. 



r o q e r i u s b a c o 487 

ját nem a rombolás, hanem az igaz haladás, az emberiség földi 
jóléte és örök boldogsága ügyére kivánta felhasználni egy szebb 
korban, «mely után — jelenleg újból — buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán.» 

Sajátságos egyéniség! Midőn egyik barátomnak olvastam 
fel belőle, bámulatában felkiáltott: «Hihetetlen, ez az ember 
nem élt a XIII. században, ez egészen közénk való» ! És tényleg, 
akár világújító reformterveit nézzük, akár úttörő munkásságát, 
vagy a megsejtett jelent, jövőt, önkénytelenül előtör lelkünkből 
a hasonlat, hogy nemcsak a csillagos égnek, hanem a tudomány 
egének is vannak nagy időközökben visszatérő üstökös csillagai. 
P. Secchi1 figyelt meg egy róla nevezett üstököst, mely Omár 
kalifa és az avar birodalom fénykora óta csak 1853-ban tért 
vissza hozzánk. Ennek a pályájához leghasonlóbb Rogerius Baco 
sorsa. Mert ha nem is valószínű, amit Little2 említ, hogy műveit 
hosszú vasszegekkel odafeszítették az oxfordi minorita-könyvtár 
polcaihoz és az utódok szenteskedő borzalommal suhantak el a 
szúette fóliánsok mellett, és ha nem is felel meg teljesen a való-
ságnak, amit legalaposabb életrajzírója3 mond, hogy «nem idézi 
a XIII—XIV. század egyetlen tudósa sem, véleményeit senkise 
támadja, senkise védi», de annyi bizonyos, hogy bőven gyakorol-
ták vele szemben az agyonhallgatás művészetét. Nevét el akarták 
tüntetni a tudományos égről, őt magát 14 évi fogsággal sújtották 
és műveit évszázadokon át a feledés homályába temették. Szüle-
tése hetedik centenáriumának kellett eljönnie, amíg nagyságát 
egészen értékelni tudjuk. 

Aki nagy vezetőelmék százados évfordulóira emlékezik, 
könnyen hajlandóságot érez arra, hogy oly kiválóságokat tudjon 
be az ünnepeltnek, melyekkel nem rendelkezett és sok oly szépet 
olvasson a műveiből, mely bennük megirva nincsen. Ezzel viszont 
szembe száll a modern, a korára büszke ember ama törekvése, 
hogy lekicsinyeljünk mindent, amit mások más korban létesítet-
tek és mondottak, főleg, ha a sötétnek kiáltott középkorból hang-
zik felénk. Ennek a lélektani igazságnak tudatában iparkodom 
szemmel tartani a következőkben az arany középutat és minden-
ben eredeti kútfőkre és nagynevű szerzőkre támaszkodva vázo-
lom Rogerius Baco egyéniségét, szerepét és fejlődését. 

> Pohle, Die Sternenwelten6, 1910. 424. 1. 
2 Little, The grey friars. 195. 1. 
3 Charles, 42. 1. 
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Mivel hasonló természetű méltatás Rogerius Bacoról még 
nem jelent meg,1 a tárgyalásban követem átlag a szintetikus 
pszichológiát,2 mely, mint a neve is mondja, a lélektani elemek 
szerves, élő kapcsolatával foglalkozik, kétféle módon. Először a 
lélektani elemekből a még nagyon kezdetleges psychographicus 
módszerekkel a tipust és lehetőleg a teljes egyéniséget, jellem-
képet alkotja meg (sztatikus rész) ; majd az egyéniség fejlődését, 
kialakulásának folyamatait iparkodik megállapítani (dinamikus 
rész). Gyakorlati szempontból előre veszem a fejlődéstant érté-
kesítő életrajzot s utána foglalom össze a jellemző'vonásokat és 
a jelentőséget. 

Ily kettős tárgyalás mellett néhány adat megismétlése 
elkerülhetetlen, viszont a nyerendő kép sokkal hivebb és tel-
jesebb. 

2. «Könnyebb összegyűjteni a Sybillák könyveit, mint Ro-
gerius Baco műveinek a címeit», ezzel a meggyőződéssel távozik 
Leland renaissancekori angol író az oxfordi minorita levéltárból. 

Az utóbbi évtizedben főleg Little és Picavet szorgalmas 
kutatásának eredményekép sikerült már összegyűjteni 36 authen-
tikus Baco-féle iratot és 40 kétségeset. De életrajzi adataival még 
mindig fenn vagyunk akadva. Olyan tudósok, mint Tanner3  

kétségbevonják a nevét, a családját, születési helyét. A legvaló-
színűbb vélemény szerint Sommerset grófságban fekvő Dorsetshire-
ben született előkelő vagyonos családból. Nagybátyja Bacon Ró-
bert, az oxfordi egyetemen dömés tanár. Születési évét nem 
tudja senki biztosan, csak úgy találomra ünnepelték 1914-ben és 
15-ben a hetedik centenáriumot a következő feljegyzés alapján. 
Az Opus tertiumban irja magáról : «Sokat fáradtam a tudományok 
és a nyelvek megszerzésében és már negyven esztendőt töltöt-
tem el, amióta először tanultam az abc-ét; és kettőt kivéve ezt 
a negyven évet mindig «in studio» töltöttem el».4 Little érve-
lése szerint a studium itt egyetemet (Studium generale) jelent. 
Mivel Oxfordba a fiúk 12—13 éves korukban mentek s az Opus 
tertiumot Rogerius 1266-ban irta, levonva ebből 40 + 12-őt, 1214 

1 A legteljesebb irodalmi tájékoztatót nyújtja Ueberweg10 1915. II. füg-
gelék 190-192. 1. 

2 De La Vaissière, Éléments de psychologie expérimentale, 1912. 323—340.1. 
3 Tanner Bibliothecájában Baco neve a fogadalom előtt David Diel de 

Radik lett volna. Idézi és cáfolja Brewers, Opera inedita LXXXV. 
4 Opera inedita 65. 
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marad a születés idejére.1 Szellemes megállapítás, de mennyi a 
bizonytalanság benne? A Studium szó bajosan jelent itt egye-
temet, mert párhuzamos vele az «alfabetum, az abc», mely nem 
mutat egyetemi vagy egyetemet előkészítő középiskolai szin-
vonalat; jobb családok gyermekei az abc-ét otthon is tanulták. 
Továbbá Oxfordba a fiúk, mások szerint, 10—13 éves korukban 
mentek. Mivel tehát Baco hét éves korától egész 13 éves koráig 
tanulhatta az abc-ét, a születési éve biztos számítással csak 
1213—19. közé tehető és így centenáriumot még mindig lehet 
ünnepelni. 

Általában elmondható, hogy nem tudunk Baco életéből 
többet, mint amennyit műveiben nagy közvetlenséggel saját maga 
mond el. Iratainak jó része azonban még kéziratban hever és 
a nyomtatásban levők közül is kevés van meg teljes kritikai 
kiadásban. Innen magyarázható az is, hogy még nem íródott 
olyan életrajza, milyet nagy szellemével és egyéniségével kiér-
demelt. 

3. A következőkben mellőzzük a hosszadalmas vitatkozásokat 
a királyi udvarban időzése, vagy életrajzi adatai pontos megálla-
pítása fölött, inkább bővebben foglalkozunk azzal a szellemi kör-
nyezettel, amelyből kinőtt, azokkal a hatásokkal, melyek érték és 
látni fogjuk, mennyire korának a gyermeke, mennyire nincs igaza 
Humboldt Sándornak, midőn őt tüneményes férfiúnak mondja 
vagy azoknak, kik őt eddig elszigetelten álló nagyságnak gon-
dolták, ilyenek sokan voltak; csak legújabban kezdjük őt érteni. 
Pl. Stöckl a középkori filozófia több ezer oldalas történetében 
Qrosseteste Róbertnak még a nevét sem említi és csak 1914-ben 
foglalkozik Baur2 ennek Bacora gyakorolt befolyásával. Kortörté-
neti és lélektani tárgyalással Rogerius veszít ugyan a nimbusá-
ból, de érthetőbb, vonzóbb, igazabb lesz. 

Az egyén sohasem lehet elszigetelt, gondolatvilága sohasem 
tüneményes vagy egészen eredeti, hanem sokban hasonlít a gyógy-
forráshoz. Magas sziklás hegység tetején szivárog a földbe az 
esőcsepp és átvándorol sok geológiai rétegen. De midőn a völgy 
ölén áldásos erőkkel kristálytisztaságban előtör, megérzik rajta 
a megtett út, a vasas, magnesiumos, kénes vagy szénsavas réte-
gek hatása, melyet befogadott, sajátjává tett, hogy úgy mondjam, 

1 Little, Essays. 1 ; The grey friars 191. 
2 Little Essays 33—55. 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 2 
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appercipiált. A felnőtt, az alkotó munkához fogó ember gondo-
latvilágán is megérzik az eszmeáramlatok befolyása, melyekben 
növekszik, az egyéneké, akik tanították, akikkel barátkozott, vagy 
ellenséges lábon állott. 

A legújabb korban a könyvnyomtatás magasra lendültével 
a kriminalisták és pszichologusok közül többen a nyomtatványokat 
tartják az egyénre legjobban ható sugalmazó erőnek. így Proal 
szerint «az emberiség legnagyobb jótevői és gonosztevői a nyom-
tatványok . . . A bűntények és öngyilkosságok nyomozásában nem 
elég elmondani: ,Keresd az asszonyt'; hanem gyakran kell ke-
resni a könyvet is».1 Bourget figyelmeztet: «Szálljunk le ma-
gunkba a lélek legmélyére és nincs közöttünk senkisem, aki fel 
ne ismerné, hogy nem lett volna belőle ugyanaz az ember, ha 
nem olvasta volna ezt vagy azt a művet».2 Baco, amint később 
rámutatunk, szenvedélyes olvasó volt. Ismerte kelet és nyugat 
minden irányzatát, a latin, görög, héber, arab irodalom minden 
nagyobb művét. Erudicióját azonban érettebb korában szerezte 
úgy, mint meglett ember. Fejlődésére tanítói és tanárai gyako-
roltak döntő befolyást. A XIII. században saját példányokat rit-
kán szereznek be a tanulók, a szerzőket a lectorok előadása 
nyomán ismerik meg és így akkoriban az egyéni befolyás sokkal 
jobban érvényre jut. A hallgatókban a folytonos gyakorlat követ-
keztében az auditiv emlékezet-tipus fejlődik ki erősen úgy, hogy 
évtizedek multán is emlékeznek egy-egy nagyobb jelentőségű 
előadásra vagy vitatkozásra. így pl. Rogerius többször említi 
Auvergne-i Vilmosnak húsz évvel előbb történt vitatkozásait az 
intellectus ágensről.3 

4. Rogerius Baco egész életére, tudományos irányára döntő 
befolyással volt, hogy korán belekerült a XIII. századnak ú. n. 
oxfordi irányába, mely akkor már teljes kialakulása, kivirágzása 
felé halad, midőn Baco tudományra szomjas, ifjú fogékony lélek-
kel átlépi a Studium generale küszöbét. 

A tizenharmadik század szellemi életét legtalálóbban és leg-
tömörebben e jelmondattal vázolhatjuk: Ez a század a görög 
tudományos gondolatnak époly renaissance-a, amilyen volt a XV. 
és XVI. század a klasszikus képzőművészetben és szépirodalom-
ban. Ebből a renaissanceból az angol nemzet a maga erősen 

1 P. Proal, Crimes et Suicides passioneis. 1900. 310—14. 410. 661. 
2 P. Bourget, Essai de psychologie contemporaine, préface. 
3 Opera inedita 74. Opus Maj. III. 47. 
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kifejlett reális érzékének megfelelően az egyéni, a különös, a gya-
korlati szemügyrevételével vette ki részét. A nemzet szellemi 
életének gócpontja Oxford, hol a nyelvészetet, matematikát és 
természettudományokat művelik nagy lelkesedéssel. 

Ennek az iránynak megalapítója, az egyetem legünnepeltebb 
tanára és világhírének megteremtője Róbert1 a nagyfejű, amint 
kedélyesen nevezik őt még életében minden világnyelven 
(Qreathead, Grossum Caput, Grossatesta, Capito, Grosseteste, 
Grosetet). Élt 1175—1253-ig. Tanulmányait Párisban végzi, hon-
nan Oxfordba visszatérve 1224 táján az újonnan letelepülő ferenc-
rend felkéri őt lectornak, az egyetemen magister regens, egye-
temi kancellár, rector scolarum, míg 1235-ben lincolni püspök 
lett, de összeköttetéseit úgy a ferencrenddel, mint az egyetemmel 
egész haláláig fenntartotta. 

Előtte az egyetemen görög nyelvet nem is tanítottak, utána 
a hallgatók is folyékonyan írnak görög nyelven. Természettudo-
mányos téren foglalkozik minden akkoriban elgondolható pro-
blémával, mozgással, hanggal, fénnyel, napsugárral; emlegeti a 
naptárjavítást, kompendiumában tárgyal zenéről, optikáról, orvos-
tanról és államtudományról abban az időben, midőn a többi 
főiskolán ilyesmire egyáltalán ügyet sem vetettek. Örök érdeme, 
hogy a theologia mellett ezeket a studiumokat is egyetemi nivóra 
emelte és hogy a ferencrendet ebben az irányban megindította. 
Az egyetem előtte alig 3000 tagot számlál, halála után nem-
sokára az 1260. év körül 15.000-re emelkedik a tagok száma.2 

Beleértik ezekbe a nagy számokba az egyetemi alkalmazottakat 
is, az íródeákokat, könyvkötőket stb. 

Róbert befolyása a legmélyebb hatású esemény Rogerius 
Baco egész életében. Ha Bacot a maga nemében sz. Tamáshoz 
hasonlítanók, akkor Grosseteste Róbert az ő Nagy Albertje. 
Baco viszont a maga részéről a hálás tanítványnak mintaképe. 
Igen gyakran és mindig a legnagyobb tisztelettel, a legnagyobb 
elismeréssel emlékezik meg tanáráról. Eltudja ismerni az érde-
met, nem akar magának tulajdonítani mindent, saját szavai szerint 
«szellemi atyja — páter intellectualis» a lincolni püspök, akit ismé-
telten követendő mintaképül állít oda a praelatusok és tudó-
sok elé.3 

1 Ueberweg-Heinze10 II. 425—429. Felder 260—273. 
2 Wetzer-Welte, Kirchenlexicon ; Oxford, cikke. 
3 Opera inedita következő lapjain találtam Grosseteste nevét s majd 

32* 
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Grosseteste Baconak valóban szellemi atyja, neki köszöni 
a filológia és a természettudományok iránti kizárólagos lelkese-
dését, még a túlzást is mások megítélésében. Grosseteste tana 
az is, hogy minden tudomány alárendelt viszonyban áll a theo-
logiához és hogy a theologiában elsősorban a Szentírás szövegkriti-
kájára és exegezisre van szükség. 

Ezt az általános irányítást megtartja egész életén át, de 
egyébként a részletekben Róberttel szemben is megőrzi teljes 
önállóságát. Míg atomisztikus hőelméletét, i a mozgás átváltozását 
meleggé szószerint magáévá teszi, a fényelméletet, Grosseteste 
természetbölcseletének alaptanát teljesen mellőzi. 

Grosseteste 1237-ben lincolni püspök lett (innen a másik 
neve Lincolniensis). Közvetlen utóda nem elégítette ki Bacot és 
a közvéleménnyel is számolva, amint Flamming megállapítja, már 
1236-ban átköltözik Párisba.2 

5. A francia metropolisról mondogatták akkoriban, «Róma 
a világ feje, de Párís az agyveleje.» Centrális fekvésénél fogva 
Oxfordnál alkalmasabb volt arra, hogy Európának tudományos 
centruma legyen. A XIII. század elején az antik filozofia itt is 
megkezdi bevonulását, de a latin fajok sajátságos spekulatív haj-
lamával inkább az elvont vitákra alkalmas logikai műveket, filo-
zófiai és theologiai irányokat karolnak fel. Plasztikusan festi meg 
ennek az iránynak térfoglalását a XIII. század egyik jelesebb 
troubadourja, Henri d'Andely «A hét művészetek csatája» cimű 
allegorikus költeményében.3 A régi bölcselők nagy ütközetre 
készülnek a grammatikusok és a klasszikus szépirodalom hősei 
Donatus, Priscianus, Vergilius, Horatius, Juvenalis Terentius és 
Homeros ellen. A párisi egyetem seregei a logika zászlaja alatt 
vonulnak fel és a hét szabadművészetet egy hordóba zárva rab-
szolgaként hordozzák magukkal. Beavatkozásukkal Plátót és Aristo-
telest segítik döntő győzelemre. 

Maga a speculativ irányú győztes sereg korántsem volt 
egységes és a középkornak nagyon naiv, felületes, szinte gyere-
kes ismeretére és értékelésére vall, hogy még mindig akadnak 
egyesek, akik egy-egy névvel, sz. Tamással vagy Aristotelessei 

mindig dicsérettel, díszjelzőkkel: 70. 75—82. 88. 91. 186—7. 329. 428. 432. 
472. 474. 

1 Op. Maj. 1. 168 ; Grosseteste, Baur kiadásában 80. 1. 
2 Rivista 531. 
3 Histoire littéraire de la France XXIII. 225. 1. 
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és egy jelszóval «philosophia est ancilla» jellemezhetőnek gon-
dolják egész kor gondolkodását. Denifle,1 Ehrle, Mandonnet és 
Picavet vizsgálódásai alapján a párisi egyetem életét nagyon is 
mozgalmasnak ismerjük az egész XIII. században. 

5. a) Midőn Baco Párisba kerül, ott a platonico-augusti-
nicus irány vezet. A nagy hippói püspök uralkodik a theoló-
giában, hozzá ragaszkodik a világi papság és a kebeléből szár-
mazó tanárok, őt fogadják el irányadóul sz. Ferenc gyermekei. 
Az irány vezető embere Guilelmus Parisiensis,2 más néven 
auvergnei Vilmos, aki 1228—1249-ig Páris püspöki székét töl-
tötte be. A tudós püspök egyénisége lebilincselte az ifjú Roge-
riust. Imponált neki már azzal, hogy jól tudta a «bölcsész» nyel-
veket és alaposan használta a görög, héber és arab irodalmat; 
de még jobban vonzotta önállóságával. Nem szegődött egy tekin-
télyhez sem uszályhordozónak és csak akkor idézi őket, ha érve-
lésük kényszerítő erejét maga is latolgatta és belátta. így lesz 
Rogerius Bacora auvergnei Vilmos és az egész augusztinikus 
irány filozofiai téren oly befolyással, amilyet Grosseteste a 
filológiában és a természettudományban gyakorolt reá. 

Baco műveinek és bölcseletének megértésére igen fontos 
ennek az augustino-platonicus felfogásnak kifejtése,3 

Jellemzi őket mindenekelőtt Aristoteles ellenszenves foga-
dása. Szerintük a Stagirita nagy tanítóját, Plátót vagy nem értette 
meg, vagy megrágalmazta, mivel nem akarja elismerni, hogy 
Plátó különálló eszményei csak Isten örök tudásának, az isteni 
lógósnak emberi módon kifejezett formái. Nem lehet két úrnak 
szolgálni, aki Aristoteles követője, az nem lehet hive a szent 
atyáknak, mert az atyák tana megvan teljes összefoglalásban sz. 
Ágostonnál, Plátó hívénél. 

Tanaik második feltűnő vonása az, hogy nem tesznek kü-
lönbséget a természet és kegyelem, a theológia és filozofia, más 
szóval a természetes észigazságok és a kinyilatkoztatott igazság 
birodalmai között. Náluk a theológia egészen magába olvasztja 

1 Denifle, Die Universitäten des Mittelalters 1885. Denifle und Ehrle, 
Archiv f. Litt. u. Kirchengeschichte d. Mittelalters. 1885. — Denifle et Chate-
lain, Chartularium Universitatis Parisiensis. 1889—97. Douai, Essai sur l'orga-
nisation des études daus l'ordre des frères Prêcheurs, 1884. Paulsen, Felder stb. 

2 Baumgartner, Die Erkenntnislehre des Wilh. v. Auvergne, 1897. (Bei-
träge z. O. d. Phil. d. Mittelalters. 

3 Ueberweg-Heinze II.10 1915, 432. Mandonnet, Siger, LXIV. 
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a filozofiát. Irradiaciós megismerés-elméletük szerint az antik 
filozofia nem egyéb, mint a századokon át fokozódó egységes 
isteni kinyilatkoztatásnak a görög népre eső része. A történelem-
bölcseletének gyönyörű gongolata ez, Baco is magáévá teszi,1 de 
ürügyet szolgáltatott arra a gyakran felhangzó vádra, hogy a 
skolasztikusok nem tudtak a dogmáktól soha egy kérdésben sem 
eltekinteni és így a filozofia történetében nincsen számukra hely. 

Harmadik ismertető jegyük a mysticismus, mely ismét kettős 
alapra épül: az érzelmi életnek nagyobb jelentőséget tulajdonít, 
mint az értelminek és hirdeti, hogy minden igazságot Istenben 
ismerünk meg, vagy legalább az ő megvilágításának segedelmé-
vel. Ez az irradiaciós, illuminációs ismeretelmélet, mely szerint 
nemcsak a gyakorlati életben, hanem az elméleti tudományokban 
is a jó uralkodik az igaz fölött. Nem annyira az értelem, mint 
inkább az akarat vágya éri el Istent, a legfőbb jót s az isteni 
megismerés fényében találja fel az értelem a bizonyosság alapját. 
Sokban hasonlít ez a tan a pragmatismushoz, mely szerint az 
igazság nem egyéb, mint ismereteink használhatósága tudomá-
nyos és kulturális célokra (wissenschaftliche und kulturelle Brauch-
barkeit), és amely a siker etikája mellé odaállította a siker logi-
káját.2 

Terme'szetbölcseletük szerint a testeket alkotó anyagi elv a 
materia prima nem a valóságban létező tiszta lehetőség, a hires 
«neque quid, neque quale, neque quantum», hanem van már 
valami kis fokú positiv aktualitása és magában rejti a dolgok 
ősprincipiumait, melyeket szent Ágoston ,rationes seminales'-nek 
keresztelt. Ez az ősanyag meg van a szellemi világban is és így 
az emberi lélek egyén már, mielőtt egyesült volna a testtel és új 
formája az állati életet élő embriónak. Innen a nevezetes «plura-
litás formarum», a formai elvek többfélesége az emberben. 

Lélektanukban a lelki tehetségek nem járulékok, a lélektől 
nem is különböznek valóságosan (realiter). Auvergnei Vilmos 
még aggastyán korában is nyilvános vitákban támad az intellectus 
ágens és possibilis megkülönböztetése vagy saját szavai szerint 
«a lélektől elválasztása ellen.» Ő intellectus materialis néven egy 
megismerő tehetséget vesz fel, mely azonban egy a lélekkel, mert a 
lelket szétdarabolni nem lehet. Aristoteles tehetségtanának alapját, 
a «pars potentialis» fogalmát nem fogadja el. — Ismeretelméletük 

1 Opera inedita 81. 
2 Windelband, Lehrbuch der Geschichte d. Phil. 1912. 554. 1. 
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sajátsága még, hogy a lélek közvetlen intuitióval ismeri meg saját 
magát és az egyedeket. 

Végül a theodiceában elfogadják szent Anselm ontologiai 
Istenérvét. 

5. b) A platonikus iránnyal szemben már a XIII. század elején 
jelentkezik az Aristotelismus. A latinok eleinte Stagiritának csak 
a logikai műveit, az Organont ismerik, de mindig égnek a vágy-
tól, hogy valamennyi művét jó latin fordításban ismerhessék. 
A keresztes hadjáratok alkalmával csodálattal határos tisztelettel 
szólottak Nagy Sándor tanítójáról a görögök, kikkel jó barátság-
ban állottak, hasonló bámulattal adóztak neki az arabok, kikkel 
állandóan hadakoztak. 

Aristoteles kezdett lassanként a latinok között is azzá lenni, 
amit Dante énekel róla: «// maestro, di color1 ehe sanno, a tudó-
sok tanítója». Négy-öt nemzet értelmisége és egész művelődése 
vallotta már őt szellemi atyjának: az alexandriai görög kultura, 
a szír, az arab és a Maimonides korabeli zsidó civilisació. A tudó-
sok szemében Aristoteles a görög tanúitság foglalata, nagy encyclo-
paediája, melyben rendszeres egésszé olvasztva találják mindazt 
a jót és igazat, amit a pythagoraeusok, az eleaták, a régi és újabb 
természetbölcselők összehordottak s amit a nagy reformátorok: 
Sokrates és Plató hirdettek. Úgy látszott, Aristoteles végleg be-
tetőzte a filozofiát, követői közül 500 esztendő óta senki se tudott 
a műveihez hozzáadni, és nem talált bennük nagyobb hibát. Leg-
nagyobb magyarázója, Averroës szerint «un être divin, isteni lény, 
tőle nem lehet különböző véleménye senkinek, csak elvei ma-
gyarázatára és a belőlük vont következtetésekre van szükség».1 

De épen ezen a ponton, a magyarázatban volt a bökkenő, 
mely megosztotta a véleményeket. Aristotelest megérteni nehéz 
dolog. Tanai fölött sem a görögök nem tudtak megegyezni az 
ó-korban, sem az arabok, latinok a középkorban, sőt még 
ma is, a filológia, a szövegkritika és a történeti kutatás korá-
ban hiába tűnődünk egyes sorai fölött. Rogerius Baconak egyik 
főérve a görög nyelvtudás szüksége mellett a jó Aristoteles for-
dítások nehézsége és hiánya. Az idézendő hely egyben azt is fel-
tünteti, mennyire becsüli Aristotelest és e tekintetben nem csat-
lakozik szent Ágoston követői mellé. «A fordítások összevissza-
sága a legnagyobb Aristoteles műveiben, melyek az egész böl-

1 Renan, Averroès et 1' Averroïsme, 55. 
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cseség alapkövei. Aki műveit nem ismeri, füstöt farag, hiába vesz-
tegeti az életét. De irataiból a közönséges tudományok is, mint 
a logika, természetbölcselet, mennyiségtan úgy vannak lefordítva, 
hogy halandó ember semmi okos dolgot nem tud belőlük ki-
hüvelyezni, amint saját magam tapasztaltam. Aristoteles betűje — 
a tudósok szerint — olyan, mint a félvilági nő, aki felkínálkozik 
mindenkinek, mindenfelé hajladozik és igazi értelme úgy elsiklik 
mindenki elől, mint az angolna az utána nyúló kézből. Egy 
helyéről egyik egyet, másik mást mond, innen van az, hogy 
most kevesebbet tudnak Aristoteles filozófiájából, mint ezelőtt 
réges-régen... Azért, ha hatalmamban volna, Aristoteles minden 
fordítását elégetném, mert időpazarlás a tanulmányozásuk».! 

Dióhéjba foglalt korképet nyújtanak ezek a sorok a párisi 
egyetem életéből. Szinte halljuk a végtelenbe nyúló vitatkozáso-
kat és érezzük, mennyire szükség volt jó magyarázókra. 

Nagy Albert népszerűsíteni akarja Aristotelest, műveibe bele-
szövi mások és saját nézeteit, tévedéseket igazít helyre. Ez ellen 
az eljárás ellen egész párt zúdult fel a filozofiai karon Siger de 
Brabant és Boëtius Danensis vezetése alatt. Mi tisztán Aristo-
telest, egész Aristotelest akarunk, epigonok ne korrigálják azt, aki 
oly mélységesen hatolt a tudás tengerébe, ő nem tévedhetett 
sohasem. A kommentátorok közül a leghívebbet, legnagyobbat: 
Averroest (Ibn Rosch) fogadták el vezérül. 

Averroes a legújabb Aristoteles ismerők szerint is valóban 
helyesen értelmezi mesterét. Egyetlen hibája, hogy bőven kifejti 
azokat az elméleteket, melyeket Aristoteles csak elvétve említ, 
rövidesen abbanhagy, szinte előre megsejtvén a részletek nehéz-
ségét. De ez az emberi haladás törvénye, hogy az utódok elődeik 
tanaiból levonják a következtetéseket egész a képtelenségig. 

Mivel a skolasztika történetírói Hauréau és Renan2 a ferenc-
rendben sejtik a latin averroizmus vezető-embereit és kétségkívül 
elsősorban Rogerius Bacora gondolnak, érdemes összefoglalni 
ennek az iránynak főgondolatait. 

Szent Bonaventura szerint3 ,triplex occultatio et triplex 

1 Opera inedita 468—69. 
2 Hauréan, Histore de la Philosophie sclolastique lime p. n. k. 96. 1. 

Renan, Averroès et l'Averro.isme 259—62. Véleményüket megdöntötte Talamo, 
L'Aristotelismo délia Scolastica 259 és Denifle-Chatelain, Chart. Univ. Paris 
I. 556. 1. 

3 In Hexaeïneron Coll. VI. Opera Omnia, Quarachi, V. k. 360. 1. 

I 
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caecitas vei caligo' a tévedésük, más szóval három igazságot leta-
gadnak, eltitkolnak és három sötétséget, hamis tételt terjesztenek. 

1. Occultatio az Istenben rejlő eszményképek titkolása. Piátó-
nak a valóság fölött álló, elvont, üres eszmevilágától annyira 
irtóznak, hogy az eszményeket még az ősokban sem tűrhetik. 
Isten csak önmagát ismeri, nem szorul rá semmi más tudásra. 
Mint legfőbb jó vonz és indít minket, s a jó nem eszme, nem 
fogalom. 

2. Egész következetesen tagadják az isteni gondviselést. Isten 
nem ismeri részletesen a világot, nem is viselheti gondját, nem 
sokat törődik vele. 

3. Elhomályosították a világrendet. Isten nem törődik vele, 
véletlen nem létezik, tehát csak a szükségszerűség vastörvénye, a 
fatalismus ural mindent. 

Az előzményekből önként származik a három sötétség is. 
1. A világ örökkévaló, mert Isten nem ismeri, az anyag nem 

méltó hozzá. 
2. Csak egyetlen értelmes lélek van, mert ha a világ örökké-

való, akkor vagy végtelen sokra szaporodnék a lelkek száma, ami 
leheteilen; vagy elpusztulnának az értelmek, ami filozofiai kép-
telenség. Tehát csak egy egységes értelem lehetséges, mely test-
ről-testre szállva működik. 

3. Ha egyetlen értelem van, akkor nincs személyes halha-
tatlanság, nincs mennyország, nincsen pokol. 

Mivel ezek az aristotelesi tanok a Szentirással épúgy ellen-
keztek, mint a Koránnal, azért a latin averroisták is kénytelenek 
voltak elfogadni az arab tételt, mely szerint lehet ugyanaz a tétel 
hamis a theológiában és igaz a filozófiában. 

5. c) E két túlzó irány, a mereven konservativ Augustinis-
mus és a pogányságra hajló Averroismus között fejlődött ki a 
keresztény Aristotelismus a két nagy tanítórend («ordines stu-
dentes») kebelében. A fejlődés azonban nem egységes, ez a 
két ikerrend — egy XIII. századbeli hasonlat szerint1 — úgy 
viselkedik, mint a két ikertestvér, Ezsau és Jákob, születé-
süktől fogva perlekednek. Egész történelmük époly gazdag viszály-
kodásokban, mint az önfeláldozó barátság jeleiben. A ferencrend 
nem marad el a kor mögött, tanulmányozza az arabból átszárma-
zott Aristotelest, átveszi sok gondolatát, de azért híven kitart 

1 Mandonnet, Siger CXI. 
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szent Ágoston mellett; Íróinak a művei telve vannak ágostoni 
idézetekkel. Párisi tanszékén Alexander Hales, Joannes de Rupella 
(la Rochelle), Joannes de Parma, szent Bonaventura következnek 
egymásután. A dömésrend Nagy Albert és aquinói szent Tamás 
vezetése alatt szorosabban csatlakozik Aristoteleshez, átveszi úgy-
szólván minden tanát, csak a kereszténységgel ellenkezőket veti 
el. Ezekért is inkább Averroest teszi felelőssé, mint magát a 
«Mestert». 

6. Rogerius Baco pár évi megszakítással 1236-tól, életének 
legtermékenyebb, legnevezetesebb bienniumáig élt ebben a for-
rongó szellemi világban, hol négyféle szellemi áramlat kavargott, 
négy sereg küzködött egymással és fejük fölött olykor meg-meg-
villant az egyházi tilalom villáma. Az ő lelkében eltörülhetetlen 
nyomokat hagyott Grossteste tanítása és munkássága. Itt Párisban 
auvergnei Vilmos egyénisége tiszteletre gerjeszti, tanaival vonzza 
Aristoteles, de nem csatlakozik egyik párthoz sem. Nagyon el-
kényszeredve hallgatja ezeket az elvont vitatkozásokat, Páris tudo-
mányos élete nem elégíti ki; ,aspexit et despexit' megtekintette 
és lenézte, lehet róla mondani. Ő új időket vár, új világokat lát 
maga előtt. 

Szinte halljuk, mint tör ki lelkéből az elfojtott keserűség, 
mellyel később iratait is elárasztja. «Mily dőreség, milyen okta-
lanság! Elhanyagolják a hasznos tudományokat és haszontalan-
ságokban merülnek el.»1 íme a világ tele van könyvekkel, melyek 
gyerekes, alpári dolgokról locsognak (pueritia et plebeia) . . . 
Huszadrésznyire lehetne összevonni ezeket a fól iánsokat . . . Ez a 
vitatkozó őrült csőcselék, a tanárok és tanulók nagy többsége, el-
hanyagol mindent, ami szép és hasznos, gyerekes apprehensiók-
kal bíbelődik, éretlen tanokkal bajlódik, nem tud felülemelkedni 
ezen a törpe világon és így meghal a filozofia.»2 

Átlag az Augustinismust követi, de megőrzi önállóságát és 
tud adni elméleti téren is néhány korszakalkotó gondolatot. 

Aristoteles támadóit nem követi, amint szent Bonaventura és 
a ferencrend legjobbjai szintén nem. 

A filozofia és theologia viszonyára az Opus május második 
részét3 szenteli, de nem tud dűlőre jutni. Korántsem oly határo-
zott, mint szent Tamás, nem elég gondos, nem elég világos, meg 

1 Opera inedita 324. 
2 U. o. 17., 30., 31., 34., 55. 1. 
3 Az idézetek főleg a VII. és VIII. fejezetből valók. 
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látszik, hogy ez a probléma nem fűlik a fogához, az ő számára 
nem ez a legfőbb érdek. Tana röviden a következő. Amint csak 
egy Isten van, úgy tökéletes tudomány is csak egy lehet. Benn 
van ez a Szentírásban, de hogy meg tudjuk érteni, le tudjuk ve-
zetni belőle, az egyházjoghoz és a filozofiához kell folyamodnunk, 
így elveti teljesen az arabok és averroisták kibúvóját. Nem lehet 
helyes a filozófiában, ami tévedés a theológiában, mert a kettő 
csak két különböző szempontja a legfőbb igazságnak. Természet-
fölötti parallelizmust állít tehát föl ezen a téren. Teljes kinyilat-
koztatást adott Isten a patriarcháknak, a prófétáknak, de a böl-
csészek, a költők, a sybillák szintén nyertek elégségeset. Egyik 
idevágó mondása magában foglalja Loyl. szent Ignác világhírű 
alapelvét, a Jézustársaság alkotmányának alapgondolatát: «A tu-
dományok egész folyama abban merül ki, hogy a teremtett 
világ magyarázatával a Teremtő ismeretére vezessen. Fenségének 
tisztelete, a teremtés és az örök boldogság jótéteménye miatt 
szolgálnunk kell őt illő istentisztelettel, az erkölcsök szépségével, 
a hasznos törvények tisztességével, hogy az emberek ebben az 
életben is békével és becsületben élhessenek». A pogányok böl-
csesége teljesen ártalmas, magába véve pokoli elvakultságba vezet. 
A tudomány csak akkor értékes, ha Isten céljaira alkalmazzuk, 
így a földrajz a missionáriusokat vezeti, fölösleges utaktól meg-
óvja. A mathematika megjavítja az egyházi naptárt, a zene töké-
letesíti az egyházi éneket, a kísérleti tudománnyal a keresztény-
ség győzelmet fog aratni tudományban és harctéren a pogányság 
fölött. A filológiát, a történeti és biblikus tudományokat azért 
ajánlja, hogy nagy krízisektől óvja a kereszténységet. Hányszor 
visszhangzik irataiban a protestantizmus vádja : «Negligitur textus 
Dei!» nem ismerik, nem tanulmányozzák a szent szöveget, mert 
nem tanulják a nyelveket. 

Ismeretelméletében a tiszta Platonismust keményen elitéli. 
A különálló eszmevilág «balga állítás és senki sem tanítja most 
azt, amit Plátó».1 A keresztény platonikus áramlatban az isteni 
értelem eszmevilága, a «logos» teljesen kiküszöböli Plátó hypo-
thesisét. Baco csatlakozik szent Bonaventura és auvergnei Vilmos 
irradiatiós elméletéhez, melyet Aristoteles műszavaiba öltöztet és 
így iparkodik egybeolvasztani a két irányt. Erőltetett terminológiája 
tényleg Averroesre emlékeztet és így az egész ferencrend meggya-

1 Rivista 499. 
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nusítására vezette Hauréaut és Renant. Egyenesen az arab mono-
psychismusra emlékeztet pl. a következő mondat: «A cselekvő 
értelem az emberi léleknek nem része, hanem teljesen más, a 
befogadó értelemtől lényegileg különböző értelmes állag», i Az 
averroista ismeretelméletet azonban Baco maga a legerélyeseb-
ben utasítja vissza. így Charles idézi egyik kéziratát : «Az én időm-
ben — érti tudományos foglalkozási idejét 1257-ig — nem 
esett szó ilyen tévedésekről, mindenki eretnekségnek tartotta, mint 
egyáltalán minden olyan tant, mely ellene mond a hitnek és a 
filozófiának. Az ilyen kérdést arra sem tartottuk méltónak, hogy 
feltegyük, oly nagy a képtelensége».2 

Rogerius Baco intellectus ágenséről Hauréau és Renan óta 
többen írtak már,3 de úgy látom, a jeles szerzők figyelmét sorra 
kikerülte az a körülmény, hogy ő a «cselekvő értelem» fogalmát 
kétféleképen használja, amint egyik mellékmondatából egészen 
világos. Brewers idézi az Opus Maj. egyik kéziratából: A jobb 
bölcselők «befogadó értelemnek hívják az emberi lelket, mely ma-
gában véve képtelen a tudományra, az erényre és ezeket más-
honnan nyeri. Cselekvő értelem az, mely befolyást gyakorol lel-
künkre, felvilágosítja a tudományra és erényre ; és így nem része 
a léleknek, hanem a befogadó értelemtől lényegileg különböző 
értelmes állag; jóllehet a befogadó értelmet is cselekvőnek mond-

ják a megértő cselekvés végzése miatt,»4 Vegyük még ehhez, amit 
leggondosabban írt műve, a «Multiplicatio specierum» kezdetén 
ír: «Lényeg, állag, természet, képesség, lehetőség, erény és erő 
mind egy és ugyanazt a dolgot jelentik»,5 és belátjuk, hogy a 
filozófiában sem ragaszkodik elmaradott nézetekhez, amint Man-
donnet6 nyomán tartják róla, hanem nagyon is merész új gon-

1 Op. Maj. I. 39. 
2 Charles, Roger Bacon, 227. 
3 Keicher, Der Intellectus ágens bei R. Baco. Supplementband der Bei-

träge 2. Oesch. d. Phil. Mittelalters v. Baeumker. 296—308. 1. Mandonnet, Siger, 
CCLIV—CCLX. — Ueberweg-Heinse 10. II. 567—68. — Flamming és Turner, 
Rivista 567—68. 

4 «Anima humana dicitur ab eis possibilis, quae de se est impotens ad 
scientias et virtutes, et eas recipit aliunde. Intellectus agens dicitur, qui influit 
in animas nostras, illuminans ad scientiam et virtutem ; et sie intellectus agens 
non est pars animae, sed substantia intellectiva separata per essentiam ab in-
tellectu possibili ; licet intellectus possibilis etiam dicatur agens ab actu intelli-
gendi.» Opera inedita 75.2 

5 Az Op. Maj. II. k.-ben adta ki Bridges az egész művet. 
6 En philosophie et en theologie, contrairement a ce, qu'on pourrait 
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dolatot vet fel. Az intellectus ágens, possibilis és az akarat nem 
különböző, egymástól elválasztott erők, hanem egy és ugyanazon 
alaptehetség tevékenységei. «Ebben a tekintetben közvetlen elő-
hirnöke Duns Scotusnak» — írja a psychologia történetirója.1 De 
nemcsak Scotus2 követte, hanem Durandus.3 Occam4 és Aureolus. 

Az utóbbi nevek miatt közelfekvő a gondolat, hogy ha a 
nominalisták előőrse, akkor bizonyára maga is nominalista volt. 
Ez azonban nem tartható, mert a nominalismus szerint az, ami 
egyetemes, «nec in anima, nec in rebus invenitur, sem a lélek-
ben, sem a tárgyakban nem lelhető». Baco szerint «est in rebus» 
benne van a dolgokban és pedig «in realitate individua» az 
egyedben, mert erről állítjuk (pl. Plátó ember) és független az 
értelemtől, mert nem egyéb, mint egyik egyén hasonlósága a 
másikhoz és a megegyező tulajdonságok akkor is léteznének, ha 
nem volna megismerő értelem. Ez a hasonlóság nemcsak után-
zás, hanem részesedés ugyanazon természetben.5 Úgy látszik, kü-
lönbséget tesz a tökéletlen, zavaros, primitív fogalom és a tudo-
mányosan átértett, kísérletekkel igazolt fogalom között. Egyéb-
iránt ezzel a hánytorgatott kérdéssel «vexata-quaestio» nem sokat 
törődik, neki fontosabb teendői vannak. Innen nála a homály, 
a zavar. 

A természetbölcseletben elfogadja a ferencrenddel az anyagban 
levő «rationes seminales» tanát, a szellemekben is létező «materia 
spiritualist;»6 viszont az egyénesülésben a «princípium indivi-
duationis»-ra nézve támadja szent Bonaventurát,7 kinél «az anyag 
egységes mindenben». Baco szerint ez igen nagy tévedés a filozó-
fiában, mert nem a forma különbözteti meg a materiát, sem a 
materia a formát, hanem mindegyik saját magát, minden lény-
nek a maga külön alakja és anyaga van.8 Duns Scotus^ meg-

imaginer, est en retard sur le mouvement intellectuel de son siècle. — 
Siger CCLX. 

1 Klemm, Geschichte d. Psychologie, 141. 56. 1. 
3 De rerum principio qu. IV. a, 2. u. 16—17. 
3 I. Sent. dist. III. p. II. qu. V. 
4 II. Sent. qu. XXV. 
5 Singularia conveniunt non solum per imitationem, sed etiam per par-

ticipationem. Rivista. 500. 
6 Opera ined. 122—29. — English hist, review. 513. 
i Bonav. II. Sent. dist. III. p. I. a. 1. qu. III. 
8 Opera inedita 120—131. 
9 De rerum principio qu. VII. a. 1 ; qu. VIII. a. 1—5. 
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egyezik vele ezen a téren is, a szavak mások, a fogalom a «haec-
ceitas» azonos. A két nagy elme itt is találkozott. Szent Tamás 
tanát, mely szerint a lelkek tiszta formák, animas esse puras 
formas tagadja, i a materia prima, az ősanyag fölött chémiai vizs-
gálódás közben gúnyolódik és így elveti az egész Aristoteles-
féle hylemorphismust.2 

A theodiceában sokan Giordano Bruno elődének hitték, még 
legújabban is Mandonnet és Höver, egész alaptalanul, pan-
theista gondolattal, szükségszerű teremtéssel vádolja. Érvelése egy-
szerűen a későbbi scotista «potuit, decuit ergo fecit, hatalma 
megtehette, jóságát megillette, tehát a világot létrehozta». Érez-
zük, hogy itt durva kényszerről, pantheismusról vagy Averrois-
musról nem lehet szó.3 

Rogerius bölcseletének és világnézetének kialakulása mu-
tatja, mennyire eredeti gondolkodóval van dolgunk. Átérti korá-
nak irányzatait, de mindig a maga lábán jár, a saját fejével 
gondolkozik. Nem érzi magát elemében az elvont problémák 
között, nem mindig értékesek a nézetei — pl. az universaliák-
ról — de van egy pár gondolata, melyekkel új irányokat indít. 

7. Bölcseleti fejlődése mellett ne hanyagoljuk el egészen az 
elete folyását, mely igen tanulságos arra nézve, mily kevéssé 
alkalmazzák még a szakemberek is a kulturpsychológiát. Hány 
homályos kérdést lehetne megvilágítani, hány örvényt elsimítani, 
ürt betölteni az adathalmazokban ezzel a történelemre alkalma-
zott lélektannal? 

Baco Párisban vasszorgalommal végzi tanulmányait, hama-
rosan bölcselettudor, magister artium lesz, de kétségesnek vélik 
theologiai doktorátusát, pappá szenteltetését és nem értik a rendbe 
lépését.4 

Megengedem, hogy az adatok nem világosak; Bartolomeo 
da Pisa csak fráternek hívja és nem magisternek, de viszont ő 
nevezi el először «doctissimus»-nak, «mirabilis»-nek és ha a kor-
szellemet Baco lelkületével összevetjük, minden tisztább lesz 
előttünk. Láttuk mennyire becsüli a theológiát, ez a «Studium 
principale», ez minden tudásnak, kutatásnak célja — vége ; vegyük 

* Comp. Stud. Theol. c. VI. 66. 1. (Rashdall). 
2 Bőven tárgyalja a Rivista-ban Flamming 549—556., 501—503. Cf. Opera 

inedita 651. 
3 Rivista 504—506. 1. 
4 Little Essays, 6. Brusadelli, Rivista 482. 
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hozzá Baco lángelméjét, vasszorgalmát, nagyratörő vágyait, mély-
séges jámborságát, szilárd hitét a theologiai doktorátus és a papi 
méltóság nagy becsületét abban a korban, alkalmazzuk Baco elvét 
«potuit, decuit ergo fecit» és belátjuk, hogy ennek az embernek 
le kellett tennie a doktorátust, fel kellett magát szenteltetnie, 
hacsak súlyos ellenérvek nem tanúskodnak az ellenkezőről. Ez 
az eset nem forog fenn, sőt ami felszentelését illeti, egész lapokon 
úgy ír magáról, amint csak áldozópapok szoktak. «Isten hatalmat 
adott nekünk arra, hogy puszta szóval magunk közé idézzük 
Urunkat, Üdvözítőnket, amikor akarjuk.»1 

8. De miért lép a ferencrendbe ? Nézzük ismét a korszellemet, 
a ferencrend, főleg az angol tartomány irányzatát és mindent 
megértünk. Baco szerint «a világi papság eltávolodott a hivatá-
sától», a régi rendek szintén nem vették ki részüket a tudomá-
nyos munkából, a dömések nagyon elvontak az ő számára. A ferenc-
rend szelleméhez viszont hozzátartozott a természettudományokkal 
való foglalkozás.2 Szent Ferenc maga a teremtés lelkes hive, a 
szép természetnek ihletett költője, a betegek nagy barátja és 
végrendeletileg köti fiai lelkére a betegek szeretetét. Ezek meg-
fogadták a szent szavát, sokszor a ragályos betegek számára 
fenntartott hajlékban vesznek rendes lakást. A szegényekkel nem 
törődött akkoriban senkisem. Párisban virágzó orvosi fakultás 
mellett tudatlan kuruzslók hókusz-pókuszába halnak bele sorra 
az emberek. Szent Ferenc fiai kezdenek házról-házra járni, mint 
mentő angyalok, mint papok, orvosok és betegápolók egy sze-
mélyben. Hivatásuk kívánta tehát, hogy foglalkozzanak a termé-
szet erőivel. Brewer anglikán létére nagy elismeréssel írja róluk . 
«A minoritákkal ébredt fel először az orvosi tanulmányok és a 
természetbölcselet rendszeres figyelemmel tartása... és közöttük 
alig akad jelentékenyebb író, aki logikus és metafizikai művelt-
ség mellett ugyanakkora érdeklődést ne mutatna a kisérleti filo-
zofia iránt.3 

Az angol provincia Grosseteste szellemi befolyása és anyagi 
segítsége mellett annyira emelkedett, hogy a XIII. század első 
felében tudományos szempontból egyetlen tartomány sem mérkőz-
hetik vele és az angol nemzet több nagy tudóst ajándékozott a 
rendnek, mint a többi nép mind együttvéve, sőt ha a minoriták 
szellemi korifeusait nézzük, Bonaventura kivételével mind 

1 Opus Maj. II. 401. 2 Felder 395. 306. 316. 3 Idézi Felder 402. 
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Angliához tartoztak. A szentalbáni bencés író nem tud hova 
lenni bámulatában, hogyan özönlenek kiváló tudósok, nemes 
származású ifjak ebbe a kolduló rendbe.1 

Vegyük mindehhez Grosseteste és Adam de Marisco (Marsh) 
baráti tanácsát, Bonaventurának minden valószínűség szerint hozzá 
írt szépséges levelét (ad Magistrum in nominatum), a ferencrend 
szent Ágoston felé hajló szellemét és a rendbelépés nem marad 
számunkra rejtély. 

9. Rendbelépése után néhány dicsőséges esztendő vár reá 
Oxfordban, hol Grosseteste pártfogásával tanít 1250—57-ig. Tudá-
sának hire «fama studii» messze földet bejár. Itt nyugodtan követheti 
a saját positiv irányát, nem értik félre, nem kicsinyelik le kutatásait. 

Párisban is nagy gondja volt már a reális tudományokra. 
«Ismeretes, hogy senkise foglalkozott annyit, annyi tudománnyal, 
annyi nyelvvel, mert az emberek világi pályámon megcsodáltak 
a fölösleges munka miatt.2 «Az egyetemen eltöltött húsz év alatt 
a tömeg véleményére rá se hederítve több mint kétezer fontot 
költöttem el titkos könyvekre, különböző kísérletekre, nyelvekre, 
táblázatokra és több effélére.»3 Már kétezer font is olyan nagy 
összeg, hogy Little lehetetlennek tartja az állítását.4 Kétezer párisi 
font körülbelül 700 font sterling, 17.000 korona. Valóban nagy 
összeg főleg abban az időben, mikor 1 kg. kenyér három fillérbe, 
1 hl. búza 2 I< 60 fillérbe került.5 De ha figyelembe vesszük 
előkelő származását, barátai, tanítványai segítségét, nincsen benne 
lehetetlenség. Baráti köre nagy volt, hozzászegülő tanulók sem 
hiányoztak. «Keresve kerestem minden latin tudós barátságát és 
oktattam az ifjakat nyelvekre, alakzatokra, számfejtésre, készülékek 
előállítására.»6 

Oxfordban kétségkívül fokozza ez irányú tevékenységet és 
szép sikerrel végzi kísérleteit. «Az első tükör 60 font sterlingbe 
került, azután jobbat csináltattam 10 párisi fontért, azaz öt font 
sterlingért, végül nagyobb jártasságra téve szert észrevettem, hogy 
még jobbakat lehet készíteni két fontért és kevesebbért.»7 

1 Felder 306. 
2 Opera ined. 65. 
3 U. o. 59. 
4 The grey friars 1926. 
5 Ereki Alfonz, Mérték, pénz és súly isme, 1884. 69. 1. 
6 Opera ined. 58. 
7 Charles, Vic. 305. 1. 
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Szépirodalmi tevékenységet is fejt ki. Little 1 erre a korra 
teszi csillagászati tanulmányait. «De computo naturali,» a tükrök-
ről szóló értekezését és a «Természet és művészet csodálatos 
hatalmáról» szóló levelét. Mandonnet ideiktatja az általános fel-
fogás ellenére theologiai művét «Compendium StudiiTheologiae»-t, 
mert a kéziraton rajta van ugyan az 1292-iki keltezés, de ez a 
leíró tévedése lesz, mert a könyv tartalmával ez az időpont semmi-
kép sem egyeztethető össze. 

1257-ben hirtelen megszakad a tevékenysége. 1267-ben írja: 
«Külső tanulmányokkal már tíz éve nem foglalkoztam... sok 
gyengélkedés és különböző betegség miatt».1 Betegsége azonban 
inkább csak lelki depressió lehet, különben tíz évi betegség után 
minden átmenet nélkül nem tudott volna olyan óriási arányú 
munkásságot kifejteni, milyenre nincs több példa a világirodalom 
történetében. Beteg volt, mert hiányzott a szabadsága, eltiltották 
a tanítástól, irásai közlésétől, még barátainak sem szabad volt 
bármit mutatnia. Expansiv természetére ez a tilalom egyenlő volt 
a teljes tétlenségre kárhoztatással, szobatudóssá nem válhatott. 

Először csak kérőre fogták a dolgot. «Elöljáróim minden-
napi esdeklése, hogy más teendőkkel foglalatoskodjam;»2 majd 
1260-ban megérkezik a rend nagykáptalanjának szigorú tilalma. 
A pápánál így menti magát: «Világi pályámon nem irtam filozó-
fiát, a szerzetben sem szólítottak fel az elöljárók, sőt súlyos ellen-
kező határozatot hoztak, melynek értelmében a könyv elveszté-
sével és több napi böjttel kenyéren és vizén büntetik azt, aki 
valamilyen nálunk készült iratot mással közöl,... barátaimnak se 
mutassam.» 

Hiába küldik vissza Párisba, megkötött kézzel nem érzi jól 
magát sehol, állandó a gyengélkedése. Maga körül látja, mint 
vergődnek hirre a fiatalok, akiknek tanultságát kevésre becsüli ; 
«gyerekek, akik mielőtt tanultak volna, már tanítani akarnak és 
nagyképűsködnek». Őt magát mindenütt bizalmatlanság, idegen-
kedés fogadja. Nem szeretik a világi papok, mert szerzetes, nem 
pártolják a dömések, mert ferencrendű, nem karolják fel saját 
rendtársai sem, mert kegyetlen kritikus, aki a rendnek már sok 
bajt és kellemetlenséget szerzett meggondolatlan nyilatkozatokkal ; 

1 Essays 9—10. De mirabili potestate ortis et naturae azonban Párisi 
Vilmoshoz írta, ki már 1249-ben meghalt, Opera ined. 551. 

2 Qasquet közli kéziratokból, Engl. hist, review, 1897. 500—507. 1. Idézi 
Dictionair cath. II. Baco. 

Religio, hittud. és bölcs. íolyóirat. 3 3 
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elöljárói is rossz szemmel néznek rá, nem akar pontosan szót 
fogadni. Negyven esztendőn át küzdelmes élettel sok hasznos 
anyagot halmozott fel, de vájjon veheti-e még hasznát valaha? 
Már-már a feledés homálya veszi körül, elvették a tanszékét, a 
történelemből kitörülték a nevét, minden felfedezése, keserves 
fáradságának minden gyümölcse vele fog sirba szállani. Biztató 
reménysugár nincsen sehol . . . 

10. És ime egyszerre meghasad fölötte az ég, a keresztény-
ség feje, a világ leghatalmasabb ura, IV. Kelemen pápa saját-
kezüleg levelet ír hozzá, melyben műveit kéri és felszólítja, írja 
meg kedvenc témáját, hogyan lehet elhárítani a tudományok 
veszedelmeit? 

Gondolhatjuk, mennyire felujjong örömében, elfeledi beteg-
ségét, gyengeségét, a mult minden keservét és ifjú erővel lát a 
nagy munkához. «Elfogódom — írja — és megrendülök a levél-
író dicsősége előtt és nem tudok eltelni a magasztos parancs 
csodálatával,... az egyház feje megkereste méltatlan lábanyomát ; 
az Üdvözítő helyettese és az egész földkerekségének ura engem, 
a mindenség parányát. . . Bámulom Szentséged bölcseségét, hogy 
tudományos iratokat kér tőlem, akire már senkísem hallgat, akit 
mintegy eltemettek, elfeledtek... Tíz éve már, hogy kiestem a 
jó híremből és elismerem csekély voltomat, sokféle tudatlan-
ságomat, vasbeszédemet, csikorgó tollamat.»1 

A pápa még bíboros korában Raimond de Laon nevű egy-
házi férfitól hallott valamit Baco tudásáról és azt hitte, kész művei 
vannak. De Rogerius készen levő kisebb iratait sem a pápához, 
sem önmagához méltónak nem tartotta, azért hozzáfog, hogy a 
pápának ízelítőt, bevezetőt küldjön, hogy megmutassa, mily 
magasztosan szépek és hasznosak a nyelv-, szám- és tapasztalati 
tudományok, mit kell még megvalósítani nemcsak neki és kor-
társainak, hanem az utódoknak is a pápák vezetése alatt, a nagyok, 
a fejedelmek és királyok segedelmével. A tudományok encyclo-
paediáját kell megszerkeszteni és kísérletekkel bizonyossá tenni, 
továbbfejleszteni mindent ; ezt azonban csak a világ összes tudósai 
szövetkezve tehetik, bőven rendelkezésükre álló anyagi eszközökkel.2 

Mily fölséges gondolat, ilyet sem mondott senki a XIII. században, 
mikor a tudományok gyermekkorukat élték és úgy látszott, hogy 

1 Opera ined. 7. 
2 Opera ined. 5. 32. és az Opus tert. XVI—XVIII. fej. 5 6 - 6 0 . 1. 
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€gy ember művelheti valamennyit, egy tanár taníthat mindent. 
Nemcsak az összes tudományok szerves összefüggését hirdeti, 
hanem olyan világraszóló tudományos akadémiát tervez, milyet 
a XX. század akar még valóra váltani az 1899-ben alakult 
«Tudományos Akadémiák Nemzetközi Szövetségével». 

Mennyire szivén hordja ezt az óriási tervet, látjuk abból a 
hármas bevezető műből, Opus Május, Minus és Opus Tertium, 
melyeket lázasan ír, egy esztendő alatt 2000 oldalt két hatalmas 
pergament térképpel, számos alakzattal ábrával, diagrammal és 
táblázatokkal. Ezenfelül egy tizenötéves ifjút is küld magyará-
zóul, ha kétség támad valamiben és élő mintaképül, mit lehet 
elérni józan paedagógiával. «Negyven évig fáradoztam a tudo-
mányokban, de bizonyos vagyok benne, hogy negyed vagy félév 
alatt bennem bizó, tehetséges buzgó embert megtanítok mind-
arra, amit tudok a nyelvekből és tudományokból, csak előbb még 
röviden irásba foglalhassam.»1 Általános reformot sürget tehát a 
tudományok művelésében és tanításában, új egyetemeket, új 
paedagógiát, világjobbulást. 

Amint életének sok mozzanata problematikus reánk nézve, 
épúgy vagyunk irataival is. Hármas müvénél a következő kérdé-
sek merülnek fel: Mit akart Baco tulajdonképen; miért írt három 
művet, miért ismétli meg röviden egyikben a másik tartalmát; 
elküldötte-e az iratokat a pápának és milyen eredménnyel? 

Céljára nézve megadtam a választ a nagy reformtervvel; a 
többi kérdésnek egész irodalma van, de azt tartom, Baco maga 
legjobban megfelel mindenre. A harmadik mű az «Opus tertium» 
elején írja : «Az utak módfelett veszélyes volta és a nagyobb mű 
elkallódásának lehetősége miatt, szükséges volt összeütnöm másik 
művecskét is, melyben legfőbb művem (az encyclopaedia) szán-
dékát és tervezetét fejtem k i . . . továbbá, hogy kezednél legyen 
egy példány, mely emlékezetedbe idézi, mit kell megkivánnod 
az egész világ tudósaitól. Mivel a kötet nagyra nőtt és mivel az 
apostoli szék elfoglaltsága súlyos, számos, úgy gondoltam, láthasd 
kivonatban, ami az Opus Majusban bővebben van meg. Azért 
mintegy bevezetésül készítettem második iratot. . . Szükséges 
dolgokat is tudtam még hozzáadni. A két első megértése és 
tökéletesítése miatt irtam a harmadikat.»2 

Nem küldhette egyszerre mind a hármat János nevű tanít-

1 Opera inedita 65. 2 Opera inedita 5—6. 
33* 
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ványával, amint Little és Brusadelli tartják, nevetséges volna külön-
ben az Opus Május elveszésének lehetőségét, az utakat felhozni, 
a másik kettő megírására, ha az Opus Május még el sem ment 
volna, hanem egy hajóra, egy csomagba kerül a többivel. 

Az eredményt is tudjuk a történelemből. Baco vérmes reményei 
semmivé lesznek, mert már 1268-ban meghal a pápa és követ-
kezik az egyháztörténelem leghosszabb, legkeservesebb interreg-
numa, mely alatt Baco keserű lapokat ír a római kúria ellen. 

A pápai levélnek még is meg volt az a hatása, hogy Baco 
nagy tekintélyre tett szert és tíz évig nyugodtan munkálkodhatik 
főműve: «Scriptum principale», a «Compendium philosophiae» 
részein. Művét azonban nem fejezheti be, nemcsak segítőtársai hiány-
zanak, hanem a korszellem őt magát is végleg letöri. 

11. Az averroista eszmék a párisi kathedrákról kezdtek kiszi-
várogni a nép közé is és komolyan veszélyeztették a keresztény-
ség alaptanait. így pl. a Bollandistáknál található jegyzet szerint, 
midőn egy katonát a párisi törvényszék elé állítanak és kérdőre 
vonják bűntényei miatt, ez a válasza: «Ha szent Péternek a lelke 
üdvözült, akkor én is üdvözülök, mert ha egy és ugyanazon 
értelemmel gondolkodunk mindannyian, akkor egy lesz a végze-
tünk is».1 

Nagyobb veszedelmek elhárítása miatt XXI. János pápa 
1277-ben felszólította a párisi püspököt, járjon utána a dolognak 
és tegyen jelentést Rómában. Tempier püspök a régi ágostoni 
iskola hive volt és túlbuzgóságában nem jelentést készített, hanem 
mindjárt 219 tételt püspöki Ítélettel kárhoztatott. Azt hitte, a 
letűnt conservativismusnak most újra felvirradt. Nem elég meg-
róni a pogányságra hajló Aristoteles-imádókat, hanem a baj 
gyökerére kell a fejszét illeszteni az egész Aristotelismus rend-
szerének és módszerének a letörésével. így Siger de Brabant-tal 
együtt elitéli a három évvel előbb elhunyt aquinói Tamás több 
tételét és minden valószínűség szerint Baco néhány merész állí-
tását. Rogerius ugyanis az egyedüli, aki a XIII. század második 
felében az elméleti astrológiának védelmére kel, a püspöki íté-
letben pedig ilyen tételek fordulnak elő: 143. Az ég különböző 
jelei az emberek különböző állapotait, viszonyait jelentik. 154. Az 
égitestek befolyásolják akaratunkat. 206. Az egészség és beteg-
ség visszavezethetők a csillagok állására. Baco hisz ugyan az 

1 Acta SS. t. I. martii, 668. 1. 
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astrológiában, mint kortársai közül annyian, de hiába forgatjuk 
az Opus Májust, még a legbizarrabb helyeken sem találunk sem-
mit, ami a kereszténységgel valóban ellenkeznék, tudományos 
szempontból pedig jórészben igazat kell adnunk neki épen leg-
újabb elméleteink, pl. Tain milieu-theóriája alapján. A «mathe-
matika magica»-t, más szóval az egyetemes csillagászati deter-
minismust, mely szerint a csillagok járásától függ minden az ég 
alatt és így mathematikai pontossággal meg lehet jósolni a csilla-
gokból az emberi élet folyását, Baco a leghatározottabban elitéli 
és nem is beszél róla.1 Szerinte van tudományos astrológia, mely 
azt kutatja, hogyan befolyásolja «az ég, coelum» az emberi testet, 
szervezetünk viszont hogyan hajlamosítja a lelket cselekedetekre 
az akarat szabadságának megőrzésével. Ez a «coelum» azonban 
nála nagyon tág fogalom. Mennyire igaza van pl. midőn vitatja, 
hogy különböző földrajzi szélesség alatt különbözők a néperköl-
csök, az északi népek mások, mint a déli népek s a táplálkozás-
nak is hatása van a lelkületre stb. A kereszténység astrológikus 
bizonyítéka furcsa ugyan, de abban a korban «argumentum ad 
hominem». 

Ezek alapján nyugodtan mondható, hogy Baco elitéltetése 
époly igazságtalan volt, mint a szent Tamásé, az eredmény mégis 
a legkülönbözőbb. Szent Tamás a domonkos-rend szemefénye volt, 
érette megmozdult az egész hatalmas szervezet és oly hatásos 
volt a szava, hogy midőn a canterbury érsek, a volt dömés és 
nagy encyclopaedista Kilwardby Róbert a párisi ítéletet magáévá 
tette, sőt az egységes forma substantiálist is kárhoztatta, a domon-
kosok kivitték magánál a pápánál, hogy azonnal «promoveatur 
ut amoveatur» Rómában székelő biboros legyen és el is távozott 
Canterbury-ből már 1278-ban. A milánói rendi nagy káptalan 
viszont két legátust küld az angol rendtartományba azon meg-
hatalmazással, hogy megbüntessenek mindenkit, aki nem hajlik 
meg kellő tisztelettel a már akkor «Venerabiiis Fra Tomaso» 
tanai előtt. 

Szent Tamás a sirból nem védhette már magát, Baco azon-
ban megszólal. A Nagy Albert művei közé nyomatott, de Roge-
rius minden jellegét mutató «Speculum astronomiae»-ben a 
püspökkel szemben az astrológia védelmére kel.2 Ez már több 

1 Op. Maj. I. 250. 246. 
2 B. Alberti M. Opera omnia, Vives 1891. X. k-ben. 
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volt a kelleténél, ezzel megpecsételte sorsát. Rendi elöljárói lát-
ták, ez az ember kikezd a világi papsággal, hadilábon él a 
domonkosokkal, civakodik saját rendtársaival, most már az egyházi 
főhatóságba is belekap, el kell tehát hallgattatni. Úgy is történt. 
További sorsáról hadd szóljon a ferencrend történetének egyik 
legértékesebb forrásműve: a «Huszonnégy generalis krónikája».1 

«Ascoli-i Jeromos (később IV. Miklós pápa) több testvér 
véleményének meghallgatása után kárhoztatta és megbélyegezte 
az angol theologiai doktor, Rogerius Baco gyanús újításokat tar-
talmazó tanát és ezen az alapon magát Rogeriust fogságra ítélte, 
lelkére kötve minden testvérnek, hogy senkise kövesse, ellen-
kezőleg kerüljék őt magát, mint akit a rend elitélt. Erről az intéz-
kedésről értesítette III. Miklós pápát, hogy tekintélyének súlyával 
gyökerestől irtsa ezt a veszedelmes tant.» Ugyanez alkalommal 
tárgyalt Jeromos a domonkosok generálisával a két testvérrend 
között a béke helyreállításáról és a két rend minden tagjának 
szigorúan megparancsolták, hogy tartózkodjanak a kölcsönös 
megszólásoktól «és minden testvér, aki a másik rendnek bár-
melyik tagját akár szóval, akár tettel megsértette, tartományi rend-
főnökétől olyan büntetésben részesül, mely alkalmas elégtételt 
szolgáltat a megsértett szerzetesnek». (U. o. 365.) Rogeriusnak 
eszerint a pont szerint is a legnagyobb büntetést kellett elszen-
vednie, mert a domonkosrend elsőrangú csillagait, Nagy Albertet, 
aquinói Tamást tudatlansággal vádolta, «gyerekek»-nek nevezte, 
amint a második részben bővebben rá fogunk mutatni. 

1277. vége felé Baconak el kellett vonulnia valamelyik Isten 
háta megett fekvő kis rendházba és ott könyvek, műszerek, bará-
tok és tanítványok nélkül tétlenségre vagy egyszerű teendőkre 
kárhoztatva töltötte hátra levő 14—15 esztendejét.2 

John Roul az angol királyok történetében írja: «Az Úrnak 
1292. évében elhunyt Rogerius Baco, theologiai tanár, nyolc 
tudománynak doktora, míg a többi egyházi férfi nem tudott 
többet hétnél».3 

Sorsa megrendítő, egy vérbeli tudósnak, igazi lángelmének 
a tragédiája. A természettudományok szenvedélyes szeretete vitte 

1 Analecta Franciscana III. 360. 
2 Flamming szeretné ugyan mesének nyilvánítani a "börtönt, carcert» a 

Comp. Theol.-re hivatkozva ; azonban Mandonnet szerint ez a mű 1260-ból való, 
nem 1292-ből és így legalább enyhe fogságot nem lehet tagadni. 

3 Idézi Little, Essays 28. 



r o q e r i u s b a c o 511 

szertelen túlzásokba olyan korban, mely ily irányú újításnak szük-
ségét nem érezte. Százada nagyságát nem tudja értékelni, más 
nagyot, szépet, hasznosat nem ismer, mint a saját célját. Nem 
mérlegeli tapintatosan a körülményeket, a lehetőségek taktikájával 
nem egyengeti útját, hanem elkeseredetten harcba száll a kor-
szellemmel, az egyetemessel és az emberi élet örök törvényei 
szerint az aránytalan küzdelemben le kellett törnie. 

Sorsát hősiesen tűri, mint már 1257—1267-ig. Inkább dara-
bokra szedetné magát a kínpadon, minthogy az egyházzal sza-
kítson. Bármily gyarló a római udvar s bármily ellenszenves 
előtte a pápai trónon az a generális, aki őt a tudományokból 
száműzte és senyvedni hagyja, a fogság számára Isten engedelme. 
Isten látogatása. Bánkódik «vas beszédén, csikorgó tollán» s 
bizalommal néz az emberiség jövője elé, mert Isten az örök ige, 
a haladás Istene. 

Mélységes vallásosságában is egészen közénk való, modern 
lélek. Az Oltáriszentségről írt lapjai gyöngédségben és tartalom-
ban vetekszenek X. Pius pápa korszakalkotó eucharisztikus encycli-
cáival. Befejezésül hadd álljon itt néhány sora. 

«Bemutatjuk őt mindennap és mindenhol vétkeinkért és 
magunkhoz vesszük, hogy istenek, krisztusok legyünk. Mert nem 
ő hasonul hozzánk, hanem mi ő hozzá, hogy legyünk, amik nem 
voltunk, istenüljünk, krisztusivá legyünk (deificemur et christi-
ficemur). . . Ennek a szentségnek ismeretével mindent tudunk, 
ennek birtokában meg van mindenünk.» Ennek megbecsülésétől 
várja minden bajnak orvoslását: «Ha az emberek ebben a szent-
ségben hinnének és iránta illő tiszteletre, áhítatra gerjednének, 
nem esnének annyi tévedésbe, bűnbe, gonoszságba, hanem tud-
nának minden bölcseséget és Üdvözítő igazságot».1 

Budapest. Dr. Mester János. 
(Folytatása következik.) 

1 Comp. Philos. 400—401. 



II. I*ROt)AL»MI ÉRTESÍTŐ 

Sac. Prof. Felix M. Cappello : Institutiones Juris Publici Eccle-
siastici pro clericorum commoditate in compendium redactae. 
Taurini. Petrus Marietti, 1913. 8-ad rét, 243 1. 3*40 fr. 

Az egyházjogot különféleképen szokás fölosztani. Használatos 
többek között a jus ecclesiasticum publicum és privatum meg-
különböztetése is, mellyel különösen román szerzők élnek. (L. őket 
Scherer I. 112. 1. 8. j.) 

Értik pedig az egyházi közjog elnevezés alatt egyesek azon 
szabályok összességét, melyek az egyháznak mint egésznek viszo-
nyait rendezik mind befelé (ez a jus eccl. publicum internum), 
mind kifelé, az állammal és más vallási társaságokkal szemben 
(jus e. publ. externum). 

Mások meg az egyháznak, mint tökéletes társaságnak alkot-
mányát szabályozó isteni eredetű törvényeket nevezik egyházi 
közjognak, magánjognak pedig a többi, emberi eredetű, az egy-
ház kormányzására vonatkozó törvényeket. 

Ismét mások : a jus publicum a hivek viszonyát az egyház-
hoz rendezi s a közjót tekinti, a magánjog ellenben a híveknek 
egymáshoz való viszonyát szabályozza. 

Már ez a sokféle meghatározás is elárulja, pedig még tovább 
is folytathatnók az elsorolást, hogy a jus publicumnak és priva-
tumnak a római jogból átvett ez a megkülönböztetése alig alkal-
mazható az egyházjogra. Közelebbről tekintve a dolgot még 
inkább megállapíthatjuk, hogy nem, mert az egyházi jogok majd-
nem kizárólag közjogi jellegűek: mindig a bonum commune a 
céljuk s a hivek viszonyát rendezik az egészhez. Nem igen van 
a híveknek egymással szemben vallásos jellegű magánviszonyuk. 
Legtöbbször még az sem az, amely annak látszik. Azonkívül az 
egyházjog alkalmazása nincs a felek privát tetszésére bizva, nem 
akkor kerül sor alkalmazására, ha az egyház egyik-másik tag-
jának tetszik. 

Wernz, aki védelmezi e fölosztást, argumentálása végén 



513 i r o d a l m i é r t f . s í t ő 

maga is kénytelen bevallani, hogy annyi mindenfélét értenek jus 
publicum és privatum alatt, hogy utoljára végleg belezavarodik 
az ember s legjobbnak véli — legalább egyik-másik definíció-
ban — az alkotmány és közigazgatási jogra való fölosztást tenni 
a jus publicum és privatum helyébe. Es ez volna a legokosabb. 
Az egyházjognak önálló fejlődése van. Nem igen szorítható a 
•civil jog létesítette keretekbe. Miért szorítsuk hát minden áron 
idegenből vett fölosztások Prokrusztes-ágyába ? 

Mindazonáltal találkozunk ma is a jus ecclesiasticum publi-
cum önálló tárgyalásával. Legújabban Cappello Felix római egy-
házjogtanár műveli. Néhány év előtt Institutiones iuris publici 
ecclesiastici címen két kötetben dolgozta fel és ezt a munkáját 
egy kötetes kompendiummá átdolgozva adta most ki. 

Célja az egyház önálló, független, szerves jogi társasági 
jellegét bizonyítani és védelmezni s ebből folyó fundamentális 
jogait az állammal szemben biztonságba helyezni. Nem az állam 
koncessziójából létezik s bir azon alakkal, mellyel bir, hanem 
isteni alapítójának akaratából, ki megadta alkotmányának alap-
vonalait s vezette annak további kiépítésében. Azoknak az isteni 
s emberi eredetű törvényeknek összességét, melyek az egyház 
szervezetére vonatkoznak s fennmaradását s célja megvalósítását 
biztosítják, nevezi egyházi közjognak. (Tulajdonképen ezen meg-
határozás szerint sem más ez a közjog, mint az alkotmányjog). 

A szükséges alapvető fogalmak után három szakaszban 
tárgyalja Cappello anyagát. Az elsőben az egyházi hatalomról s 
a világi hatalomhoz való viszonyáról, a másodikban az egyházi 
hatalom alanyairól, a harmadikban a hit tanítására s a lelkek 
megszentelésére vonatkozó hatalomról szól, továbbá az egyház 
területi s személyi szervezetéről s nemzetközi jogi személyiségéről. 

Tagadhatatlanul sok érdekes és aktuális kérdés kerül szóba 
a tárgyalás során. Pl. a katholikus liberalizmus, az iskolai vallás-
oktatás, a polgári házasság elsőbbsége stb. A legtöbb azonban 
feltalálható azon egyházjogászoknál is, kik nem alkalmazzák a 
jus publicum elnevezést. Részben az egyház alkotmányát, részben 
közigazgatását tárgyaló fejezeteikben előadják mindazt, amit 
Cappello külön munkába foglalt össze és nekünk az a benyo-
másunk, hogy helyesebben és megfelelőbben, mert az általános 
elvek után mindjárt egyvégben adják az oda tartozó részleteket 
is, míg a Cappello-féle rendszer mellett kétszer is kell ugyanazzal 
foglalkozni. 
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Ami új és nekünk, a jog ilyen tárgyalásához nem szokott 
északiabbnak különös : az előadás módja. Mifelénk inkább jogászi-
lag, kevesebb természetjoggal, kevesebb spekulációval, több pozi-
tivizmussal kezeljük az efféle kérdéseket is. Cappellonál ellenben 
lépten-nyomon filozófiai fejtegetésekkel találkozunk s módszere 
is a skolasztika szillogisztikus módszere. Innen származnak világos, 
éles meghatározásai, pattogó, határozott bizonyításmódja, de innen 
származnak szőrszálhasogatásnak tetsző, fölösleges distinctiói is, 
és a szillogizmusaiba vetett rendíthetlen hit; egy-két szillogiz-
mussal le van terítve a legfogasabb ellenvetés is. 

További hiányosság miránk nézve a történeti módszer teljes 
mellőzése. Pedig nem egy olyan kérdés van a könyvben, mely-
nek történeti megvilágítása mindenesetre üdvös lett, a helyesebb 
eredményre vezetett volna, mint a kérlelhetetlenül végigvezetett 
szillogizmusok, melyekkel — sajnos — nem mindig törődik az 
élet és valóság, s melyek nem egyszer úgy csengenek, mint 
elmúlt idők letűnt felfogásának visszhangjai. 

A részleteket illetőleg is lehetne hozzászólni egyik-másik 
állításhoz. így pl. csakugyan monarchia absoluta-e az egyházi 
alkotmány formája? Egyházi törvény írhat-e elő belső cselek-
véseket ? Az irregularitás büntetés-e ? Az egyház felléphet-e fegy-
veresen? Mondható-e az egyház államnak vagy máskép: csak-
ugyan megvan-e benne az állam fogalmának minden jegye ? De 
általában nagy tudással megírt könyvvel állunk szemben, mely-
nek sok kiváló részlete mellett elenyésznek a kifogásolható állí-
tások, annál is inkább, mert tulajdonképen kontrovers kérdések 
azok többnyire s a szerző felfogása szerint is megoldhatók. 

A sok tekintetben alapos tájékozást nyújtó munka meg-
érdemli az ajánlást. Dr. Sipos István. 

Byzanci irodalmi jelentés. 

Az «Echos d'Orient», «Bulletin de littérature Byzantine» 
címmel több műről ad jelentést, melyek a byzanci theologiához 
sok új adattal járulnak. Ezért érdemes lesz — röviden — ezekkel 
megismerkedni. 

1. Ephesusi Ábrahám homiliái. Kiadja Kraseninnikov dorpati 
egyetemi tanár. Ephesusi Ábrahám 400 körül született. Homiliái 
a keleti egyház ünnepeinek története szempontjából fontosak. 
Ezenkívül az incarnacio és mariologia tanához nyújtanak adatokat. 
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2. Georg Graf: Die arabischen Schriften des Theodor Abu-
Qourra, Bischofs von Harran. Arab és szir nyelven írt ; 740—820 
között élt. Iratai Damasceni sz. Jánosra emlékeztetnek. Polemikus 
író. Elsőrangú theologus és apologeta. Irt a hitről, ennek forrá-
sairól, indítóokairól, a Szentháromságról, megváltásról, az ember-
ről, egyházról, képek tiszteletéről. Egyik-másik helyen mintha 
apollinarista nézeteket vallana. Péter és utódainak primatusa 
többször megerősítést nyer nála. Péter az apostolok feje, az egy-
ház alapja, Pétert a Szentlélek helyezte Róma székébe. Midőn 
Krisztus Péternek mondotta: Erősítsd meg testvéreidet, ez nem-
csak neki, hanem utódainak is szólt. Péter hite az igazi hit, Péter 
utódai Krisztustól kapták a hatalmat, hogy a hit fölött őrköd-
jenek. Ha Krisztus nem adott volna ilyen hatalmat, mi lett volna 
Péter halála után ? Az egyház tévedett volna. Ezt mondja Qourra 
a primátus hitcikkelyéről. Mit szólnak ehhez Photius követői? 

Megállapítja továbbá az Ó- és Újszövetség igazságát. Védi 
a chalcedoni zsinatot, mely az orthodoxia normája. Szól az evan-
géliumi igazságról. Nestoriust és Eutychest támadja. 

3. Tunitski : Szv. Climent episcop slovenskii (Szent Kelemen 
szloveni püspök). Iratai a szlávok megtérésére és irodalmára nézve 
tartalmaznak adatokat. Szent Cyrill és szent Method első tanít-
ványai közé tartozott. Ezen életrajz bevezetésül szolgál munkái-
hoz, melyek kiadásra várnak. 

4. Sophronius Eustratiades: Mr/arjX TOÖ TAUX« E?Ç xàç ànopixç 
xrjç fteiaç ypxyfjç xecpxXxix. Glykas, XII. századbeli író munkái-
nak első kötete 1906-ban, második 1912-ben jelent meg. Ezzel 
összes dolgozatai egybe vannak gyűjtve. Állításait mindig az 
egyházatyák által igyekszik bizonyítani. Az ellenmondó tanú-
bizonyságokat nagy eszélyességgel egyezteti össze, sokszor eltérve 
a hermenentikus szabályoktól. Az exegesisbe, dogmatikába, morá-
lisba, asketikába, liturgikába és egyházjogba vágó kérdéseket 
tárgyal. Sok kuriózus kérdést vet föl. Pl. Volt-e Salamonnak 
bánata élete végén ? Jézus Krisztus zsidó pap volt-e ? Sok disser-
tacio az eschatologiába vág. Tanítja a halottakért való ima hasznát 
és megengedi némely elkárhozott szabadulását és büntetésük 
enyhítését. Felfogása szerint a bűnös lelkek az utolsó Ítélet előtt 
nem szenvednek tűzben. A megigazult latort a paradicsomba és 
nem a mennyországba helyezi. A szentek a feltámadás után nyer-
nek jutalmat. A paradicsom azon hely, hol Ádám lakott a bűn 
előtt, de nem a földön van és romlatlan. A feltámadásról szólva, 
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a testet annyira spiritualizálja, hogy joggal kérdezhetjük, emberi 
testek-e még? Sem húsuk, sem csontjuk. Az evangélium szavai: 
Az Atya nagyobb a Fiúnál, Krisztus emberiségére vonatkozik. 
A Megváltó eucharistikus teste Qlykas szerint romlandó. Csak 
miután az áldozó magához vette, ölti fel Krisztus teste a romlat-
lanságát. Qlykas ezen felfogása botrányt okozott keleten is, bár 
e tekintetben nem állott egyedül. Sinai Anasztázius pl. — úgy 
látszik — Glykasnak elődje e felfogásban. Egyébként Glykas 
levelei megérdemlik a tanulmányozást és analyzist. 

5. Barvinok: Nikiphor Vlemmid i jeho szocsineniá (Blem-
mides és munkái). A nyugaton is sokat foglalkoztak vele. Blem-
mides főleg a XIII. század első felében az uniótárgyalások alkal-
mával játszott jelentékeny szerepet. Az orosz Barvinok előtt Heisen-
berg adta ki életrajzát. Az orosz tudós azonban részletesebben 
analyzálja iratait. Blemmides a XIII. századbeli byzanci írók egyik 
legjelentékenyebbike volt. Munkái a dogmatika, morális, aszketika, 
exegesis, liturgika, politika, philosophia, geographia, medicina, 
astronomia körébe vágnak. Dogmatikus értekezései a legérteke-
sebbek; főleg a Szentlélek származásának tanára vonatkozólag 
fontosak. Két uniczsinaton : Nymphében és Nyceában (1234. és 
1250.) a görög theoria védője volt. De később elhagyta régi 
állásfoglalását és főleg a görög egyházatyák figyelmes tanul-
mányozásának hatása alatt oly véleményt foglalt el, amely alkalmas 
az ellentét eloszlatására. Ezen megoldás két levélben van meg, 
melyek közül az egyiket Jakab bolgár érsekhez és a másikat 
Laskáris császárhoz intézte. Allatius és Petau szerint ezen újabb 
álláspontja katholikus. Dositheus és Eugenios Vulgaris szerint 
nem. Leveleiből a következőket vonhatjuk le: a) Blemmides a 
Szentlélek származásában a görög atyák által használt formulát 
fogadja el; èx Ilaxpàç St' ÏEoO. b) A Photius féle szofizmát 
a Szentlélek származására vonatkozólag határozottan elveti ; 
c) Miután elfogadja a görög egyházatyák tanítását, mely egyezik 
a katholikus állásponttal, ezzel elfogadja a katholikus egyház 
tanítását. A Patre Filioque formulát támadta, de csak azért, mert 
azt helytelenül fogja fel. Szerinte ugyanis így a Szentléleknek 
két külön principiuma van. Holott tudjuk, hogy a katholikus 
egyház ezt nem így érti. Gondoljunk csak pl. szent Ágostonra. 
Blemmides magyarázata alkalmas arra, bogy a két egyház között 
fennálló félreértést e pontban eloszlassa. 

6. Lambros : IlaÁaXoXóye ta xai TisXoTcovyjaiaxà... Az utolsó 
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Paleologok idejébe vezet ezen könyv. 1912. óta 64 oldalas füzetek-
ben jelenik meg. Eddig hét füzet két kötetben. Márk Eugenikos 
iratait tartalmazza, ki a flórenci zsinatot támadta. Továbbá testvére 
Joannis Eugenikos, Dokeianos és Scholarios iratait. Anonym 
levéllel kezdődik, mely buzdítja a flórenci zsinat atyjáit, hogy 
szüntessék meg a szakadást. Azután Ephesusi Márk iratai követ-
keznek. Scholarios egy levélben arra buzdítja Paleolog Konstan-
tint, hogy hagyja el az uniót. Egy levél hálát ad az Istennek, 
hogy újból helyreállította az egyházat, vagyis, hogy az unió meg-
szakadt. A historikusok új adatokat fognak találni itt a flórenci 
unió sorsára vonatkozólag a Konstantinápoly elfoglalását megelőző 
hónapokban. A Filioque-ről hallani sem akar és kész meghalni 
az atyai dogmáért (Sóyjia uáxpiov.) 

7. Gedeon : 'Ap^eföv èxxXTjaiaorraffc taxopiaç. Gedeon könyve 
sokféle és nem egyenlő értékű anyagot tartalmaz. Legrégibb adat 
a X. századból és a legújabb s XIX. századból ered. Megemlít-
Oxitos (1143—1146.) konstantinápolyi patriarchának két liturgikus 
tractatusát. Az egyik az előszenteltek miséjének eredetét és szer-
tartását magyarázza ; a másik pedig a századok folyamán behozott 
változásokat az áldozásnál. Itt világosan látjuk, hogy az Eucha-
ristia formájában katholikus felfogást vall. Ezenkívül különféle 
egyházi és politikai ügyekről van szó. Itt találjuk Panaghiotis 
levelét Dositheushoz a szenthelyekre vonatkozó viták ügyében. 
További tárgy : disciplináris és liturgikus kérdések. Érdekes, mit 
Péterről mond. Krisztus Péterre építette az egyházat. Péternél 
vannak a mennyország kulcsai. 

8. Güterbock: Der Islam im Lichte der byzantinischen 
Polemik. Güterbock ezen könyvében az Islam ellen írt byzanci 
irodalomnak átnézetét adja. Nem nyújt ujat, de hasznos munkát 
végzett, midőn csoportosította az idevágó iratokat. 

Dr. Hadzsega Gyula. 
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Ú J S Z Ö V E T S É G I BIBLIKUS S Z A K S Z E M L E . 
{A «Biblische Zeitschrift» és «Theologie und Glaube» könyvismertetései nyomán.) 

Önál ló munkák. 

/. — Introdactio, szövegkritika, régiségtan. 

Az újszövetségi szentkönyvekhez bevezetést írtak BARTH FR., 

Einleitung in das Neue Testament. Gütersloh, 1914. VIII és 
490 1. 7 m. — és JONES M., The New Testament in the twentieth 
century. London, 1914. 492 1. 10 s. 

CLARK A. C . , The primitive text of the Gospels and Acts. 
Oxford, 1914. VIII és 112 1. 4 s. A szerző főleg az X, B, D, 
Syrus Sinaiticus és Codex Bobbiensis olvasásait teszi vizsgálatá-
nak tárgyává és az u. n. nyugati recensiót régibbnek és értéke-
sebbnek mondja minden más recensiónál. 

SALES M. kiadta a Martini-íélt olasz bibliafordítás utolsó 
részét a Vulgata szövegével együtt : La Sacra Biblia commentata. 
Il Nuovo Testamento. II. Le Lettere degli Apostoli. L'Apocalisse. 
Turin, 1914. 682 1. 6 1. — BIFRUN J. pedig az első rhatorómai 
bibliafordítást adta ki újból: Das Neue Testament. Erste rhäto-
romanische Übersetzung. 1560. Dresden, 1913. XII és 683 1. 28 m. 
A fordítás nem a görög szöveg alapján, hanem a Luther-féle 
bibliából készült. 

Az újszövetségi szent könyvek nyelvével foglalkoztak : N U N N 

H. P. V., The elements of New Testament Greek. Cambridge, 
1 9 1 4 . 2 1 4 1. 3 s. — és FERGUSON W . D. , The legal terms common 
to the Macedonian inscriptions and the New Testament. Chicago, 
3 T 5 m. Újszövetségi szótárt K Ü H N E B . készített : Neutestamentliches 
Wörterbuch. Gotha, 1914. 4. kiadás 56 1. 1 m. 

SCHMOLLER O., Handkonkordanz zum griechischen Neuen 
Testament. Gütersloh, 1915. Füzve 5, kötve 6*50 márka. Negye-
dik kiadása az ismeretes kitűnő munkának. 

HARNACK A., Die Entstehung des Neuen Testaments und 
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die wichtigsten Folgen der neuen Schöpfung. Leipzig, 1914. Vili 
és 152 1. 4 m. Harnack az újszövetségi kánon kialakulásában 
három fokozatot különböztet meg. 140. körül Kisázsiában össze-
gyűjtötték a négy evangéliumot, majd ezt a gyűjteményt össze-
kötötték a Rómától Kisázsiáig közkézen forgó, Pálnak tizenhárom 
levelét, néhány katholikus levelet és a Jelenések könyvét (néhány 
más apokalypsissal) tartalmazó gyűjteménnyel és az Apostolok 
Cselekedeteivel. 180. körül már kész a mai kánon; ennek lezárására 
főleg a montanizmusnak légből kapott kinyilatkoztatásai késztet-
ték Rómát. A kánoniság alapelve: az apostoli eredet és ennek 
következtében a nyilvános olvastatás. Harnack megjegyzi, hogy 
Justinus még nem ismerte az újszövetségi kánont. 

WALTER, Die Sklaverei im Neuen Testament. Berlin, 1915. 
050 márka. (Biblische Zeit- und Streitfragen.) E tanulmány 
rámutat arra, hogy az ókorban a rabszolgaságnak teljes eltörlése 
az egész akkori társadalmi rendnek felforgatásával járt volna. 
Épp ezért a kereszténység megelégedett a rabszolgák helyzetének 
megkönnyítésével és csak vallási tekintetben szüntette meg 
teljesen a különbséget szabad ember és rabszolga között. A szerző 
kitér a római, görög és zsidó rabszolgaság különleges jellem-
zésére is. 

Dr. BRÜLL A N D R Á S munkája Bibelkunde für höhere Lehr-
anstalten. Freiburg, 1915. 2'50 márka, melynek 16. és 17. kiadását 
SCHUMACHER J. rendezte sajtó alá, hasznos kézikönyv tanító- és 
tanítónőképző intézetek növendékei számára. 

2. — Szentirás-magyarázat. 

A négy evangéliumból francia nyelven evangelium-harmoniát 
készített W E S T P H A L A . , Jézus de Nazareth d! après les témoins 
de sa vie. Lausanne, 1914. két kötet, 462 és 464 1. 12 fr. 

W E B E R G., A. Die vier heiligen Evangelien. 2. kiadás. Regens-
burg, 1914. XI és 259 1., egy térkép és 17 ábra. 4 m. Nem 
annyira tudományos, mint épületes munka; szerzője is ilyennek 
szánta. 

A B B O T T E. A. The fourfold Gospel. Cambrigde, 1914. 480 1. 
12 s. 6 d. — és GRESSMANN H. Das Weihnachtsevangelium auf 
Ursprung und Geschichte untersucht. Göttingen, 1914. 46 1. 
1*20 m. — az evangéliumok előadását nem tartják hiteleseknek. 
Abbott szerint az evangéliumok csak különböző hagyományok 
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összegyűjtései, míg Gressmann szerint az evangéliumokban a 
legendának és mythosnak is tág tere van. 

W E H N E R T B., Jesu Bergpredigt psychologisch und philoso-
phisch erklärt. Tübingen, 1914. IV és 184 1. 2'80 m. Jézust «ideális 
szimbolistának» tartja, erkölcstanát pedig monistának (!). 

Ezekkel szemben valóban értékes munka DIRICHLET G. L. 
könyve: De veterum macarismis. Giessen, 1914. XIV 4 : II és 71 1. 
2'50 m. Számos boldognak hirdető nyilatkozatot szed össze a 
görög irodalomból, párhuzamként Mát. 5, 1 skk-hoz. 

Szent Máté evangéliumát külön magyarázták, vagy erről 
külön írtak a következők: 

W E L L H A U S E N J., Das Evangelium Matthaei übersetzt und 
erklärt. Berlin, 1914. 2. kiadás, 144 1. 4 m. 

SIEBERT W . , Das älteste Evangelium von Jesus Christus, 
dem Sohne Gottes, oder Das Urmatthäusevangelium. Neuenweg, 
1914. 50 1.0 50 m. A szerző a Máté-féle aram ősevangeliumot a 
negyedik keresztény évtizedbe teszi, melyből már a negyvenes 
évek végén vagy az ötvenes esztendők elején elkészült a mai 
első evangelium. A kolosszaiakhoz írt levélben (4, 10.) említett 
èvxoÀat a Máté-féle evangelium, melyet Lukács is felhasznált. 

D R . G R O S C H H. , Der Umfang des vom Apostel Matthäus 
verfassten Evangeliums oder des aramäischen Matthäus-Evan-
geliums. Leipzig, 1914. VIII és 126 1. 2*80 márka. Szent Máté 
aram nyelven írta meg az egész első evangéliumot, Márk könyvé-
től függetlenül. Máté és Lukács közös forrást használtak. A Pa-
piastól említett iá Xóyia az egész első evangéliumot jelenti. Máté 
aram evangéliumát 80—90. között egy ismeretlen görög nyelvre 
fordította. Érdekes, amit Grosch az első evangelium koráról 
mond. E szerint Máté első munkája a 41—46. közötti évekből 
való és mozaikszerű jellege volt; húsz évvel később pedig a 
különálló részeket a történeti keretek mellőzésével ugyanez a 
Máté evangelista összefüggő beszédekké dolgozta át. A görög 
fordító egyes részeket önkényesen toldott a szövegbe. Ez utóbbi 
állításának igazolására Grosch több érvet hoz fel, melyek azonban 
nem állják meg helyüket és tételét egyáltalán nem bizonyítják. 

Szent János evangéliumának szerzőjéről LARFELD W . írt: 
Die beiden Johannes von Ephesus, der Apostel und der Presby-
ter, der Lehrer und der Schüler. München, 1914. VI és 186 1. 
4'50 m. A negyedik evangelium szerzője János apostol, kinek 
tanítványa Joannes Presbyter. 



v e g y e s e k 521 

U R B A N HOLZMEISTER, Die Passionsliteratur der letzten sechs 
fahre (1909—1914.). Innsbruck, 1915. Kritikai ismertetése azon tudo-
mányos műveknek, melyek az utóbbi évek folyamán Jézus Krisztus 
kínszenvedéséről megjelentek. (Holzmeister dolgozata külön le-
nyomat a Zeitschrift für kath. Theologie 1915. évfolyamából.) 

Az Apostolok Cselekedeteinek könyvét a reá nézve jellemző 
módon kezeli WELLHAUSEN, Kritische Analyse der Apostel-
geschichte. Berlin, 1914. 4 m. 

Szent Pál levelei közül a korinthusiakhoz írt első levelet 
népszerűen, de nagyon szabadon fordította és magyarázta LATTEY 

C., The first Epistle of St. Paul to the Corinthians. London, 
1 9 1 4 . 1 s 6 d ; a másodikhoz G O D E T G . írt magyarázatot: La 
seconde Épître aux Corinthiens. Neuchâtel, 1914. 55 és 362 1. 
1 0 fr. — BAUR L. exegetikai homiliákban magyarázta a philip-
piekhez intézett levelet: Christus der König der Zeiten. Vorträge 
über den Philipperbrief. Freiburg i. Br. 1914. X és 220 1. 
2 ' 5 0 m. — W E S T C O T T F. B. népszerűen magyarázta a kolosszaiak-
hoz írt levelet, melyet Pál hiteles iratának tart: A letter to Asia, 
being a paraphrase and brief exposition of the Epistle of Paul 
the Apostle to the believers at Colossae. London, 1914. VI és 
2 0 3 1. 3 s 6 d. — Végül a zsidókhoz írt levelet M A C NEILL tette 
tanulmány tárgyává : The christology of the Epistle to the Hebrews. 
Chicago (Leipzig), 1914. 147 1. 315 m. Szerinte a levélnek isme-
retlen szerzője 85. körül írt; hangsúlyozza, hogy Jézus ember, 
de emellett praeexistens, bár Istennek alárendelt lényt, sőt a 
Áóyoç, a világ megalkotója. 

D R . D U B O W Y E. , Klemens von Rom über die Reise Pauli 
nach Spanien. (Biblische Studien XIX. 3.) Freiburg, 1915. 3-60 
márka. — Dubowy könyve római szent Kelemen I. levelének 
5, 7. szakaszát tárgyalja, hol arról van szó, hogy szent Pál efç 
xépfjia xffc Sùciewç, «nyugat határáig» jutott. Dubowy kimu-
tatja, hogy e hely szövegkritikai szempontból kifogástalan és sem 
puszta szónoki túlzásnak, sem metaphorának nem vehető, hanem 
az ókori földrajzi fogalmak szerint Spanyolországot jelenti. Sem 
Róm. 15, 24., sem Ap. Csel. 13, 47. nem képeznek nehézséget 
e magyarázat ellen. 

Katholikus levelek. 
ZÖPFL F., Didymi Alexandrini in Epis tolas Canonicas b re-

vis Enarratio. Münster i. W. 1914. VIII 48 és 147 1. 570 m. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 4 
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Zöpíl a középkori Epiphaniustól készített latin fordítást és a többi 
fenmaradt töredéket adta ki, de csak a kommentár lényegét 
vallja hitelesnek; elismeri, hogy igen sok abban a másodkéztől 
eredő scholion. 

G A U G U S C H L, Der Lehrgehalt der J acobusepistel. Freiburg 
i. Br. 1914. XIV és 116 1. 2-60 m. E könyv sehol ion-szerű össze-
állítása az egyes versekhez adott magyarázatoknak. — G R O S C H H. 
Péter második levelének authentiáját védi : Die Echtheit des 2. 
Briefes Petri untersucht. Leipzig, 1914. XII és 181 1. 4 m. — 
Szent János leveleit népszerűen magyarázza M A N T H E Y - Z O R N C. , 

Die drei Episteln St. Johannis ausgelegt. Zwickau, 1914. 39 1. 
0-90 m. 

A Jelenések könyve. 

BOLL FR. , Aus der Offenbarung Johannis. Hellenistische 
Studien zum Weltbild der Apokalypse. Leipzig, 1914. VIII. és 
151. 5 m. A Jelenések könyvének symbolumait szinte kizárólag 
csillagászati mozzanatokból származtatja. 

STOLLE F R . , Der römische Legionär und sein Oepäck (Mulus 
Marianus.) Strassburg, 1914. 67 1. Két táblával. 275 m. A szerző 
római párhuzammal akarja megvilágítani Jel. 6, 6-t, mely hely 
az élelmiszerek megdrágulását írja le. 

3. — Dogmatörténet. 
Az újszövetségről az utolsó félszázadban megjelent kritikai 

munkákról értékes összefoglalást nyújt M ' C L Y M O U T J. A., New Tes-
tament criticism, its history and results. London, 1914. 372 1. 6 s. 

Jézus «küldetésének» történelmi hitelességét bizonyítja G I R D -

LESTONE R. B., The mission of Christ and the title deeds of 
Christianity. London, 1914. 224 1. 3 s. 6 d. 

ERBT-nek könyvét: Jesus. Die Entstehung des Christentums 
dargestellt. Leipzig, 1914. VIII és 192 1. 8 m. csak mint a tör-
ténelmi módszer elhanyagolásának elrettentő eredményét említjük 
meg. Ugyanilyen jellegű D'ALVIELLA F. G . munkája: Dévolution 
du dogme catholique. I. Les origines. Paris, 1912. XVI és 347 1. 
6 fr. — A modem kritika szempontjából ugyanezen kérdésekkel 
foglalkozik M I N O C C H I S., II Panteon. Origini del Cristianesimo. 
Firenze, 1914. IV és 408 1. 6 1. 

KREBS E., Heiland und Erlösung. Freiburg i. Br., 1914. 
1-80 m. A pogány vallások megváltástanát tárgyalja, rámutatva 
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az ellentétre a keresztény soterologia és egyes pogány eszmék 
között. 

FELDER K. Jesus Christus, Apologie seiner Messianität und 
Gottheit gegenüber der neuesten ungläubigen Jesus-Forschung. 
II. Band. Die Beweise Jesu. Paderborn, 1914. VIII és 582 1. 
9"50 m. A munka első kötete 1911-ben jelent meg és az evan-
géliumok hitelességéről, a Messiásnak és az Istenfiúságnak fogalmá-
ról szól; a második kötet Jézus személyes fönségéről, tökéletes-
ségéről, csodáiról, főleg ördögűzéseiről beszél. Minden tekintet-
ben dicséretes munka, melynek szerzője minden kérdést alaposan 
ismer és a negativ kritika álláspontját is kimerítően tárgyalja és 
cáfolja. Ugyanezt a helyes irányt követi MERKELBACH H . , Jesus 
Fils de Dieu et ses recents contradicteurs. Liège, 1914. 74 1. 
1-25 fr. 

Igen nagy gonddal tárgyalja az újszövetség tanítását az 
örök életről LINDBLOM J., Das ewige Leben. Uppsala és Lipcse, 
1914. VI és 252 1. 7 m. Először a zsidó és görög felfogást fejti 
ki, majd áttér a synoptikusoknak, szent Pálnak és szent Jánosnak 
tanítására. A synoptikusok eszményét az örök életről a zsidó 
apokalyptikusok felfogásával azonosnak tartja; Pál felfogását a 
hellén világnézet nélkül meg tudja érteni, de János tanításában a 
görög bölcseletnek befolyását látja. 

Érdekes munkát irt W O H L R A B M., Grundriss der neutesta-
mentlichen Psychologie. Dresden, 1913. 64 1. L40 m. Az újszövet-
ségi szentiratokra alkalmazza a Wundt-féle lélektan tételeit. 

RACKEL M . Die Christologie des hl. Ignatius von Antiochien. 
Freiburg i. Br., 1914. XXXII és 418 1. 8 m. Bár e könyv első-
sorban dogmatikus tárgyú, említést érdemel a biblikus szak-
szemlében is, mert elismeri, hogy szent Ignác az evangéliumokra 
mint irott munkákra hivatkozik és már «a dolog természete 
szerint» (der Sache nach) az evangélium mellett az Apostolos-t 
is ismeri. Philad. 7, 1. egyenesen Ján. 3, 8-t idézi. 

4. — Az apokrifek irodalma. 

PEETERS P . folytatta az apokrif evangéliumok keleti recen-
sióinak francia fordítását: Évangiles apocryphes II. P Évangile de 
l'Enfance. Paris, 1914. LXII és 332 1. 3*50 fr. Az első kötet 
1911-ben jelent meg és Jakab protoevangéliumát, az ál-Máté-
féle evangéliumot és az izraelita Tamás evangéliumát tartal-
mazta. — Szűz Mária gyermekkorának chronologiáját M A R N A S M. 

34* 
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állította össze nagyobb képzelőtehetséggel, mint alapossággal: 
Miriam, essai pour replacer dans leur cadre historiques les 
seizes premières années de la sainte Vierge. Lyon, 1914. LXV és 
552 1. 6 fr. A szerző források gyanánt az apokrif evangéliumo-
kat és a Talmudot használta. 

B) Folyóiratok. 

1. — Theologische Quartalschrift. (Tübingen.) 1914. év-
folyam. 

BELSER, Zu Joh. 4, 20—24. u. Hebr. 13, 10. ( 3 2 3 — 3 4 1 . 1.) 

Benz-cel szemben védi kommentárjának állítását, melyben ezt a 
két bibliai helyet (Ján. 13, 1-gyel együtt) a legméltóságosabb 
Oltáriszentségre magyarázta. 

2. — Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 
1914. évfolyam. 

BÖHMER, Golgatha ein alttestamentlicher Name. (300 skk. 
II.) Szerinte a Golgotha név egyet jelent a Jeremiás 31, 39-ben 
olvasható TOh-val. ba «kőrakást» jelent, y_ia pedig «elpusztulást». 
Golgotha tehát annyi, mint «kőrakás az Ítélet helyén», «meg-
kövezés helye». 

Az 1915. évfolyamban (53—59 1.) SPITTA (Die neuesten 
Ausgaben des Traktats Pesachim in ihrer Beurteilung des Ein-
zelkelchs beim christlichen Abendmahle, mellékesen szintén kitér 
az utolsó vacsora jellegére és idejére, de ezt nem tartja húsvéti 
lakomának. A cikk főképen azon kérdést fejtegeti, hogy az 
utolsó vacsorán közös kehelyből ittak-e vagy nem. Spitta hatá-
rozottan tagadja a közös kehely használatát. 

3. — Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft. 
1914. évfolyam. 

Dr. SCHWARTZ E., Johannes und Kerinthos. (210—219. I.) 
Kerinthos (Eusebius, História ecclesiastica III. 28.) szent Pálnak 
kortársa és Claudius korában írta meg a Jelenések könyvét, mint 
ellenfele, Gaius tanúsítja. Irenaeus azonban «csalárd hazugsággal» 
Ephesust mondta Kerinthus hazájának és egy emberöltővel 
későbbi korba helyezte. Schwartz szerint János apostol testvéré-
vel, az idősebb Jakabbal együtt I. Agrippa zsidó király idejében 
szenvedett vértanúságot. — Schwartz állításait kár volna nagyon 
komolyan venni. 

HŐMMEL, Maran at ha. (317—323. lap.) Kor. I. 16, 22-t 
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fejtegeti. Szerinte helytelen e fordítás : «Az Úr eljő», mert 
mult idő. «Jöjj Uram» («n SWi'a) fordítást is rossznak tartja; leg-
helyesebbnek mondja a következő olvasást- (n)xnx SJitt «a mi 
Urunk a jel». Az Úr szeretete a kereszténynek ismertetőjele. 
Mivel pedig s és n az aram a-b-c-nek első és utolsó betűi, 
Pál itt talán ugyanazt mondja, amit az Apokalypsis szerzője 22, 
13-ban: Krisztus az A és az Q, a kezdet és a vég. 

D R . MARMORSTEIN, Einige Bemerkungen zum Evangelien-
fragment in Oxyrhynchos Papyri. V. 840, 1907. — (336—338. 1.) 
A szóbanforgó töredékben a templomnak és a szertartási tör-
vénynek pontos ismerete nyilvánul meg, mint a Talmudnak egyes 
helyei is igazolják. 

CORSSEN , 'Exáíhaev stcE ß ĵxaTo? (338—340 1.) Szent János 
evang. 19, 13.-t úgy magyarázza, hogy nem Pilátus ült a birói 
székre, hanem Jézust, mint a zsidók biráját ültette oda, hogy 
úgy Jézust, mint a zsidókat gúny tárgyává tegye. 

4. — Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 1914. év-
folyam. 

SPITTA F., Das Verbot von Schuhen und. Stöcken für die 
Sendboten Jesu. 39—45. és 166—167. 1. E kis értekezésben Spitta 
két evangéliumi helyet fejteget: Máté 10, 10. és Lukács 10, 4., 
de ezen két hely magyarázatába más helyeket (Márk 6, 8; Luk. 
9, 3; 22, 36.), sőt a synoptikus kérdést is belekapcsolja. Spitta 
szerint únoS^jiaxa («cipők») szövegrontásból eredt óravSúnaxa vagy 
Ü7io5ú|j.aTa (alsóruha) szóból. A cikk szerzője feltételezi, hogy 
Luk. 10, 4-nek forrását a Papiasnál említett Aóyia 'ITJOOQ képezte 
Márk evangéliumának legrégibb szövege úgy a cipőnek, mint a 
botnak magukkal vitelét tiltotta, a kánoni Márk-evangélium 
azonban ezt a kettős tilalmat elhagyta. 

BÖTTICHER, Der alttestamentliche Sühnopfergedanke im 
Neuen Testament. 230—251. 1. A rövid, de alapos tanulmány 
vitairat Fiebig ellen, ki az engesztelő áldozat fogalmát a keresz-
ténységben idegen elemnek tartotta, mert szerinte a zsidó áldozat 
pusztán valamely megszabott szertartásnak külső végrehajtásában 
állt. Bötticher azonban rámutat azon ismeretes igazságra, hogy 
már az ószövetség is a véres áldozatban a fősúlyt az erkölcsi 
gondolatra fektette, nem az áldozat külső végrehajtására. Jézus 
is azt tanította, hogy vérontása, életének feláldozása a bűnbánó-
nak engesztelést és megigazulást szerez. 

SCHWENCKE, Das Auge ist des Leibes Licht (Mt. 6, 22; 
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Lk. 11,34.) Szerző az ocpfraX|ioç ânXoOç-t és Ttovíjpóg-t — egész helye-
sen — nem fizikai, hanem erkölcsi értelemben magyarázza. Az 
«egyszerű szem» a gyanútlan, szerető, egyenes lelkületet jelenti, 
mely az egész embert boldoggá teszi, ennek hiánya pedig az 
embernek boldogtalanságot okoz. 

5. — Monatsblätter für den katholischen Religionsunterricht 
an höheren Lehranstalten. 1914. évfolyam. 

RAUSCHEN, Der Tag des letzten Abendmahles Jesu. 84—90. 
1. A cikk tárgya az a kérdés, hogy Jézus Nisan hó 14-én ette-e 
tanítványaival a húsvéti bárányt vagy egy nappal előbb. Az új-
szövetségi kronologiának ez egyik legérdekesebb kérdését Rauschen 
úgy oldja meg, hogy Jézus szenvedésének előestéjén, Nisan 14-én, 
valóságos húsvéti lakomát tartott apostolaival, nem puszta búcsu-
vacsorát. Nisan 15-ét a zsidók azon évben nem tartották ünnep-
nek. Szent János és a synoptikusok elbeszélései nem mondanak 
egymásnak ellent. 

Az 1 9 1 5 . évfolyamban DR. KASTNER, Das Petrusevangelium 
cimen (19—23. 1.) rövid ismertetést közöl ezen újszövetségi apo-
krif könyvről. 

6. — Monatschrift für Geschichte und Wissen des Judentums. 
1914. évfolyam. 

FREIMANN, Eine missverstandene Rede Jesu. 281—289. 1. 
Máté 12, 6-t teszi magyarázata tárgyává és azt hiszi, hogy [tsÇwv 
helyett jiErÇov a helyes olvasás. Eszerint e hely nem azt mon-
daná, hogy Jézus magasabban áll a templomnál, hanem hogy 
oly dologról van szó, amely nagyobb a templomnál, tudniillik az 
irgalmasság parancsáról. Azt az ószövetségi helyet, amelyre Jézus 
hivatkozik (Ozeás 6, 6.) már Rabbi Hillel is ilyen értelemben ma-
gyarázta. Máté 12, 8-ban «az ember fia» csupán «embert» jelent. 

7. — Theologische praktische Monatschrift (Passau), 1914. 
évfolyam. 

D A U S C H P., Von der Versuchung Jesu. (535—541. 1.) Jézus 
megkísértése külsőleg végbement történeti tény. 

WEISZ, Enthalten die Worte M t. 24, 29. Alsbald usw. einen 
Irrtum Christi? (657—669. és 723—739.1.) Arationalismusnakazon 
állításával szemben, hogy Jézus Krisztus a világ végét igen közel-
állónak «gondolta», tehát tévedett, Weisz azt tanítja, hogy Máté 
24, 15—22. Jeruzsálem pusztulására vonatkozik, 23—28. bizonyos 
lelki gyötrelem idejére, 29 skk. pedig a világ végére. A 29. 
verset a 21-kel nem szabad összekötni. 
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8. — Ecclesiastical Review. 1914. évfolyam. 
D R U M W . St. Paul and the Parousia. 616—621. 1. Vitázó-

cikk Lathey ellen, ki szerint a thesszalonikaiakhoz írt első levél-
ben (4, 16.) Pál az Úr eljövetelének idejére nézve tévedett, mert 
ezt még saját életében várta. Ez a tévedés azonban nem ellen-
kezik a sugalmazással, mert Pál csak magánvéleményét fejezte 
ki. — Ezen merész állítással szemben Drum hangsúlyozza, hogy 
itt nincs szó tévedésről. rH{j,eîç oi Çwvxsç föltételes mondat: «ha mi 
élünk» vagy «élnénk.» Hogy ez a helyes értelmezés, a cikk 
irója több példával bizonyítja. 

9. — Irish Theological Quarterly. 1914. évfolyam. 
J. M A C RORY, The occasion and object of the Epistle to the 

Romans. (21—33. 1.) Pál nem valami viszálykodást akart meg-
szüntetni a római zsidó- és pogánykeresztények között, hanem a 
keresztény hitről írt értekezésével a rómaiakhoz írt levél módját 
keresi annak, hogy szerzője a római egyházzal lelki érintkezésbe 
léphessen. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

PÁZMÁNY AZ O R T H O D O X O K R Ó L . 

Általánosan ismeretesek Pázmány hatalmas polémiái az úgy-
nevezett reformátorokkal, melyek eredménye sok kiváló polemikus 
irat és ezek között első sorban a Kalauz, i 

Az azonban már kevésbbé ismeretes, hogy Pázmány az ortho-
doxok ellen is vitázott. Pedig ez egészen természetes és nem kell 
itt az ő polemikus pályájáról való kiruccanásra gondolni. Hiszen 
tudjuk, hogy a reformátorok már a XVI. században fegyvertársakat 
kerestek és találtak az orthodoxokban. Egymást kölcsönösen 
támogatták a katholicismussal való irodalmi harcaikban és bár 
egymás között sohasem tudtak véglegesen megegyezni, de közös 
ellenfélt látva a katholicismusban, egymással mindig összefogtak 
nemcsak irodalmi téren, hanem missiós propagandáikban is. 
Ismervén ezen történelmi tényt, egész természetesnek találjuk, 
hogy Pázmány figyelmét nem kerülték el az orthodoxok. 

Egy helyen: «A görögök szakadásárul» címmel expresse 
foglalkozik velők.2 

1 Pázmány P. összes munká i . . . egybegyüjtötte és sajtó alá rendezte a 
budapesti egyetem hittudományi kara. 

2 Kalauz II. k. 359. old. 
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Már maga a kiindulás Pázmány kiváló praktikus érzékére 
vall. Mivel — így szól — nemcsak országunk szomszédságában, 
hanem belső szegleteiben is sokan vannak mind oroszok, mind 
rácok, mind római vérből származott oláhok, kikre ezen szakadás 
elterjedt, ezért nem lesz helytelen, ha ezekről szól. 

Azután folytatólag a pápai primátusról, a Filioque-ről és 
az azymáról ír. 

Igen helyes, nagy theologikus érzéssel a primátust teszi 
első helyre, mint amelynek tagadása természetszerűleg más tévelye-
ket von maga után. Ennek első sorban magok az orthodoxok az 
élő tanúi. 

Mindenekelőtt a szakadás súlyos bűnére mutat rá, mint 
amely diametrálisan ellenkezik a katholikus szellemmel, mely 
egységre törekszik. Ezt már Chrysostomus szavai igazolják: «Dico 
et obtestor Ecclesiam scindere, non minus esse peccatum, quam 
in haeresim incidere». 

Ezután a szakadás történeti folyamatát adja. Rámutat arra, 
hogy a görögök a Konstantinápolyra vonatkozó Új-Róma elneve-
zést úgy kezdték magyarázni, mintha ezzel Konstantinápoly rang-
fokozatában emelkedés állott volna be. Látjuk az első konstan-
tinápolyi egyetemes zsinat (II. egyet. zs. 381.), majd a chalcedoni 
zsinat (451.) szomorú szerepét. Hasztalan tiltakozik a pápa. A gőgös 
görögök nem engednek. Az erkölcstelen Bardas szerepe még 
jobban kiélesíti a helyzetet. Ekkor lép közbe a nagyravágyó, de 
egyébként nagy tudományú Photius, hogy a szakadást doctrinális 
szempontból megokadatolja. 

A görögök szakadásának igazi oka — mondja P. — az, hogy 
a konstantinápolyi patriarcha első akart lenni az egyházban. 
A Filioque-re való hivatkozás csak ürügy. Hogy az előző zsina-
tok határozataiban nincs meg a Filioque, ennek igen érthető oka 
van. Ezt senkisem tagadta. De a körülmények változásával minden 
tant szabad, sőt szükséges is bővebben kifejteni. 

A zsinatok tilalma, mely szerint nem szabad mást tanítani, 
mint amit Kr. tanított, úgy értendő, mint szent Pál szavai : «De 
ha szintén mi vagy az angyal mennyből hirdetne is nektek vala-
mit azon kívül, mit nektek hirdettünk, átok alatt legyen». (Qal. 1,8.) 

A Szentléleknek a Fiútól való származását a szentírás és 
görög egyházatyák egyaránt igazolják. 

Pázmány a szentírás következő helyeire hivatkozik : J. 16,15.; 
16, 13.; 16, 7. Rom. 8, 9. Qal. 4, 6. stb. 
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A görög egyházatyák közül Nagy szent Athanáz, Nagy szent 
Bazil, Damasceni szent János a tanúk. Azután tanácsolja a görö-
göknek Gennadius Scholarius tanulmányozását. 

Megfelel arra az ellenvetésre is, hogy egyes egyházatyák 
szerint a Szentlélek az Atyától származik. Ez nem ellenkezik a 
katholikus tannal. Ezt azért mondják, mert az Atya kútfeje a Fiú 
származásának, «mivel oly Fiút szült, melytűi származhatik a 
Szentlélek». 

Utoljára az azymával foglalkozik. 
Ezen kérdésben a synoptikusoknak adja az előnyt. (Mt. 26, 

17, 18.; Mk. 14, 12.; L. 22, 7.) A görögöknek a IV. evangéliumra 
(J. 13, 1.) való hivatkozását azzal veri vissza, hogy János a római 
időszámítást követi. íme saját szavai : «S a húsvét napján nem 
érti az egész ünnepet, mely a zsidók törvénye szerint este kezdő-
dött a bárány ételekor, hanem az ünnepnapot az éjtűl meg-
választja és virradattul fogva estéig való időre érti». 

J. 18, 28-ban nem a húsvéti bárányról van szó, hanem más 
áldozatokról, «melyekkel a szent napon bővelkedtek». 

Arra az ellenvetésre is megfelel, hogy a kovásztalan nem 
nevezhető kenyérnek. A szentírás azt így nevezi: L. 24, 13, 30. 

Ha a Megváltó nem a törvényes időben tartotta volna a 
húsvétot, a zsidók ezt bizonyára szemére vetik. Ennek azonban 
semmi nyoma sincs. 

Más helyen a purgatoriumot tárgyalja. Ezen kérdésnél azon-
ban az «ujítók»-kal vitázik és így ezt csak megemlítjük, bár 
érveit igen alkalmasan föl lehet használni a görögökkel való 
polémiánál is.1 

A papok nőtlenségével, mely szintén egyik vitás pont a 
keleti és nyugati egyház között, két helyen is foglalkozik Páz-
mány, bár ezúttal is az «ujítók»-kal polemizál.2 Itt szépen ki-
mutatja a nőtlenség morális felsőbbségét a nős állapottal szemben 
és hogy az egyháznak joga van azoktól, kiket szolgáivá fogad, 
bizonyos kötelmeket kívánni, minő a coelibatus is. 

Ez nem sérti az egyéni jogot, mert kinek-kinek szabadjára 
van hagyva, hogy akar-e az egyház szolgái közé szegődni. 

A történet a legrégibb időktől kezdve a nős és nőtlen 
állapotra egyaránt szolgáltat példát. 

1 Kalauz II. 597. old. 
2 Kalauz II. 669. o!d. és Alvinczi Péterhez irott harmadik levél. 
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Az egyház intézkedése nem ütközik a szentírás azon helyeibe, 
hol a házasság magasztaltatik, csak helyesen kell érteni azokat. 

A szentírásról szólván idézzük 1. Tim. 3, 2.: «Oportet . . . 
esse episcopum unius uxoris virum», mint amelyre az orthodoxok 
is hivatkoznak. Pázmány helyesen úgy magyarázza, hogy itt a 
successiv házasságról van szó. Vagyis eszerint papságra, püspök-
ségre (az episcopus szó ekkor még nem határozott terminus) 
alkalmatlan az, ki kétszer házasodott. 

Ezzel kapcsolatban Mt. 5, 32-re is megfelel. (Qui dimiserit 
uxorem suam excepta fornicationis causa»), melynek alapján az 
orthodoxok a házasságot fölbontják. Azt mondja, hogy ennek 
helyes értelmét szent Pál adja: «Azoknak pedig, kik házasságban 
vannak, nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség el 
ne váljék férjétől». (1. Kor. 7, 10.) A házasságtörő asszony vagy 
béküljön meg férjével, vagy házasság nélkül éljen. A házasság 
fölbontása csak l .Kor. 7,15. adta esetben lehetséges. (Privilegium 
Paulinum.) 

Nemcsak a protestánsok, hanem az orthodoxok is újítással 
vádolják a nyugati egyházat az egy szín alatt való áldoztatás miatt. 
Pázmány az idevágó szentírási helyek nagyszerű összeegyezteté-
sével válaszol és itt látjuk, hogy mint exegeta is kiváló figyelmet 
érdemel.1 

Kr. parancsa (Mt. 26, 27.) erre nem kötelez. (Mk. 14, 23.) 
világosan mutatja, hogy kire vonatkozik az utasítás, midőn oda-
teszi: «Et biberunt ex illo omnas». Az apostolokra, kik jelen 
voltak, mert különben nem mondhatná: és ivának abból mind-
nyájan. Ugyancsak emellett bizonyítanak szent Lukács szavai: 
«Accipite et dividite inter vos» (22, 17.) Vos t. i. ti jelenlévők. 

Szent Lukács egy másik helye: «Hoc facite in meam com-
memorationem» (22, 19.) az apostoloknak szól, mint papoknak 
és utódaiknak a szentmiseáldozat végzésére. 

Szóval a szentírásból nem lehet bebizonyítani a két szin alatt 
való áldozás kötelező voltát. 

A keresztvetés különböző módjait is érinti. Nemcsak a 
görögök (még jelenleg is), hanem mint Ince írja, az ő idejében 
a «deákok» is előbb jobb vállukra tették kezüket. (2. liber de 
Missa, c. 45.) 

1 Kalauz II. 440. old. és «Egy főember levele». Fraknói : P. munkáiból. 
228. old. 
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A Miatyánk-ot a görögök és protestánsok ezzel a hozzá-
adással recitálják: «Mert tied az ország, hatalom és dicsőség.. . 
mert némely görög codexekben így van. Ezt nem kárhoztatja a 
latin egyház, csak nem követi, mert 500 esztendeig egy «deák» 
bibliában sem volt.1 

íme Pázmány munkáinak orthodox vonatkozású helyei. 
De ezenkívül az orthodoxokkal való polemizánál fel lehet 

használni azon részeket, melyekben a szentek tiszteletéről, elég-
tételről szól. Szóval Pázmány ebből a szempontból is megérdemli 
a tanulmányozást. 

És ha mindehhez hozzávesszük, hogy a komoly tartalom 
mellett művei minden lapjáról igazi magyar levegő: kifejező 
nyelv, pajzán humor, rövid, velős mondások, száll felénk, akkor 
azt hiszem, nincs szükség több ajánlásra. Pázmány minden sora 
oktat és szórakoztat. Forgassuk. Dr. Hadzsega Gyula. 

AZ E G Y H Á Z V A G Y O N A MEG AZ Á R P Á D O K 
BIRTOKAI. 

Az 4rpádok nemzedék-rendje ma sem világos egészen. 
Árpád utódai közt a fejedelmi széken csak újabban ismerték el 
azt a sarjadékát, akit Konstantinos, a leghivatottabb kútfő Faliizis-
nek nevez. Egyesek ma Válnak írják s szállásait ott keresik Fehér-
megye északi részeiben, a vaáli járásban.2 Pauler Oyula ellenben 
Fajsznak olvasta s nézetét nyomós okokkal támogatta.3 Valóban 
a Falitzis-alak maga is arra mutat, hogy ebben a névben már a 
magyar kiejtés szerint is volt valami sziszegő hang. S ezt a 
hangot minden erőltetés nélkül mondhatjuk sz-nek, hiszen ugyan-
csak Konstantinos a Tisza nevét is TcxÇa-nak irja.4 Eszerint már 
a császár hangjelölése is a Falisz, Falyz, Fájsz olvasást ajánlja. 

De ebből igen érdekes dolgok következnek. Hóman Bálint 
a honfoglaló törzsek megtelepedését vizsgálva, Árpád törzsének 
szállásait a Csepel-sziget környékére helyezte.5 Karácsonyi János 

1 Imádságos könyv 52. és 43 old. 
2 Hóman Bálint: A honfoglaló törzsek megtelepedése (Turul 1912. évf., 

92. sz.); Karácsonyi János: Árpád birtokai (Árpád és az Árpádok 141.). 
3 Pauler Oyula : A magyar nemzet története Szent Istvánig 47., 163., 164. 
4 A magyar honfoglalás kútfői 127. 
5 Hóman i. h. 



5 3 2 f i z e t é s e k n y u g t a t á s a 

már az Árpád-nemzetség birtokainak vette a somogy-tolnai Koppány 
menhelyeket is.1 Ámde megfontolandónak vélem, hogy Koppány 
nevű helység van Veszprémben is;2 továbbá hogy épen ezek és 
Zutas meg Veszprém, a fejedelmi város közelében jelenik meg 
Somogyban, Veszprémben a Fájsz helynév. Hóman és Herman 
Ottó nagy nyomatékkal hivták föl a figyelmet a magyarság egyik 
nagy ősfoglalkozására, a halászatra. Nagyon felötlő volna, hogy 
Árpád nemzetségének vannak birtokai, szállásai Somogyban, 
Veszprém meg Zala határán (Koppány, Vászoly — Tevel, Zutas: 
mind Árpád-sarjak nevei), csak épen a Balatont hagyták volna 
másoknak. Az meg kétségtelen, hogy a rengeteg Bakony északnak 
egészen a síkságig, legalább Géza vezér idején szintén hozzájuk 
tartozott, a másik nagy ősfoglalkozás, a vadászat gyakorlására. 

És ime, itt alapítják első királyaink Tihanyt, Bakonybélt, 
Pannonhalmát, az ősi királyi apátságokat; itt van Zirc a «királyi 
udvar» ; itt a veszprémi püspökség, a legelső alapítások egyike, 
Fehérvár, a koronázó székes város s a Duna mellett Esztergom, 
(Vác), meg Kalocsa, az egyházi életnek már a szent király idején 
középpontjai. 

A vezető törzsnek Hóman oly csekély területet jelöl ki, 
hogy — ha egyáltalán föl lehetne ilyet tenni — itt «kereshetnők 
a konfiskálás nyomait» ; a Vérbulcs (Bogát) törzsnek viszont 
óriási földterületek jutnának, nyugatnak a gyepükig s délen, ahol 
épen Hóman figyelmeztetése szerint hozzá kellene számítanunk 
a Dráva két partját is. Teljességgel megokolatlan volna ilyen 
aránytalanság, míg a fentebbi határok a honfoglalást vezető s 
utóbb is uralkodó törzs számára épen nem túlnyomó, mindössze 
csak méltó területet jelölnek meg. 

De ebből meg az következik, hogy az első és legfontosabb 
egyházi alapítások az Árpád-törzs ősi szállásain az Árpádok 
birtokaiból létesültek. ß. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát f izet tek: 
Ambrus László, Biró Ferenc Budapest, Czapalay István, dr. Csepregi 

Imre, Déváid Vilmos, gróf Esterházy Jánosné, Kégly György, Kiss Károly 
Nagykölked, dr. Martin Aurél, Máthé István, Némethy Ernő, Nyögér Antal. 
Orbán Szilárd, Pásztor József, Schrotti Pál, gróf Üchritz-Amade Emiiné, Vlaszaty 
Márton. 

1 Karácsonyi i. m. 144. 
2 Wenzel: Árpádkori Új Okmánytár I. 31. 
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8 koronát fizetett : Pásztor Valér. 
6 koronát fizettek : dr. Balics Lajos, Barabás Márton, dr. Kozma Kál-

mán, Palyó Mihály, Pércsy Márton. 
1915-re 12 koronát fizettek : dr. Áldásy Antal, dr. Babinszky József, 

dr. Balics Lajos, Barabás Márton, Begovcsevich Róbert, dr. Beliczky János, 
Berényi Mátyás, dr. Bezák István, Biró Ferenc Budapest, dr. Boda János, 
Bohárcsik Sándor, dr. Breyer István, dr. Bundala János, Búzás Imre, Czeizel 
Rezső, Csaponyi Ignác, Csaposs Géza, Csekó Gábor, dr. Csepela Lajos, dr.Csepregi 
Imre, Csóthi Géza, Déváid Vilmos, Dóczy Endre, Domonkos-rendi zárda Buda-
pest, Erdélyi József, Ernszt Sándor, gróf Esterházy Jánosné, dr. Fehér Gyula, 
dr. Fent Ferenc, Ferschich János, Ferch Mátyás, Ferenc-rendi zárda Kecske-
mét, Ferenc-rendi zárda Marosvásárhely, Ferenc-rendi zárda Nagyszombat, 
Ferenc-rendi zárda Szolnok, Fillkorn Ferenc, Fogarassy József, báró Forster 
Gyula, Gálfy Sándor, Geiger Antal, Gombár György, dr. Grigássy Gyula, 
Grosch Adolf, Grósz Antal, dr. Grósz József, Györkő Ferenc, Hankó György, 
dr. Heckenberger Konrád, Hegedűs Ferenc, Horváth Lajos Köpcsény, Hradek 
Károly, Husvéth József, Jablonszky Endre, Jaross Béla, Jernei János, Irgalmas-
rendi zárda Budapest, dr. Ivánovich Emil, dr. Kákonyi Zoltán, Kármelita-
zárda Budapest, Katholikus Kör Nagyvárad, Katholikus Kör Nyitra, Kardos 
Károly, Kégly György, Kende János, Kéri Gyula, Kiss István, Kiss Szerafin, 
Kir. kath. tanítóképzőintézet Szeged, Klein Endre, Kleitsch Mátyás, dr. Kóródy 
Péter, Kostyál Gáspár, Kovalik Antal, dr. Kőszeghy Mihály, Lazaristák misszió-
háza Piliscsaba, Leimeter József, Leszich István, Lerch István, Lévay Mihály, 
Liber János, dr. Luttor Ferenc, dr. Machovich Gyula, gróf Mailáth József, 
dr. Martin Aurél, Mészáros József, Mihályffy Gyula, Miklóssy Gyula, dr. Mössmer 
József, Nagy Béla, Nagy Péter, Német István, Nyögér Antal, Ohács Titusz, 
Olajos József, Orbán Szilárd, dr. Pál Mátyás, Palyó Mihály, dr. Pap József, 
Papp Kálmám, Papnevelőintézet Esztergom, Pásztor József, Pázmáneum 
Bécs, Plébánia Attala, Plébánia Biharsályi, Plébánia Csákvár, Plébánia Háromfa, 
Plébánia Magyarszombathely, Plébánia Nagyszalók, Plébánia Ráczkeresztúr, 
Plébánia Velencze, Plébánia Visegrád, dr. Pobozsny Róbert, dr. Pokorny 
Emánuel, Reba Dániel, dr. Rézbányay József, dr. Rolny Ferenc, Római kath. 
főgimnázium Kecskemét, Római kath. főgimnázium Gyula, Római kath. 
főgimnázium Szilágysomlyó, Rónay István, Roska Jenő, Ruzsicska Tamás, 
Seifert Ferenc, Schrotti Pál, Schuster Antal, Schwartz József, Steicz János, 
Stieber Vince, Szarvas Miklós, Lat. szert, székeskáptalan Nagyvárad, Szekfű 
Ignác, Széman Endre, dr. Szentkláray Jenő, Sztaricsek Ferenc, dr. Sztollár 
Tamás, Takáts György, Takáts Mihály, Toller Károly, Torkos Pál, Tóth János, 
Tóth Ignác, Turcsek József, gróf Üchritz-Amade Emiiné, Vámosy Mihály, 
dr. Vargha Dezső, dr. Varga Gábor, Varjú József, Vlaszaty Márton, Wagner 
Alajos, dr. Wéber Pál, Weinert Péter, dr. Wolkenberg Alajos, Zseltvay Fedor. 

10 koronár fizetett : Szabó Szádok. 
9 koronát fizetett : Timár Kálmán. 
8 koronát fizettek : Pásztor Valér, Szelényi István,. 
6 koronát fizettek : dr. Abszolon Ede, Arnbach Mihály, Ambrus Arthur, 

Bagotai-Lengyel Kornél, sipeki Bálás Lajos, Belvárosi Kath. Kör Székes-
fehérvár, Benedek-rendi főapátság Pannonhalma, Benedek-rendi növendékpapok 
Pannonhalma, Benedek-rendi tanári kar Pannonhalma, Bodor József, Boros 
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József, Brém Lőrinc, dr. Bundala Mihály, Dideczky János, dr. Fekete Géza József, 
Ferenc-rendi zárda Szászváros, Gerbery Elemér, Hodács Ágoston, Hofmeister 
Ferenc, Hold Ádám, dr. Horváth Sándor Grác, dr. Horváth Sándor Szepeshely, 
Jankulov Vladiszláv, Károly Alajos, Kath. Kör Szeged, Kath. Kör Vác, 
Kancsiarik Károly, dr. Kele István, dr. Kereszty Viktor, dr. Kis György, 
Kovács Sándor, László Imre, Mayer Ker. János, Márszina Endre, Mészáros 
Amand, Mihalik József, dr. Mihalovics László, dr. Nagy János, Nogáll Lászéó, 
Országos Kaszinó, Panyik József, Pásztor István, Petres Kálmán, Pévald 
Vilmos, Plébánia Noszlop, Plébánia Szklenófürdő, Plébánia Ujszentanna, 
Plébánia Váradszentmárton, Prokop Sándor, dr. Puchovszky Bálint, dr. Radnai 
Farkas, dr. Ragats Rezső, Reibel Mihály, Richter Antal, Rothnágel Sándor, 
Röszler Ferenc, Sántha Pál, Spuller Gyula, Szabó István, Szahulcsik Vendel, 
Szeifricz István, Szekeres Fábián, Szemnecz Emil, Szent-Imre-Kollégium Buda-
pest, I., Fehérvári-út 17., Szent-Imre-Egyesület Kolozsvár, Szentkirályi 
Zsigmond, Szmetana Ágoston, Sztano Lipót, Tarek Mihály, dr. Tauber Sándor, 
Tóth Lajos, Újlaki Dezső, Vályi Miklós, Vér Vilmos, Vucskics Imre, Wagner 
Nándor, dr. Zahoray Pál, Zatkovics Antal, dr. Zsigovits Béla, dr. Zsiska Pál. 

4 koronát fizetett : Pozdech Ágoston. 
3 koronát fizettek : Kerekes Béla, Premontrei kanonokok rendháza 

Kassa. 
1916-ra 6 koronát fiztett : Szahulcsik Vendel. 

A nyugtatást szeptember 12-én zártam le. Az előző vagy 
jelen évre hátralékosok szíveskedjenek a címükre már megküldött 
befizetési lapok igénybevételével fizetni. 

Minduntalan kérem, hogy a címváltozást tessék szorgalmasan 
bejelenteni, de még mindig kevesen hallgatják meg ezt a kéré-
semet, amiből azután a szállításban sok baj származik. 

H I R D E T É S I ROVAT. 
A RegnumMarianum ifjúsági lapjainak új évfolyamai a kezdődő 

iskolai évvel most indulnak meg. 
A Zászlónk a magyar ifjúság havi folyóirata. Mindent felölel, 

ami a diákéletet gazdagíthatja és megtölti a diák lelkét nemes 
tartalommal. Előfizetési ára egy évre 2 korona. 

A Zászlónk Diáknaptára a diáktudományok rövid foglalata. 
Irodalmi, fizikai, technikai, földrajzi, művészi, történelmi újdon-
ságokat, humort és ismeretet vegyesen ad. Ára 1 K 50 fill. A Zászlónk 
előfizetőinek 1 K 10 fillér. 

A Nagyasszonyunk a fejlődő magyar lányok havi folyóirata. 
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Tanít, nevel, szórakoztat, de mindig a komoly szeretet hangján. 
Előfizetési ára egy évre 4 korona. 

A Kis Pajtás a kis fiúk és kis leányok kezébe való. Havonkint 
kétszer jelenik meg, tele versekkel, komoly és vidám mesével. 
Előfizetési ára egy évre 4 korona. 

Az összes lapok kiadóhivatala: Budapest, VII., Damjanich-
utca 50. Mutatvánnyal szívesen szolgálnak. 

Baumgartner Alán. A kerci apátság a középkorban. Hittudo-
mánydoktori értekezés. Kézirat gyanánt. Budapest, 1915. 

Bertalan Vince. Dr. Komlóssy Ferenc és a magyar kath. tanügy. 
Budapest, 1915. Komlóssy arcképével. 2 kor. 

Der deutsche Krieg und der Katholizismus. Deutsche Abwehr 
französischer Angriffe. Berlin, 1915. Válasz a «La Guerre allemande 
et le Catholicisme» c. munkára. 4 K 10 f. 

Értesítők az 1914/15-iki iskolai évről: A pannonhalmi szent-
benedek-rend pápai főgimnáziumának Értesítője. Dr. Teli Anasztáz 
igazgató. 

A Komáromi szentbenedek-rendi kath. főgimnázium Értesítője. 
Móroz Emilián igazgató. 

A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló Szegedi városi főgim-
názium Értesítője. Keller János igazgató. 

A pannonhalmi főapátsági főiskola Évkönyve. Dr. Zoltvány 
Irén főiskolai igazgató. 

Az oravicabányai községi főgimnázium Értesítője. Kovalik Antal 
igazgatóhelyettes. 

A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi főgimnáziu-
mának Értesítője. Szmetka L. Ödön igazgató. 

Dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök. A vak grófné, özv. 
gróf Zichy Rezsőné emlékezete. Kassa, 1915. 

Dr. Giesswein Sándor székfoglalója az Akadémiánál : Egyén és 
Társadalom. 76 old. Budapest, 1915. 1 kor. 50 fillér. 

Dr. Glattfelder Gyula, csanádi püspök. Szentek és hősök. 
Szentbeszéd, melyet a püspök úr a budavári koronázó templom-
ban 1915. augusztus 20-án mondott el. 

Herodek Ferenc. Temetkezés, temetők és temetkezési jog. Hit-
tudománydoktori értekezés. Kézirat gyanánt. Pécs, 1915. 

Kovács Ferenc plébános, Óbecse. Változások Óbecse flórájában. 
De plantis emigrantibus et immigrantibus confinii oppidi Óbecse. 
Külön lenyomat a «Botanikai Közlemények» 1915. 1—2. füzetéből. 
Budapest, 1915. 
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Kriegsgebetbuch. Kiadja a Rózsa Kálmán és neje r.-t. 50 fillér. 
Dr. Kúnos Ignác és dr. Polgár Iván. Kifejezések első segélynyúj-

tásnál 11 nyelven. Székesfehérvár, 1914. 60 fillér. 
Miként lehet felhasználni vagy eladni az új termést. A kor-

mány 2070. sz. alatt rendeletet adott ki, amelyben szabályozza az 
új termés forgalmát és fogyasztását. A rendelet intézkedéseinek 
betartását súlyos büntetésekkel igyekszik biztosítani. Úgy a ter-
melőnek, mint a fogyasztónak nagy érdeke tehát, hogy a rendeletet 
jól ismerje és megértse. Ezt a célt szolgálja a Katholikus Népszövet-
ség a jelzett címen megjelent röpiratával, amelyben alapos, kimerítő 
és közérthető magyarázatát adja a rendeletnek. Közli egyszersmind 
a röpirat az egész országra megállapított hatósági árakat a búzára, 
a rozsra, a kétszeresre, árpára, zabra vonatkozólag. A röpiratot a 
Népszövetség á postaköltség beküldése ellenében bárkinek meg-
küldi. Egyes példányok rendelésénél tízfilléres bélyeget kell bekül-
deni, 50 példánynál 1 koronát, 100 példánynál 1 korona 50 fillért. 
Minden további 100 példány után 1 koronát. Megrendelhető ezen 
a cimen : Katholikus Népszövetség, Budapest, Ferenciek-tere 7. 

Pacha Ágost prépost, csanádi kanonok. A mi hőseink. Szent-
beszéd ; elhangzott Temesvárott a székesegyházban 1915. augusztus 
20-án. 

Pém László, magyar népköltő, földmíves. A barázdákból. 
Költemények. Esztergom, 1915. 1 korona. 

Péter Antal theol. tanár. Szűz Mária Virágos Kertje. Gyula-
fehérvár, 1915. Vászonkötés 1 kor. 80 fillér. 

Dr. Pfeiffer Miklós. A közjó Aquinói szent Tamás erkölcstaná-
ban. Felolvasás. .Kassa, 1915. 20 fillér. 

Dr. Pfeiffer Miklós. A tömeglélektan és a háború. Felolvasás. 
Kassa, 1915. 20 fillér. 

Dr. Prohászka Ottokár. Objektiv Idealizmus. Az Akadémiában 
tartott felolvasás. Külön lenyomat a Budapesti Szemle 1915. júniusi 
füzetéből. 

Sárközy Lajos, veszprém-egyházmegyei áldozópap. A katholi-
kus papság fegyelmének története Magyarországon. Doktor-avató 
értekezés. 126 old. Veszprém, 1915. 

Séták Egerben. Irta egy betegségből felépült katona. Sok kép-
pel. Magyar és német nyelven külön-külön. Egy füzet 30 fillér, 
10 füzet 2 kor. 25 fillér. 

Dr. Szelényi Ödön. Böhm Károly és a vallásfilozófia. 24 oldal. 
Külön lenyomat a Theologiai Szaklapból. Pozsony, 1914. 

Debreceni Egyetemi Könyvtár 
Átengedett lölöspéldány 



Uj tábori levelek jelentek meg az «Élet» vállalat kiadásában. 
Az első sorozat páratlan sikere nyomán indul útra az új nyolcas 
sorozat. A lövészárkok és kórházak szenvedései közé a megerősítés 
és bölcsesség lelkét viszi. Az áldozat oltárán égő szivekben az isten-
szeretet tüzeit gyújt ja fel s a hazaszeretet forró szavaival indokolja 
meg a szenvedések nagy kálváriáját. Az it thonmaradottak égő 
sebeibe a vigasztalás balzsamát csepegteti. A német Feldbriefek 
sikere mellé méltán sorakozik a magyar Tábori levelek sikere, mely 
nagy emberszerető céljait mindig a nemes irodalmiság eszközeivel 
keresi. Az új sorozat a következőkből áll : 9. Puskás kántor úr 
levelei a harctérről. Irta Kriston Endre. 10. Tábori lelkész levele 
az elesett hős feleségéhez. Irta : Dr. Tóth Tihamér. 11. Ami gyilko-
sabb a háborúnál. Irta : Dr. Mester János. 12. Tábori énekek. Irta : 
Paksy Gáspár. 13. Levél gyászoló testvéreimhez. Irta : Dr. Vass 
József. 14. A hadbavonult lelkész levele híveihez. Irta : Torna István. 
15. Az Úr üzenete. 16. Az Emberfia szenvedése. Egyes füzetek ára 
14 fillér, a nyolc levél egyszerre rendelve 1 korona. A levelek kiadója 
az «Élet» irodalmi és nyomdai r.-t., Budapest, I., Fehérvári-út 15. 

Az elsoroltakat és minden egyéb könyvet, bárhol jelent meg, 
ily címen tessék megrendelni : A Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedése: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 

* MŰ1NTÉZET. * 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb o r g o n á j á n a k (a király o rgoná j ának a koronázás i templom-
ban) a lkotó ja , gőzüzemre be rendeze t t gépekkel cs. és kir . udvar i o r g o n a g y á r a 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI Cs. és Kir. udvari szállító, a 

Ferenc József*rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
! _ kívánatra díjmentesen küld. :: 
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KARÁCSON IMRE DR. 
volt az első európai tudós, aki a 
konstantinápolyi török levéltárakba 
bejutott s ott éveken át búvárko-
dott. Soha előtte keresztény ember-
nek, nyugati tudósnak meg nem 
engedték a törökök, hogy féltve 
őrzött levéltáraikba betegye a lábát. 
Négy évi szakadatlan, testet-lelket 
fárasztó munkájának a gyümölcse 

TÖRÖK-MAGYAR 
OKLEVÉLTÁR 
1=1 c í m a l a t t j e l e n t m e g a t= i 

SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSÁBAN 
és a konstantinápolyi levéltárak-
ban talált magyar vonatkozású 
török okmányokat tartalmazza 1=1 

A hatalmas kötetben, melynek Á R A 8 K O R O N A , 
négyszáznál több török irat van magyar fordításban 
közölve, csupa újdonság, mely nemcsak a tudomá-
nyos világ, de a magyar nagyközönség érdeklődését 
E=1 E3 B E3 is magára vonja r=i r=i r=n r=i 
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VIII. FŰZET LXXIV. ÉVF. j* OKT. 

R E L I G I O 
HITTUDOMÁNYI 

± S BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 
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A H E G Y I B E S Z E D R O L . 
Második, befejező közlemény. 

IV. 

AHEQYI beszéd egyes részei között gyönyörű okozati össze-
függés van, amelyet az Úr nem a metafizikából, nem is a 

filozófiából vesz, hanem a lélekre nézve legértékesebb tudo-
mányból, az erénygyakorlatból (aszketika). Ezt az értéket maga 
Jézus állapította meg azon feleletében, melyet a szorgoskodó 
Mártának adott a szavait mindenről megfeledkezve hallgató 
Mária védelmére : Mária a legjobb részt választotta, melyet senki 
sem fog elvenni tőle. Mária pedig akkor a tökéletesség útjait 
tanulta az Úrtól. 

A mi Megváltónk valóban isteni művész. Lelkünk húrjain 
az alaphang, a szeretet után kicsalja az ezt közvetetlenül követő 
égi melódiát. A szeretet után a tisztaságról szól. 

Nem ok nélkül következik az isteni erény után az angyali. 
A tisztaság lilioma gőgös, öntelt, ellenségeskedő szivben nem 
nyilik. E gyengéd virágnak teljesen különleges termőföld kell, 
s ez a nagy, mindent felölelő krisztusi szeretet. Ebben az érte-
lemben is vehetjük szent Ágoston szavát: ama, et fac, quod vis, 
szeress, és tehetsz, amit akarsz; mert aki a lelkeket — a sajátját 
s a másokét — igazán szereti, kegyelmi állapotukat megbe-
csüli, az nem esik az érzékiség szennyes posványába. 

A szeretet s a tisztaság a lelki élet Castor-Polluxa. Egyik 
a másika nélkül el nem képzelhető. Mert amint a tisztaság csak 
a szerelet légkörében élhet, úgy a szeretet is csak tiszta szivben 
virul. Érzékiségébe sülyedt ember csak a bűnét szereti; minden 
más iránt vak, süket, néma. Szellemileg gutaütött. 

A tisztaságról szólva, az Úr három nagy igazságot ad útra-
valónak az életre. 

«Hallottátok, hogy mondották a régieknek: ne paráznál-
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 5 
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kodjál ; én pedig mondom nektek, hogy mindaz, aki az asszonyra 
őt megkívánva néz, már paráználkodott vele szivében.» Egyike 
ez a legnagyobb különbségeknek az ó- s az újszövetség között. 
Az Úr nagyot kíván tőlünk: a gondolat tisztaságát is. S ha 
nézzük a bűn lényegét, amely elsősorban a lelket érinti, úgy, 
hogy a tett már csak a folytatása; ha nézzük a gondolat, vágy 
és cselekedet közötti lélektani összefüggést és egymásutánt; ha 
tekintjük Istent, aki napsugárként hatol mindentudásával, min-
denütt jelenlevőségével a szív redőibe, — e két tulajdonsága 
olyan gyönyörű logikával következik egymásból — csak cso-
dálkozhatunk azon, hogy annyi ezer évnek kellett elmúlnia, 
míg az emberek erre rájöttek, azaz dehogy jöttek rá, hogy 
Isten Fiának kellett őket erre figyelmeztetnie. Jól tudjuk a 
saját szomorú tapasztalatunkból, a gondolat s a tett között 
mily hajszálvékony a határ, és Isten nagy irgalma, ha át nem 
lépjük. Oly elragadó képet nyújt az Úrnak e néhány szava; 
benne teljesedik a Zsoltáros mondása: Kevéssel tetted őt kisebbé 
az angyalnál. 

A másik gondolat^ megborzaszt minket. A gyarlóságaink-
kal szemben mindig oly elnéző, oly szelid Jézus ebben nem tűr 
alkudozást: «Ha jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki 
azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen 
el tagjaid közül, mintsem egész tested a gehennára vettessék. 
És ha a jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd el azt és 
vesd el magadtól ; mert jobb neked, hogy egy vesszen el tag-
jaid közül, mintsem egész tested gehennára jusson.» E szigorúak-
nak látszó szavakra az okot a mi, épen e pontban megfoghatat-
lan, végtelen gyöngeségünk, gyarlóságunk szolgáltatta. Minden 
más bűnnél elég az igazi bánat, elég, ha az okozott testi-lelki 
kárt megtérítjük, helyrehozzuk. Csak a tisztaságnál nem lehetünk 
soha eléggé óvatosak. Itt ki kell küszöbölnünk, el kell távolíta-
nunk mindent, legyen az még oly becses és kedves, mint sze-
münk, lábunk, kezünk. Ez az alázatos önbizalmatlanság a védő-
bástya, amelyről szépen mondja szent Fulgentius: a tisztaság a 
test alázatossága, az alázatosság a szív tisztasága. A tisztaság a 
a vallás virága, az Egyház gazdagsága, az emberi természet 
ékessége, a szellem világossága, az élet vidámsága, a lélek 
öröme, a jó halál s biztos örökkévalóság záloga, a legnagyobb 
kincs, a legfényesebb korona, Isten temploma, a Szentlélek lakó-
helye, legbecsesebb gyöngy, az Istennel zavartalan társalgás leg-
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bővebb kristályforrása. így ír felőle szent Athanáz, Cyprián, 
Ephrém, Bernát, Jusztinián Lőrinc. Ezt a kincset, ezeket az elő-
nyöket igazán érdemes «minden áron» megőriznünk. 

Két vers a vég e pontnál s e két versben az Úr Jézus új 
törvényt hoz, amely azóta minden embert kötelez. «Az is mon-
datott: hogy aki elbocsátja feleségét, adjon neki váláslevelet; 
én pedig mondom nektek: mindaz, aki elbocsátja feleségét más 
okból, mint házasságtörés miatt, oka lesz házasságtörésének; és 
aki az elbocsátottat elveszi, paráználkodik.» A házasság felbont-
hatatlanságát alapítják s állapítják meg e sorok. Egyetlen egy 
okot enged meg az Úr a végleges elválásra, a házasságtörést; 
de hogy ez is csak anyagi elválás s nem szentségi, azt az Úr 
utolsó szavai világosan kifejezik. 

V. 

Az Úr Jézus életének egyik legszebb jellege az ellenség-
szeretet. Aki az Urat csak némileg ismeri, az egy cseppet sem 
lepődik meg azon, hogy O a hegyi beszédben a leghosszabb 
részt ennek az erénynek szánta, amely az embert saját énje, 
mindennemű gyarlósága, legveszedelmesebb szenvedélyei : az 
önszeretet s a gyűlölet fölé helyezi. 

Jézusunk annyit gyakorolta, nekünk oly igen szükséges, a lel-
ket oly magaslatokra viszi, hogy a Mester máskép nem is tehetett. 

Az erről szóló rész elején a legtanulatlanabb előtt is kéz-
zel fogható négy példával utasít reá. «Hallottátok, hogy mon-
dották : szemet szemért és fogat fogért. Én pedig mondom nek-
tek : ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki megüti jobb ar-
codat, fordítsd neki a másikat is. És annak, aki veled pörbe 
akar szállani és köntösödet elvenni, engedd neki a palástodat is. 
És ha valaki téged ezer lépésnyire kényszerít, menj el vele két-
annyira. Mindannak pedig, aki kér tőled, adj és attól, aki köl-
csön akar venni tőled, el ne fordulj.» 

Nem egyszer betüszerint teljesítették ezt szentjeink, és szen-
tekké lettek általa. Számunkra, akiknek ez így nagyon nehéz 
volna, értelme ez: ha látod, hogy a szeretet megszegése nélkül 
meg nem mentheted ruhádat, idődet, vagyonodat, hadd el, add 
oda, dobd oda, mert jobb, ha ezek nélkül jösz a szeretet örök 
országába, mint ezekkel a gyűlölet poklába. 

Szent Máté V. fejezetének 44-ik verse az a gyémántvers, 
35* 
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melyben a «királyi parancs» legfelségesebb szavait olvassuk: 
«Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok átkozóitokat, tegyetek jót 
azokkal, akik gyűlölnek titeket, imádkozzatok üldözőitökért és 
rágalmazóitokért.» 

Szeressünk, áldjunk, jót tegyünk, imádkozzunk ott, ahol az 
ellenkezőt tapasztaljuk. Négyes szép feladat, a szív, a szó, a tett, 
a lélek, tehát az egész ember ténykedése. 

Az ötödik oldalon úgy írtam volt, hogy a pogányok ezrei 
az első keresztények lemondásának s hősiességének láttára tértek 
meg. Az elsőt ki kell bővítenem, oda tartozik az első keresztény 
századok egyik jellemző erénye, az ellenségszeretet is. 

Ez is lemondás. Jézus e szavait követve lemondunk önsze-
retetünkről, bosszúnkról, azaz teljes énünkről. Ez is kevés. Ezzel 
csak kitépnők a csalánt, amely égeti azt, aki, és azt, akin bosszút 
áll. Jézus ezen parancsa magasabb célt tűz elénk. Nem elég csak 
elnyomnunk e szenvedélyt; ezt okosságból néha a pogányok is 
megtették. Nekünk szeretnünk kell ellenségeinket, szeretnünk, 
mint legkedvesebb barátainkat, mint családunk tagjait. 

Az ember a leghamarább maga magát csalja meg; elhiteti 
magával, hogy szeret, pedig a szive, lelke csak úgy reszket a 
gyűlölettől. Hogy ez velünk meg ne essék, a Mester megmondja, 
mikor van meg bennünk az ellenségszeretet. 

Ha jót teszünk velők. Jót szóval, tettel, gondolattal. Ha 
mások előtt védjük őket, ha segítünk rajtuk, ha még egy gon-
dolattal sem emlékszünk a szenvedett megbántásra. 

S ha első sorban értök imádkozunk. Ezt még a legköny-
nyebben tesszük meg, mert a legkevesebb erőlködésbe kerül. 
Imádkozni könnyű, akárkiért. De az ima csak akkor jó, ha éle-
tünk a visszhangja. Vagy : ha életünk leszűrt tartalma imánk. 

Tudta az Úr Jézus, micsoda nagy, igen nagy dolgot kí-
ván ezzel tőlünk, milyen nehezet s azért, édes csalogatónak, a 
végére odateszi : Tegyétek ezt meg és fiai lesztek az Atyának, 
aki a mennyekben van, aki az ő napját felvirrasztja jókra és 
gonoszokra és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Legyetek töké-
letesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes.» 

Mily szeretettel, mily végtelenül igézően, édesen hangzik 
ez a végszó! Mintha azt mondaná az Úr : tudom, fiam, hogy ez 
nehéz, hogy itt, ebben le kell győznöd mindazt, ami vagy; de 
tedd meg! Lásd, mennyei Atyád is elhalmozza jóságával azokat, 
akik úgy megbántják és annyiszor. Te csak ember vagy, ő 
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Isten. Tedd meg, s ha megteszed, olyan leszel, mint Atyád: 
tökéletes. 

A jutalmak legmagasabbika : a mennyei Atyával hasonla-
tosság, a Kezdethez teljes visszatérés. Ahogy kiléptem Isten 
gondolatából, úgy térjek vissza oda. Ez az igazán katholikus, 
a lelki életet teljesen magában foglaló varázsigénk. 

S egyben: a tökéletesség eget verő csúcsa. 
* * * 

Szemünk olyan kíváncsian tekintget a hegyi beszéd követ-
kező sorai felé, mit mondhat még az Úr e nagy, e királyi, e 
jézusi parancs után? Az első rész végén van még mondani-
valója. Ezt a részt Doupanloup az alamizsnáról nevezte el. Ugyan-
olyan joggal és okkal elnevezhette volna a tiszta szándékról is. 
Igaz, hogy itt a Mester az alamizsnáról szól, de már a kezdete 
s az, mikép ajánlja az alamizsnálkodás módját, mutatja, hogy ő 
egyébre is fel akarja hívni figyelmünket: arra, amit a lelki élet-
ben a bölcsek kövének nevezünk, ami minden tettünket örökké-
tartó kinccsé változtatja, ami gondolatainknak, szavainknak, tet-
teinknek megadja az egyedül igaz, mert Isten előtti értéket: a 
jószándékra. 

Hogy mi ez a jószándék, azt az Úr világosan megmondja : 
«Óvakodjatok, hogy jótetteiteket ne az emberek előtt cseleked-
jétek, azért, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz ju-
talmatok az Atyánál, ki a mennyekben van. Mikor tehát ala-
mizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók 
cselekszenek a zsinagógában és az utcákon, hogy tiszteljék őket 
az emberek. Bizony, mondom nektek, ezek elvették jutalmukat. 
Te pedig, mikor alamizsnát adsz, ne tudja balkezed, mit cselek-
szik jobbkezed, hogy alamizsnád rejtekben legyen és Atyád, ki 
lát a rejtekben, megfizet neked.» 

Tehát ne azért tegyünk jót, hogy az emberek dicsérjenek, 
hanem azért, hogy mennyei Atyánk dicsérjen meg minket, s el-
vegyük jutalmunkat az örök életben. 

Rodriguez Alfonznak a keresztény tökéletességről írt művé-
ben erről egy igen hétköznapi, de találó hasonlatot olvasunk. 
A tettével dicsekvő vagy emberi dicséretért cselekvő ember ha-
sonló a tyúkhoz, mely tojását megtojván, kotkodácsolásával el-
árulja magát; s ez a lármaütés az oka, hogy a tojást elveszik 
tőle. Az öndicsérő szó vagy ezt célzó szándékos gondolat szin-
tén megfoszt minket tettünk földöntúli jutalmától. 
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Hogy az isteni Mester egy gondolatát se mellőzzük, — el-
felejteni úgy is sokat felejtünk, — gondoljunk egy kicsit az 
alamizsnára vagy előkelőbb nevén, a jótékonyságra is. 

Az Úr Jézus szava szerint az utolsó Ítélet nagy napján 
csak az irgalomról, a jótékonyságról lesz szó. Mert az Úr 
mondja az evangéliumban: 

«Mikor eljő az ember Fia az ő fölségében és vele mind 
az angyalok, akkor Ő fölségének királyi székébe ül. És össze-
gyűlnek eléje minden nemzetek s elválasztja őket egymástól, 
mint a pásztor elválasztja a juhokat a bakoktól. A juhokat jpbb 
oldalára állítja, a bakokat pedig balkéz felől. 

«Akkor majd így szól a Király azoknak, akik jobbja felől 
lesznek : jöjjetek Atyám áldottai, birjátok a világ kezdetétől nek-
tek készített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok; szom-
júhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok 
engem; mezítelen voltam, és felruháztatok ; beteg voltam, s meg-
látogattatok ; tömlöcben voltam, és hozzám jöttetek. Akkor majd 
felelnek neki az igazak, mondván : Uram ! mikor láttunk mi té-
ged éhezni, és tápláltunk; szomjúhozni, s italt adtunk neked; 
mikor láttunk jövevényül, és befogadtunk téged; vagy mezí-
telenül s befödtünk téged; vagy mikor láttunk téged betegen 
vagy a tömlöcben, és hozzád mentünk? És felelvén a Király, 
mondja nekik: bizony, mondom nektek, amit egynek csele-
kedtetek ezen legkisebb atyámfiai közül, nekem cselekedtétek. 

«Akkor majd így szól azoknak is, akik balfelől lesznek: 
távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre, mely készült az ör-
dögnek s az ő angyalainak. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; 
szomjúhoztam, s nem adtatok nekem italt; jövevény voltam, és 
be nem fogadtatok; mezítelen voltam, s nem ruháztatok; beteg 
és tömlöcben voltam, és meg nem látogattatok engem. És a 
gonoszok így felelnek majd neki: Uram, mikor láttunk mi té-
ged éhezni vagy szomjúhozni, jövevényül vagy mezítelenül, be-
tegen vagy tömlöcben és nem szolgáltunk neked? Akkor majd 
felel nekik, mondván: bizony, mondom nektek, amit nem csele-
kedtetek egynek a kicsinyek közöl, nekem sem cselekedtétek. 
És ezek örök kínra mennek, az igazak pedig az örök életre». 

Az, hogy az ítélőbíró csupán ezt az egy erényt fogja szá-
mon kérni, nem lephet meg minket. Az isteni tulajdonságok 
közül erre szorulunk a leggyakrabban s a legjobban, az Úr 
Jézus énjét is ez fejezi ki leginkább. 
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így bontakozik ki a katholikus jellem, a felebarátot érintő 
vonásokat illetőleg, a hegyibeszéd első részében Szép kert e 
szakasz, melyben a bocsánat olajfája, a tisztaság lilioma, az 
egyeneslelkűségnek vésszel-viharral dacoló pálmája, az ellenség-
szeretet égi, paradicsomi rózsája, az irgalomnak mindentől jó 
ezerjófüve, minden flóra legszebb terméke egy talajban, a ma-
gunk, a mások és Isten örömére együttesen diszlik. 

VI. 

Énünk-lényünknek Isten előtt közvetetten meghódolása, az 
Úr felettünk való jogainak tettel legszebb elismerése az ima. 
Hódol a lélek: a gondolat az ég felé száll, az akarat a tarta-
lomra összepontosul, az emlékezet az Úrnál s tökéletességeinél 
van, az értelem megalkotja a szöveget vagy ha már megvan, 
keresi a szebbik, a mindig változó és változatos jelentését. 
Hódol a test, tisztelettudó öntartásával mutatva, hogy magánál 
nagyobb, hogy Ura Istene előtt van: áll, ül vagy térdel. 

Az ima a lélek levegője. Benne, vele izmosodik, nő, ne-
mesedik az egész ember, vele győzi le a rosszabbik részét, tér 
vissza a lejtőről, melyre gyarlóságában csúszott. Benne és vele 
emelkedik az oly rózsás s oly tövises — a léleknek rózsás, a 
testnek tövises — askesis fokain mind feljebb és feljebb. 

Emberi méltóságunk, értelmiségünk s értelmességünknek 
kifejezője az ima. Csak az ember mutathatja be e földön hódo-
latát az Úrnak, úgy, hogy tudja is, mit cselekszik. S mert az 
emberben minden teremtményből van valami : a szervetlen 
anyag léte, a szervesnek fejlődési képessége, az állatnak érzékei, 
az angyal szellemisége: az ember imája a mindenségé. 

Az ima a vallásosság első megnyilatkozása, a lélek béké-
jének, rendjének egyik főfeltétele, az a kulcs, amely mennyeket 
nyit, poklot zár, az a varázsige, mely az elkárhoztató itélő Biró-
ból irgalmas Atyát csinál. 

A hegyi beszédnek második, közvetetlenül Istent érintő 
részét az Úr Jézus nem is igen kezdhette mással, mint a lélek 
ez életjelének említésével. 

Elsősorban is a tiszta szándékra hív fel. Eszünkbe juttatja, 
hogy az, aki ezt a legfenségesebb cselekvést is másért végzi, 
mint egyedül csak Istenért s önmagáért, az a legnagyobb ha-
zug, csaló, álnok a világon, mert ezzel Istent a legtermészetesebb 
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jogától fosztja meg. E szempontból mennyire megszívlelendő az 
Úr intése : «Mikor imádkoztok, ne legyetek, mint a képmutatók, 
kik a zsinagógákban s az utcák szögletein állva szeretnek imád-
kozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, 
elvették a jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj a kam-
rádba és ajtóbetéve imádd Atyádat a rejtekben, és Atyád, ki lát 
a rejtekben, megfizet neked. Imádkozván pedig, ne sokat beszél-
jetek, mint a pogányok; mert azt vélik, hogy sok beszédjökért 
nyernek meghallgattatás! Ne legyetek hasonlók hozzájok, mert 
a ti Atyátok tudja, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek Őt». 

Olyan szép az utolsó sor. Nem azt mondja az Úr, hogy a 
hosszú ima nem jó, mert sok szentjét s Egyházának egyik leg-
bölcsebb, legszebb alkotását, a zsolozsmázást ítélte volna el már 
előre is, s azok malmára hajtaná a vizet, akik Istent csak érzelmi 
tárgynak nevezik, s nagyritkán, néha-néha, úgy véletlenségből 
gondolnak reá. Az Úr e verssel azt akarja tudtunkra adni, hogy 
imaközben gondoljunk bizalommal Atyánkra, aki tudja, mit 
akarunk, s oly lelkülettel adjuk elő kérésünket, hogy az Úr 
ismeri ugyan szükségünket, de a kérést, a könyörgést meg-
kívánja. 

S mert az ima módja, tartalma, szövegezése oly igen na-
gyon fontos, az Úr erre is megtanít. Újszövetsége számára új 
imát ír elő. 

«Ti így imádkozzatok». 
Ez az a rész a hegyibeszédben, melyhez félve nyúl az 

az elme, a kéz, a toll. Olyan sokan, oly sokat s oly szépet írtak 
már erről. Rövid végiggondolásra is ötven műnél több jut eszünkbe, 
mindenféle nyelven. A legszebb magyarázatát, — szebbet, meg-
kapóbbat Jeromosénál, — szent Ágoston adja. 

A mi tanulmáuyunk — azaz, nemde, Jézusra gondolásunk ? — 
keretei nem engedik meg az ide iktatását, 64 sűrűn nyomtatott 
folio oldal az. Nem is a szentek idézeteit keressük. 

Ha csak úgy egyszerű, hivő szemmel nézzük a Miatyánkot 
első tekintetre két szépsége ötlik szemünkbe. 

A hét kérés közül, melyet az Úr ajkunkra ad, csak egy 
vonatkozik a szorosan vett földi, testi életre s az is csak a leg-
szükségesebbre, a megélhetésre, a mindennapi kenyérre. Mit is 
kérhetne mást, mint az okvetetlenül szükségest, az, aki hallotta 
Jézus szavát: boldogok a lelki szegények? 

S az a szócska a végén: ma, — majdnem minden nyelven 
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a végén van, — oly mély értelmű. Kifejezi az ember teljes ön-
odaadását az Istennek, azt a nagy bizalmat, hogy a mennyei 
Atya szüntelen gondoskodik felőlünk. 

A másik szépség — a sok közül — az Úr imájának ha-
sonlatossága a tíz paranccsal. Ebben Isten csak egynél, a negye-
diknél, igér jutalmat. A Miatyánkban mindent föltétlenül kérünk 
Atyánktól, csak az ötödik kéréshez csatolunk feltételt : bocsásd meg 
a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek. 

Nagy dolgot kérünk, örökkévalóságunkat mentjük, a menny 
kapuit nyitogatjuk. A feltétel is nagy: a legkedvesebbet nyujt-
juk az Úrnak, az ellenségszeretetet. 

Az Úr Jézus is erre helyezi a fősúlyt. Az ima végén hozzá-
teszi a komoly figyelmeztetést: ha nem bocsátotok meg az em-
bereknek, a ti Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. 

Ha soha mást nem imádkoznánk, mint a Miatyánkot, de 
nem imamalmok módjára, hanem belehatolva minden szónak 
velejébe, eleget imádkoznánk. Mert az Atya szeretete eszünkbe 
juttatná Fiát, a testté lett Ige édes Anyját, s volnánk igazi 
katholikusok. 

* * * 

Nincs a világon beszéd, szónoklat, melynek részei oly kö-
vetkezetesen folynának egymásból és egymásután, mint a hegyi 
beszéd. Az Úr Jézus az imával fölvitt minket a legmagasabbra, 
fel Isten ölébe, ahová fejünket hajtjuk, mint a gyermek anyjáéba. 
Az ima után levisz minket a legmélyebbre, a másik ellentétbe, 
a mi bűneink feneketlen örvényébe, a mikor a bűnbánatnak 
egyik szép módjáról, a böjtről szól. 

Miként az első részben a szeretet után csak a tisztaság 
következhetett, úgy e másodikban az ima után csak ez jöhetett. 
Imánkban, kivált a Miatyánkban, a főfigyelem bűneinkre lévén 
összpontosítva, gyarlóságunk jut eszünkbe, a lelkiismeret fél a 
büntetéstől, s Isten megengesztelésére utat-módot keres. 

Hogy tévutakra ne kerüljünk, maga Jézus adja meg a 
módját : «Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek szomorúak, mint 
a képmutatók; mert meghervasztják arcukat, hogy böjtölni lás-
sák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmu-
kat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg fejedet és arcodat mosd 
meg, hogy ne lássák az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak a 
te Atyád, ki rejtekben van. És Atyád, ki lát a rejtekben, meg-
fizet neked». 
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Nem jött az Úr bontani, hanem teljesíteni; az ószövetség 
angyali szavát: jó az imádság a böjttel, itt, megadva a böjt 
módját, a tökéletesség magas fokára helyezi, mikor értéket adó 
alapjául ismét a tiszta, jó szándékot teszi. 

Olyan szép az Úr gondolata. Az imában szerető gyerme-
kek vagyunk; de hogy azokká lehessünk, Istenben Atyát kell 
szereznünk, a Bírót meg kell engesztelnünk, s ezt — a kegyelmi 
állapotot mindenkor feltételezve — legkönnyebben a böjt által 
érjük el, mert ezzel sok bűnünk eszközét s valamennyinek lakó-
helyét, testünket sanyargatjuk. 

A böjt az alázat ténye : beismerjük, hogy szükségünk van 
a fékre ; a hité : Isten előtt hódolunk vele, áldozatot mutatunk 
be, ami az istentisztelet a legfelsőbb foka ; ragaszkodásunk jele ; 
a reményé: jót várunk tőle. 

A böjt hasznos úgy a testnek, mint a léleknek. Nem egy 
orvos — s épen nem hitsorsosunk — mondotta már, hogy az 
Egyház kitűnő homeopata : a túlzásokat megvonással gyógyítja ; 
a böjtöt az egész orvosi tudomány az egészségre nagyon üd-
vösnek tartja, amint az is. 

Az egyház imájában említett hármas nagy lelki hasznán 
kívül — a bűnt elnyomja, a lelket felemeli, erényt és jutalmat 
hoz — van a böjtnek még egy igen-igen szép hatása, amely a 
lelki életben megbecsülhetetlen. 

Aki böjtöl, úgy s azért, ahogy s amiért az Úr rendelte, az 
úgy a hústól való tartózkodásnál, mint a naponkint egyszeri jól-
lakásnál önkéntelenül is arra gondol, hogy a böjt elégtétel. Azzal, 
hogy Isten s Egyháza iránt való engedelmességből megvonja 
magától az étel bizonyos faját vagy mennyiségét, a lélektan leg-
elemibb folyamata szerint arra a gondolatra jut, miért is tesz 
eleget? Elvonul előttünk életünk, látjuk, hogy minden évünk, 
minden napunk küzdelem volt köztünk és Isten között, a mi gyar-
lóságunk, rosszakaratunk, gonoszságunk s az ő jósága, szeretete, 
irgalma között. 

* * * 

Ima nemcsak a szóbeli s a szoros értelemben vett imád-
kozás. Az Úr Jézus szava : szükséges, hogy mindig imádkozzatok 
és sohase szüneteljetek; s a másik: megszakítás nélkül imád-
kozzatok, erre nem is vonatkozhatik, mert ellenkeznék a para-
dicsomi szóval, hogy arcunk verejtékével keressük mindennapi 
kenyerünket. 
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Imának, Isten előtt hódolásnak kell lennie egész életünknek 
azáltal, hogy minden percét az Úr dicsőségére s úgy töltjük, 
hogy arra is váljék. 

Böjt, önmegtartóztatás nemcsak a testi. Ez a mellékesebb a 
kettő közül, felmentésre igen sok ok lehet. Elseje a lelki, ahol 
nincs felmentés. A testi mit sem használ, ha ki nem böjtöljük 
szenvedélyeinket, ha lelkünkben a bűn dudvája terem. 

Bűneink kiirtása egész életre szóló, szép böjti programm. 
A valódi katholikus e kettős törekvése, az ebben eltöltött 

élet meghozza a maga szép jutalmát. A földiről, a lélek öröme-
s békéjéről már szóltunk. 

A túlvilági, az örök jutalomra gondolásnál különösen egy 
tény kapja meg a szivünket: a végtelen aránytalanság a tett, a 
szolgálat s az ezért járó dicsőség között. 

Egyetlen egyévszázadért — a leghosszabb kort véve — 
egyetlenegy, de örökkévalóság. Rendkívüli előny, kitűnő üzlet 
volna ez még akkor is, ha ennek a századnak minden percét, 
pillanatát az Úrnak szentelnők. 

De ki él meg száz évet s abból a rövidke időből, melyet 
a földön töltöttünk, ki él mindig az Úrnak? 

Hogy haszontalanságunkról, hálátlanságunkról, életünk annyi 
s örökre elvesztegetett idejéről csak némi fogalmat szerezzünk, 
üljünk úgy egyszer íróasztalunkhoz, vegyünk elő egy ív papi-
rost és ceruzát s elgondolva bűneinket egyenkint, külön-külön 
jegyezzük fel. 

Azután fordítsunk a papiroson s a másik oldalra jegyezzük 
fel azt a jót, amit teljesen tiszta szándékkal, csak Isten dicsősé-
gére műveltünk. Mennyi hely marad még azon az oldalon! 

Bizony, alig akad nap, melyen teljesen az Úré lettünk volna. 
Itt mutatkozik Isten a maga teljes szépségében. Ő oly föl-

séges, oly végtelen, oly szent, hogy reánk mi szüksége sincs ; de 
egyúttal oly jó, oly irgalmas, oly elnéző, oly kegyes, szeretettel 
oly teljes, hogy mind e nyomorúságunk, hálátlanságunk, gonosz-
ságunk dacára is készen tartja számunkra örökkévalóságát, ha 
Hozzá térünk, ha a rossznak hátat fordítunk. 

Sőt, még tovább is megy: egy teljes s teljesen elhibázott 
élet után Neki elég egy beismerés, a bánat egy szava; irgalom-
ból elfogadja azt is. Ámde nem tudjuk, mikor jár le életünknek 
gyorsan futó homokórája. 

S az ilyen számítás a legnagyobb szűkkeblűség is Istennel 
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szemben. Egy élet munkája; legjobb erőink, legszebb éveink 
azok, melyekben az Urat kell szolgálnunk; mindent Neki kell 
adnunk, aki mindent adott, még az ő egy Fiát is. 

Csak az ilyen élet tesz boldoggá s e boldogság, ez az ön-
megelégedés meglátszik, kiüt a külsőnkön, a magunktartásán is. 
Aki Urával jóbarátságban él, az mindig vidám, társalgásában 
van olyasvalami megnyerő, megkapó, vonzó, ami meghódítja a 
sziveket, a belső fény kisugárzik minden tettére, szavára. Bizony-
sága szentjeink élete. 

Az pedig, akinek van miért félnie az utolsó órától, akinek 
Urával, Istenével «rendezetlen ügyei» vannak, magán viseli 
ennek nyomát, legyen bármily művelt, tanult, finom és udvarias. 

Ezt a lélektani tünetet említi az Úr Jézus is, mikor a tiszta 
és álnok szemről így beszél: 

«Tested világossága szemed. Ha szemed tiszta, egész tested 
világos lesz. Ha pedig szemed álnok, egész tested sötét lesz. 
Ha tehát a világosság is, mely benned van, sötétség, maga a 
sötétség milyen nagy lesz». 

A szem: a lelkünk. A tiszta szem: az Úrért élő lélek. Az 
álnok: a bűnös szív. A világosság, mely bennünk sötétség: a 
nem jó szándékkal végzett jócselekedetek. 

Uram Isten, de sötétek vagyunk mi! 

VII. 

Az előbbi fejezetben az Úr Jézus Isten iránt való köteles-
ségeinket fejtegette. Szép, emberhez méltó célt tűz elénkbe, az 
imával, böjttel, tiszta szándékkal felöleli az egész embert itt s a 
másvilágon. Most jó szónok módjára meg akarja nyerni hall-
gatói lelkét. Elmondja, mit várhatunk mi az Atyától s nagy 
kedvesen festi az isteni Gondviselést. 

Az ember, úgy önmagában tekintve, elválasztva Istentől és 
segélyétől, a világ legtehetetlenebb teremtménye. Amint az a 
születéskor is meglátszik. Az állatok azonnal, vagy rövid időn 
belül talpra állnak, önmagukról gondoskodnak. De évek múlnak, 
amíg az ember ugyanezt teheti s ezek az évek a szülőknek bár 
legédesebb, de legnehezebb ideje is. 

így van ez a lélekkel is. Olyan, mint az újszülött, elpusztul, 
ha nincs, aki gondozza. Olyan, mint a madár: él vagy nem, amint 
őre akarja. 
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A mi őrünk, szerencsénkre, a mennyei Atya. S ha ehhez 
vesszük, hogy testi életünk összes feltételei sem tőlünk, hanem 
Tőle függnek, megvan az ember képe a maga semmiségében. 

S ebben nincs más vigaszunk, mint az, hogy Atya őrködik 
felettünk, mint az, hogy ennek az Atyának énje-lényege a min-
dent javunkratevés. Ebben van s áll a Gondviselésről szóló tan, 
melynél vigasztalóbbat nem mondott az Úr Jézus sem, 'hiszen 
erre az életre vonatkozik s minket — gyarlóságunk jele — a leg-
közelebbről ez érdekel. 

Az ellenségszeretet, ezen katholikus ismertetőjel után a hegyi 
beszéd leghosszabb szakasza a Gondviselésről szól. 

Halljuk az Urat, mily részletesen s részletezve szól Ő Atyjá-
nak a szeretettényéről : 

«Senki két úrnak nem szolgálhat; mert vagy gyűlöli az 
egyiket s a másikat szereti, vagy az egyiket eltűri és a másikat 
megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak». 

Nem ok nélkül vezeti be így az Úr e részt; választanunk 
kell az Úr s a mammon, a sátán e csengő kísértése, a földiekhez 
ragaszkodás között. Mert bár az elpártoltaknak is megadja a szük-
ségest, szeretetének teljét az Atya csak övéire önti. 

Ezután a Szentírás egyik legszebb hasonlata következik. 
«Azért mondtam nektek, ne aggódjatok életetekről, hogy 

mit esztek és mit isztok, se testetekről, mibe öltözzetek. Nem 
több-e az élet az eledelnél és a test nem több-e az öltözetnél ?» 

Azaz: aki az életet s a testet adta, ezeket is megadja. 
«Tekintsétek az égi madarakat; ezek nem vetnek, nem arat-

nak, sem csűrökbe nem gyűjtenek és a ti mennyei Atyátok táp-
lálja azokat. Nem vagytok-e ti azoknál becsesebbek? Ki adhat 
közőletek gondjai által magasságához egy könyöknyit is ? És a 
ruházatról mit aggódtok? Nézzétek a mezei lilomokat, mint 
növekednek; nem munkálkodnak és nem fonnak. Mondom pedig 
nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem volt úgy fel-
öltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, mely ma 
van s holnap kemencébe vettetik, az Isten így ruházza, mennyi-
vel inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, mond-
ván: mit eszünk vagy iszunk, vagy mivel ruházkodunk? Mert 
mindezeket a pogányok keresik. Hisz tudja a ti Atyátok, hogy 
mindezekre szükségtek van. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, 
mert a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Minden napnak 
elég az ő baja.» 
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Az ember ezek olvasásánál megfeledkezik az Atya többi 
tulajgonságairól s csak szerető gondoskodását látja. Úgy látjuk 
Őt, mint aki mindent megtesz, mindenre gondol helyettünk, min-
den gondunkat magára veszi, hogy mi egyebet ne tegyünk, csak 
szeressük Őt. 

Ezt mondja az Úr is e szavaival: «Keressétek azért először 
Isten országát és az ő igazságát és ezeket mind hozzáadja Isten 
nektek». 

Ez olyan kedvelt idézetem. Nem egy bajban, nem egy gond-
ban vigasztalt már meg. Ha mi keressük Isten országát s igaz-
ságát, azaz, ha a bűntől óvakodunk, kötelességünket megtesszük, 
az erényben előre iparkodunk, sohase törődjünk azzal, mi lesz 
később velünk. Ez az Isten gondja. 

Ezzel a lelkiállapottal közelítjük meg leginkább a paradi-
csomit, ez már a menny előize. 

Hogy Isten részéről ebben mily végtelen szeretet, leeresz-
kedés rejlik, az már megint más lapra tartozik s az üdvös gon-
dolatoknak ujabb, ki nem meríthető forrása. 

-K-K * 

«Ne ítéljetek és titeket sem ér Ítélet. Amily mértékkel 
mértek, olyannal Ítélnek meg titeket s visszamérnek nektek.» 

E szavaktól kezdve a befejezésig az Úr Jézus a magasabb 
tökéletesség iskoláját nyitja meg előttünk. Amit eddig mondott, 
az mind csak alap volt. S ezt az iskolát úgy mutatja be, hogy 
kénytelenek vagyunk megjárni, ha nem akarunk mindent, a már 
megszerzett alapot is elveszteni. 

A mennyei Atya a hétszinű szivárványt adta az égre, jeléül 
annak, hogy többé már nem lesz vízözön. 

A mennyei Fiú is teremtett ilyen szivárványt a lelkünk 
egére. Ez meg annak a jele, hogy közelebbi udvartartásához tar-
tozunk. 

A hét szín a hegyibeszéd utolsó hét szakasza. Foglaljuk 
egy pontba, egy képbe, mert túlterjengnünk nem szabad. 

«Mit nézed a szálkát atyádfia szemében, a gerendát pedig, 
amely a te szemedben van, nem veszed észre ? Vagy mint mond-
hatod atyádfiának : atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szál-
kát, holott gerenda van a te szemedben ? Képmutató, vedd ki 
előbb a gerendát a magad szeméből és azután a szálkát atyádfia 
szeméből.» 
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Embertársaink hibáinak szeretetteljes mentegetése, vagy ha 
ez a szándékos rossz láttára nem lehetséges, a magunk nyomo-
rúságára gondolás az első szin. Sz. Ágoston mondja: nincs az a 
bűn, melyet ha egy ember elkövetett, el nem követhetne a másik, 
a legszentebbik is. 

«Ne adjátok a szentet az ebknek. Ne hányjátok a gyöngyei-
teket a sertések elé, nehogy eltapodják azokat lábukkal és megfor-
dulván, szétszaggassanak titeket.» Társadalmi életünk egyik fe-
kélyét érinti az Úr Jézus e szavaival. Nem egyszer láthatunk 
papokat, igazán hivő világiakat, sőt szerzeteseket is «civil» kom-
pániában pohár mellett, jó bor mellett, amint már tüzelő szem-
mel, égő arccal vitatkoznak, beszélnek a vallás dolgairól. A val-
lás nem kvaterkázók közé való társalgási tárgy. Nincs célja, 
mert csak gúnyt aratunk; megtéríteni azok közül, olyankor meg 
nem térítünk senkit. Vallásunk ilyen nagyrabecsülése a máso-
dik szin. 

«Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgesse-
tek az ajtón és megnyilik előttetek. Mert minden, aki kér, kap; 
aki keres, talál ; a zörgetőt bebocsátják. Avagy kicsoda közületek, 
ha fia kenyeret kér az atyától, ad neki követ? Avagy ha halat 
kér, vájjon hal helyett kigyót nyújt-e neki ? Avagy ha tojást kér, 
skorpiót nyujt-e neki? Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, jó ado-
mányokat tudtok adni fiaitoknak, mennyivel inkább ad a ti Atyá-
tok jókat és jó lelket a mennyből az Őt kérőknek.» Csodatevő 
sz. Oergelyről olvassuk, hogy imájával elmozdította a hegyet a 
helyéről, amennyire temploma építésére szüksége volt; máskor 
meg botjának lefűzésével határt szabott a vízáradatnak. Ezt a 
föltétlen hitet, bizalmat kívánja az Úr a mi imánkban is. Másféle 
ima Isten megbántása, tökéletességeinek, kivált mindenhatóságá-
nak és szeretetének kétségbevonása. Harmadik szin. 

«A szoros kapun menjetek be. Mert tágas a kapu és széles 
az út, mely a veszedelembe vezet és sokan vannak, akik azon 
mennek. De szoros a kapu s keskeny az út, mely az életre visz 
és kevesen vannak, akik azt megtalálják.» Az élet képe ez, az 
emberi gyöngeségé, gyarlóságé, mely irtózik az önmegtagadástól, 
önlegyőzéstől: s enged a kísértésnek, mert az ellentállás nehéz, 
küzdelembe kerül, bár a boldog örök élet adja meg az árát. 
Jézus híve a nehezebbik uton jár, míg csak a kapuhoz nem jut, 
állhatatosan. Negyedik szín. 

«Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Juhok ruházatában jön-
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nek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket, amint minden fát gyümölcséről ismernek 
meg. Vájjon szednek-e a tövisekről szőlőt vagy a bojtorjánról 
fügéket? így minden jó fa jó gyümölcsöt terem. Nem teremhet 
a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jót. A fát, mely nem 
hoz jó gyümölcsöt, kivágják s a tűzre vetik. Azért gyümölcseikről 
ismeritek meg őket.» 

A szeretet azt parancsolja, hogy mást a hibájáért, vétkéért 
meg ne Ítéljünk, de azt épen a rendezett szeretet, mely a helyes 
önszereteten épül, nem engedi, hogy mások rossz tettei után 
induljunk. Egészen más az, ha mondom: látom, hogy embertár-
sam vét, Isten bocsásson meg neki s engem, aki nálánál gyar-
lóbb vagyok, hasonlótól óvjon meg; s más az, ha utánoznám őt. 
Ezt az okosságot, különösen társaságunk, összeköttetéseink meg-
választásában szükséges óvatosságot köti itt lelkünkre az Úr. 
Mondd meg nekem, kivel társalogsz, mutasd meg kedvelt köny-
veidet s megmondom, ki vagy, mi vagy. Ötödik szin. 

«Nem minden, aki mondja nekem: Uram, uram, megy be 
a mennyek országába, hanem aki Atyám akaratát cselekszi, ki 
mennyekben van, az megy be a mennyek országába. Sokan 
mondják majd nekem ama napon: Uram, uram, nem a te neved-
ben jövendöltünk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, nem 
a te nevedben tettünk-e sok csodát? Es akkor megvallom nekik: 
sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, kik gonoszságot 
cselekesztek.» Mit is mond itt az Ú r ? Az, aki imádkozik ugyan, 
de nem úgy él, ahogy imája megkívánná, akin teljesül az ószö-
vetségi szó: ez nyelvével dicsér, de szive távol van tőlem, ha 
mindjárt csodákat is művelne, ördögöt űzne, nem jön a mennyekbe, 
azt Jézus nem ismeri, azt eltaszítja magától. Hány, de hány meg-
kereszteltnek elitélése ez! Mert sokan vannak, akik egy kis imá-
val, néha-néha misehallgatással akarnak port hinteni a világ sze-
mébe s Istenébe is, ha ezt tehetnék. Torzkép az a hivő, aki, 
mondjon bár ezer imát mindennap, a többi parancsot figyelmen 
kívül hagyja. A parancsok szoros lánc; ha egy szem hiányzik, 
széthull a többi. Hatodik szin. 

A hetediket a meg nem Ítélésről szóló első idézet adja. 
Ó, az Úr Jézus, a gondolatok milyen árja özönlik e szivár-

ványokból. 
* * * 
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De menjünk a vég felé. 
A hegyi beszéd a befejezésében a legnépiesebb. Az Úr 

Jézusnak hasonlatai ugyan mind ilyenek, de annyira népiesen, 
mint itt, kevés helyen beszél. 

«Megmondom nektek, hogy kihez hasonló, aki hozzám jő, 
hallgatja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló a bölcs em-
berhez, ki házat akarván építeni, mélyre ásott, és az alapot kő-
sziklára tette. Áradáskor azután ama házba ütközött a vízroham, 
de nem mozdíthatta meg azt, mert kősziklára volt építve. És 
szakadt az eső, jött az árvíz, a szelek fújtak és ama házra rohan-
tak; de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapítva. 

«És minden, aki ez igéimet hallja, de azokat nem teljesíti, 
hasonló lesz a bolond emberhez, ki házát fövenyre építette 
minden alap nélkül. És szakadt az eső, jött az árvíz, a szelek 
fúttak és ama házra rohantak; és összedőlt az, és nagy volt a 
romlása.» 

E világos példabeszédhez legföljebb azt fűzhetjük, hogy ez 
a ház a mi lelkünk, mely csak Jézus tanításában találja a vész-
szel-viharral dacoló alapot. 

És szíven kap az utolsó szó minket, melyet már nem is az 
Úr Jézus mond, hanem az evangélista. 

«És lőn, mikor Jézus elvégezte ez igéket, csodálkozának 
a seregek az ő tudományán. Mert úgy tanította őket, mint 
aki hatalommal bir, és nem mint az ő írástudóik és a fari-
zeusok.» 

Mint aki hatalommal bir. 
Nem Jézus világot teremtő, fenntartó hatalmát érti szent 

Máté, hanem azt, melyről későbben, másutt így ír a nem-
zetek apostola: «ha nincs szeretetem, olyan vagyok, mint a csengő 
érc s a zengő cimbalom». 

A szónok hatalma, beszédjének hatása szeretetének egyik 
legszebb megnyilatkozásán: jópéldáján múlik. 

Az Úr Jézusnál ez teljes mértékben megvolt. Ha már akkor 
azok érezték e hatalmát, mennyivel inkább érezhetjük mi, akik 
egész életét látjuk. 

A hegyi beszéd Jézus életének más szavakba, nekünk szánt 
tanácsokba foglalása. 

Az Úr Jézus e beszédében felöleli az egész embert, de csak 
azért, hogy magához emelje. Azt akarja, hogy szerinte élve min-
dig Reá gondoljunk. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 36 
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Mi hasznunk belőle? 
Nagy. Az, amit az Úr szienai sz. Katalinnak mondott : gon-

dolj rám és én gondolok rád. 
Akire pedig Jézus gondol, az jó kézben van itt is, odaát is. 
Mert a hegyi beszéd nemcsak út, hanem kapu is : a menny-

ország kapuja. 
Barskaproncza. 

Zámboy Béla. 
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Második, befejező közlemény. 

Tartalom. Bevezetés : A XIII. század jelentősége az emberi művelődésre, Roge-
rius szerepe. — I. 1. Rogerius általános jellemzése, megfigyelő ereje, olvasott-
sága, alkotó képzelete. — 2. Rogerius mint kritikus : a) A theologia hét főbűne, 
philosophia non est ancilla; b) Nyilatkozatai Alexander Hales, c) Aquinói 

Tamás, d) Nagy Albert, e) kora ellen. — 3. A kritikus méltatása. 

«Wier erleben eine Renaissance des deutschen Mittelalters» 
jegyezte meg újabban több német folyóirat.i De nemcsak a né-
metek kezdik felfedezni a középkor érdemeit, hanem egy pár 
évtized óta világszerte nagyobb megbecsülésben, több elismerés-
ben részesül. Picavet, a «Collège de France» tanára már 25 éve 
foglalkozik művelődéstörténeti szempontból a középkori bölcse-
lettel és nem habozik nyiltan kimondani, hogy a XIII. század 
méltán sorakozhatik a világtörténelem legfényesebb korszakai 
mellé ; szépségben, nagyságban és messze kiható kulturmunkában 
előtte csak Perikies és Augustus, utána X. Leó és XIV. Lajos 
kora vetekedhetik vele.2 

Nagy pápák kormányozzák a világegyházat, III. Ince, 
IV. Ince, IV. Miklós, IX. Gergely. Nagy uralkodók országolják a 
népeket. Franciaországban IX. Lajos, kinek homloka köré font 
szentségi gloriola védi a francia királyokat saját szenvedélyeik 
ellen egész XV. Lajos romlott udvaráig. II. Frigyes minden 
hibája mellett is ritka tehetség, ki arról álmodik, hogy a tudomány 
igazgassa a népeket. Spanyolország élén X. Alfonz áll, akit 
«bölcs»-nek neveznek el, mert szerette az irodalmat, csillagá-
szatot és okos volt minden intézkedésében. 

Ass. sz. Ferenc, Dante, Giotto új költészetet, új művészetet 
teremtenek, mely meglátja a természet örökifjú, soha ki nem 

1 Pl. Bücherwurm. 1913. 195. 1. 
2 Little, Roger Bacon, Essays, 1914. 54—55. — Fr. Picavet, Esquisse 

d'une histoire générale et comparée des Philosophie médiévales, bevezetésben 
és több helyen. 

36* 
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meríthető szépségét. Mint az építészet gyöngyei, mint a század 
kővé vált imái emelkednek a magasba a kölni, a strassburgi 
dóm és a Notre-Dame. 

A latin nyelvet ügyes fordítók gyúrják és csiszolják, hogy 
alkalmassá váljék a görög gondolat minden árnyalatának kifeje-
zésére. 

A nemzeti nyelvek ekkor formálódnak, az olasz irodalmi 
nyelv végleg megszilárdul és Danteval magasra lendül ; a francia 
nyelv kialakulása is megkezdődik és erősen halad. 

Ekkor válik oly tökéletes rendszerré a kath. egyház theolo-
giája és a ker. filozofia, hogy a tridenti zsinat, XIII. Leó és 
X. Pius mintaképért ebbe a századba, sz. Tamásra utalnak. 
Három-négyszáz éven át Byzanc és Cordova volt a jeles tudósok 
otthona, most a nyugati fejlődő egyetemek veszik át az emberi 
gondolkodásban a vezérszerepet. 

Ennek a nagy kornak nagy árnyéka látszott egész a leg-
újabb időkig: nem becsülte a nyelvtudományokat, semmibe vette 
a tapasztalati irányt. Lassanként ez a vád is enyhül, mert törté-
netbúváraink nemcsak egyénekre akadtak, akik a maguk száza-
dához mérve buzgón művelik a természettudományokat, mint 
Witelo, freibergi Dietrich, vagy Nagy Albert, hanem Oxfordban 
nagyjelentőségű nyelvtudományi és tapasztalati irányt fedeztek 
fel, melynek intézményes hordozója a ferencrend angol tarto-
mánya és főképviselője Rogerius Baco. 

Ennek következtében bölcselettörténeti fogalmainkon újra 
javítanunk kell. A köztudatban eddig verulami Baco szerepel 
úgy, mint a tapasztalati kísérleti módszer megalapítója és meg-
indítója. Nemcsak a lexikonok terjesztik széltében ezt a felfogást, 
hanem Windelband ő vele foglalkozik hosszan a «Problem der 
Methode» kezdetén, őt tartja Ueberweg az újkor hírnökének «Herold 
einer neuer Zeit», őt nevezi Willmann a «felvilágosodás atyjának». 

A tények azonban meggyőzőbben szólnak, mint a tekin-
télyek. Hasonlítsuk össze elfogulatlanul a két Baco tanait egy-
mással és be fogjuk látni, hogyha a mai természettudományok 
módszere egyáltalán visszavezethető egy tudósra, egy emberre, 
akkor ez nem lehet verulami Baco, hanem a mi Rogeriusunk. 

Ezt a párhuzamot fogom felállítani a jelen értekezés má-
sodik fejezetében, míg az elsőben bemutatom Rogerius egyéni-
ségét, tehetségeit, rátermettségét a positiv irányú munkára és 
kritikai szerepét. 
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II. Rogerius Baco egyénisége. 

I. 1. Az egyéniség vázolására a legrészletesebb, legalkal-
mazhatóbb jellemtipusokat eddig Malapert1 adta meg. Osztályo-
zását Heymans kísérletileg is próbálja igazolni. Bacót azonban 
hiába akarnók beleilleszteni bármelyik osztályba. Amint nem 
illik bele egészen a századokba, épúgy meghaladja, túlszárnyalja 
típusaink kereteit is. Sok van benne Rousseau és Byron ingerlé-
keny gyengeségeiből, túlzásaiból, de ugyanannyi Napoleon vagy 
Danton mélységes tüzéből, nagyerejű indulataiból és közmon-
dásos megfigyelő erejéből. Amint Napoleon2 el tud tölteni 18 
órát a napi munkával, egy és ugyanazon fárasztó munkával, úgy Baco 
is a tett elpusztíthatatlan emberei közé tartozik, akik állva hal-
nak meg (les grands actifs). Amit ő 1267-ben három nagy, korát 
meghaladó tudományos mű megírásával felmutatott, arra nincs 
több példa a világirodalom történetében. 

Figyelme kiterjed mindenre, ami körülötte történik. A világ 
folyását folyton szemmel tartja, mindig színvonalasak az iratai és 
annyira át meg át vannak szőve értékes adatokkal, remek észre-
vételekkel, hogy nélkülük a XIII. század közoktatását,3 egyetemi 
életét, tudósainak jelentőségét és egész művelődéstörténetét nem 
lehet megirni. Nem krónikaíró, az eseményeket sohasem adja elő 
egyszerűen, hanem mindig beleolvasztja saját kutatásának irá-
nyaiba. A pápák és a császárok küzdelmei, a Hohenstaufok 
bukása, Anjou Károly emelkedése, sz. Lajos kereszteshadjárata 
mind az ő saját egyéni színezésében jelennek meg. A gyermekek 
kereszteshadjárata és az 1251-ben kitört francia parasztiázadás 
(les pastoureaux)4 számára példák a tömegszuggesztió erejére. 
Ismeri regensburgi Berthold5 missiós utait és mindjárt meg-

1 Malapert, Éléments du caractère, 1906. 178—236. 1. 
2 Roederer, Journal, 6. janv. 1806, idézve Eymieu, Le gouvernement20  

1913. I. 331. 1. 
3 L. dr. Fináczy, A középkori nevelés története, 1914. 188. 255. 256. 

278. 287. 1. 
4 Minket magyarokat érdekelhet, hogy ismeri a lázadók fejét «magistrum 

Hungáriáé», aki nagy ékesszólással és nem kisebb ravaszsággal hirdette, hogy 
szűz Máriától parancsot kapott a szegény nép kereszteshadjáratának szervezé-
sére, ezzel csalta meg magát Blanka királynőt. «Saját szemeimmel láttam — 
irja Baco — amint feltűnően vitt valamit a kezében, mintha szent dolog vagy 
ereklye lett volna, mezítláb járt, fegyveres sokaság vette körül . . .» Op. Maj. 1.401. 

5 Opera inedita 310. 
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jegyzi, mennyire elüt egészséges módszerével, művészi retoriká-
jával a «vulgus praedicantium» a mindennapi szónokok nagy 
tömegétől és ezért ér el majd nagyobb sikert, mint a két rend 
(a domonkos- és ferencrend) összes prédikátorai együttvéve. 

Igen vonzzák a földrajzi utazások eredményei, módfelett érdeklik 
a találmányok1 és a könyvek, ezeket felkutatja mindenhol és min-
denáron. Picavet2 szerint «Bacot mint gondolkodót talán legjob-
ban jellemzi, hogy a XIII. századbeli spekuláció legtökéletesebb 
képviselője, mert az ismereteket minden akkor elérhető formájuk-
ban hajhássza.» Charles3 szerint századának a legolvasottabb 
embere. «A görögök és rómaiak korát, az arabok műveit jobban 
ismeri, mint bárki kortársai közül. Éhezik és szomjúhozik a köny-
vek u tán . . . Ha valaki összegyűjtené hivatkozásait, idézeteit és 
az egyes szerzők méltatását, új világosságot derítene a XIII. szá-
zad irodalomtörténetére, segédforrásaira és egyszersmind telje-
sebbé tenné Rogerius Baco jellemrajzának vázlatát.» Mily ren-
geteg erudicióval dolgozik, legjobban következő jellegzetes sorai 
mutatják századának egyetlen, általa írt görög nyelvtanában:4 

Kiejtésben és prozódiában «leginkább ezeket követem, Bédát, 
Priscianust, Donatust, Serviust, Lucanust, Juvenalist, Stachiust, 
Horaciust, Perziust, Juvencust, Aratort, Prudenciust, Paulinust, 
Prospert, Seduliust, Izidorust, Pliniust, mivel ezek régebbiek, 
biztosabbak, jobban tudták a görögöt és következőleg a latinok 
nyelvtanát is. Hugocciót pedig és Papiast nem fogadom e l . . . 
Britót nem követem. . . mert hiábavaló kétes dolgokat mond és 
önfejű ostobaságaiban megátalkodva törvényes bizonyítékokat 
nem hoz fel.» ítéleteiben mindenütt megőrzi önállóságát és olyan 
filológiai ösztönnel rendelkezik, amilyen a középkorban seholsem 
található. A nagy humanisták, Vives és Erasmus 300 esztendővel 
később nagyrészt csak ismétlik Baco nyilatkozatait.5 Aristoteles-
nek6 minden akkoriban hozzáférhető munkáját eredetiben olvassa, 
az arabok7 közül idézi Avicennát, Averroést, Alhazent, Alfarabit, 
Alburnazart, Thabit ben Corrát. 

1 Opus Május I. 303. 356—74. Opera inedita 533. Az utazásokról : Op. 
M. I. 400. 

2 Little, Essays, 77. 
3 Charles, V i e . . . 311. 1. 
4 Nolan-Hirsch, The Greek Orammor of Rog. Bacon and a fragment of 

his Hebrew Orammor. 37. 1.; idézve Feldernél 417. 1. 
s Charles, V i e . . . 330. 7 Bridges, Op. M. I. XCI. Char-
6 Charles 315-317. les, 317—21. 
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A felhalmozott bő anyagot kitűnően tudja alakítani, újjá-
teremteni. Költői fantáziája nincs ugyan, nem ír «Új Atlantist», 
mint Francis, nem álmodik utópiákat, napállamokat, mint Morus 
és Campanella, hanem a mult példái, a jelen útleírásai és a ter-
mészetből kísérletekkel kiváltott szunnyadó erők sejtetik meg 
vele a jövendőt. Rogerius képzelete olyan, mint korában a hires 
Cosmas-család mozaik műhelye. Félredobott antik márványtör-
melék és értékes arannyal, ezüsttel égetett rudacskák hevernek 
benne széjjel, ezekből készül a művészi elme s a művészi kéz 
együttműködése révén a diadalívek Bethleheme, Jeruzsáleme s az 
apszisok Krisztus képe, Madonnája. A mi Bacónk is szilárd való-
sággal, arannyal, ezüsttel, márvánnyal dolgozik jövő nemzedékek 
számára. Invenciója legjobban hasonlít Newtonéhoz, kinek egy 
leeső alma a gravitációs erőt hozza elméjébe, vagy a Koperni-
kuséhoz, Keppleréhez, kik minden felfedezésüket annak tulajdo-
nítják, hogy «animo liberó», szabadon szárnyaló képzelettel voltak 
megáldva. 

Valóban az ilyen reális képzelet a természettudós leg-
nagyobb ajándéka, mert csak ennek segélyével tudja maga előtt 
megjeleníteni a tüneményeket körülményesen minden eshetősé-
geikkel. Ennek a tudós ösztönnek alkotása minden tudományos 
hipotézis; a nagy felfedezések és a tudatosan elért találmányok 
ott éltek először a felfedezők lelkében és csak azután igazolták 
a valósággal, próbákkal és kísérletekkel. Rogerius tudós inven-
cióját a modern technikai vívmányok megsejtésénél is jobban 
mutatja Amerika felfedezésének a gondolata. Midőn a föld gömb-
alakját tanulmányozza, felállítja a hipotézist, Nyugat-India nagyon 
közel lehet (accedens valde) Kelet-Afrikához s a tenger a kettő 
között nem lehet széles (non est magnae latifudinis)1. Vagy mi-
dőn a tükrökkel, a lencsékkel kísérletez, azonnal megérzi a tele-
scop, a microscop lehetőségét. 

Értelmi erejére nézve odasorozható bátran az «intelligences ' 
souveraines», a gondolkodás fejedelmeinek táborába, sz. Ágoston, 
aquinói sz. Tamás vagy Kant mellé. 

2. Művei olvasásánál legott szemünkbe ötlik, mennyire elé-
gedetlen korának tudományos életével, módszerével és eredmé-
nyeivel. Határozottan kritikus elme, akárcsak Duns Scotus és 
Abaelard, de kifejezéseiben kíméletlenebb, kegyetlenebb mind-

1 Op. Maj. I. 290. 
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kettőnél. Hangja még a pápához írt műveiben is emlékeztet 
ellenreformációnk korának nagy polémiáira. Ezekben a Vati-
kánba szánt példányokban sem riad vissza a kortársaira szórt 
legkeményebb kitételektől. Az egész híres Sorbonne az ő szemé-
ben nem egyéb, mint zugbölcselők csőcseléke, vulgus philo-
sophantium, vulgus insanum. i 

2. a) Ezt a keserű hangot némileg igazolja és Baco kritikus 
elméjének mély járatát is mutatja az Opus Minus híres helye, 
melyben a korabeli theologia hét főbűnét2 sorolja el. Ezek egész 
rövidre fogva a következők: 

1. A filozofia túltengése. 
2. Elhanyagolják a legfontosabb előismereteket, milyenek a 

görög nyelv, keleti nyelvek, számtan, chemia, fizika, kísérleti 
tudomány és erkölcsbölcselet. 

3. Felületesség a négy tudományágban, melyekkel foglalkoztak. 
Ezek voltak a latin nyelvtan, logika, természetbölcselet és metafizika. 

4. Lombardus Péter szentenciáinak nagyobb a becsülete, 
mint a Szentírásé. 

5. A Szentírás szövege nagyon meg van romolva, főleg a 
párisi példány, melyet az egész világon terjesztenek. 

6. És legnagyobb bűn mindezek következménye a szent 
szöveg betűszerinti és magasabb értelmezésének meghamisítása. 

7. Az igehirdetés is tévutakon jár, mert a szószékről Isten 
parancsai helyett az arbor Porphirianát fejtegetik. Az ékesszólás 
szabályait nem tanítják, nem ismerik. 

Igen figyelemreméltó a hét közül az első és harmadik vétek. 
Az első olyan megállapítást szegez le, mely a középkort 

illetőleg minden eddigi felfogásunkkal ellenkezik. Szállóigévé 
tettük már, hogy a középkorban a filozofia a theologiának rab-
nője és szolgálója «philosophia est ancilla theologiae-a. Az elmélet 
tényleg így is hangzik, de ne feledjük, hogy a tizenharmadik szá-
zaddal van dolgunk, melyben az elmélet és a gyakorlat igen 
különböznek egymástól, némelyek3 szerint jobban, mint a törté-
nelemben bármikor. «A törvényeket határozottan fogalmazzák, de 
a keresztülvitelre kevés nyomatékkal kevés gondot fordítanak.»4 

1 Opera inedita 31. 417—18. 
2 Op. inedita 322—359. Ez a rész csonkán maradt reánk, de ki lehet 

egészíteni az Opus tertiumból : 4. 309. 1. 
3 Little, The grey friars, 78. 1. Mandonnet, Siger, XXXVI. 
4 Felder, 459. 
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így pl. Aristoteles műveit az egyházi főhatóságok ismételten 
kitiltják az egyetemekről és elitélik, a boldogok és a szentek, 
elsősorban b. Albert, sz. Bonaventura, sz. Tamás ugyanakkor be-
hozzák és diadalra segítik. 

Elméletben tehát lehetett a filozofia szolgáló, de a gyakor-
latban a theológiát tette azzá, amint Baco határozottan kiemeli: 
«philosophia dominatur in usu theologiam».i Állítását mindjárt 
alaposan bizonyítja. «Holtbizonyos azok előtt, akik tudják a theo-
lógiát és a prófétákat, hogy a szummákban felvetett kérdések 
nagyobb része tisztán filozofiai probléma. így végtelen sok vita 
folyik az égi testekről, az anyagról, a lényről (de ente), a dolgok 
ismereti képéről (de speciebus) és hasonlóságáról, a megismerés 
folyamatáról, az időről, a korszakokról; továbbá arról, hogyan 
van a lélek a testben, a lélek és az angyalok hogyan mozognak 
a térben, foglalnak-e el helyet és végtelen sok hasonló témáról, 
melyek filozofiai művekben kerülnek döntésre. És nem a theolo-
gusokhoz tartozik ezeknek a nehézségeknek latolgatása.. . Leg-
inkább a filozofia tekintélyeivel, érveivel és szókűlönböztetéseivel 
hánytorgatják még a theologia saját birodalmába tartozó többi 
kérdést is, milyenek a Szentháromságról, a megtestesülésről és 
a szentségekről szólók.»2 

2. b) A harmadik hiba tárgyalása inkább jellemrajz szem-
pontjából és Baco letörésének, fogságának megértésére fontos. 
Ebből már sejtjük magunk is, hogy ennek az embernek, aki ily 
tapintatlanul, ily merészen vagdalkozik és aki közrebocsátja rend-
jének a titkait, nem lehet jó vége. A felületes tudás példaképéül 
rendjének a szemefényét, tudományos irányának a megteremtőjét, 
a legelső szummaírót, Alexander Halest hozza fel, akinek már a 
következő díszjelzői forogtak közszájon: «Fons vitae, Doctor irre-
fragabilis, Doctor doctorum, Theologorum Patriarcha; az élet 
forrása, legyőzhetetlen, ellenállhatatlan doktor, tudorok tudora, 
a theologusok patriarchája».3 

Rendtársaival mereven szembehelyezkedve Baco így ír 
róla: «Hogy rövid legyek, nem ismerte a jelenleg elterjedt tudo-
mányokat sem, t. i. a természetbölcseletet és a metafizikát, me-
lyekben ott van a modern tudásnak egész dicsősége. Viszont a 
logika ezek nélkül meg se ér thető . . . Rendbelépése óta a test-
vérek és mások egész az égig magasztalják, felékesítették az 

1 Opera inedita 322. 2 Opera inedita 323. 3 Felder 210. 
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összes tudományok tekintélyével és neki tulajdonították azt a 
nagy Szummát, mely jóval nehezebb egy lónál és melyet nem 
ő írt, hanem mások. És mégis tiszteletből az ő nevéhez fűzték 
és Fráter Alexander Szummájának hívják. . . Filozófiájában sok a 
tévedés és hiábavalóság. Ennek a jele az is, hogy senkisem 
iratja le. Sőt a (ferencrendű) testvéreknél levő példány is ott 
penészedik és érintetlenül fekszik és rá se néznek már a mostani 
időben».i 

2. c) Alexander Hales lekicsinylése után érdekes lesz meg-
hallgatni, mit tart századának legnagyobb emberéről, aquitiói sz. 
Tamásról. Baco szerint az ő százada szelleméből az emberi téve-
dések két oka származik. Egyik a római jog és a világi jogászok 
mindenhatósága, másik az a körülmény, hogy «már negyven 
esztendő óta olyanok vergődnek fel az egyetemeken, akik a 
theologiában és a filozófiában maguk avatták magukat doktorrá, 
tanárrá, jóllehet soha semmi tisztességeset nem tanultak (nun-
quam didicerunt aliquid dignum) és szerzetesi állapotuk miatt 
nem is tehették, amint a következőkben részletesen ki fogom 
mutatni . . . Ezek a tapasztalatlan gyerekemberek, akik sem ön-
magukat, sem a világot, sem a bölcsész nyelveket, a görögöt 
vagy a hébert nem ismerik. . . A két tanítórendnek a gyerekei 
ezek, mint Albert és Tamás és mások, akik többnyire húsz éves 
korukban és még fiatalabban lépnek a rendekbe.»2 

Flamming3 exgenerális próbálja ugyan menteni Bacot és a 
fenti szövegben «a két rend gyerekei, pueri duorum ordinum» 
helyett «a két rend előkelői-t, primi duorum ordinum» olvas; 
azonban úgy a kézirat, mint az idézett szöveg összefüggése és a 
Nagy Albertről szóló előbbi kritika homlokegyenest Flamming 
ellen vannak. 

Rogeriust nagyon bántja a nála tíz egynéhány évvel fiata-
labb tudós világraszóló hírneve és szenvedélye nem engedi, hogy 
felismerje benne a rokonszellemet, aki más irányban nevelődött 
más irányt követ, de épúgy lelkesedik a haladásért, mint jómaga 
és mikor meggondolatlan kirohanását írja, bizonyára nem sejti 
még, hogy pár év múlva a hyperconservativek a párisi zsinaton 
szent Tamást vele együtt ítélik el haladó eszméi miatt. Az «an-
gyali doktor» tanai annyira újak voltak, hogy csak isteni sugal-
mazással tudja magyarázni tanítványa és életrajzirója, Ouilelmus 

1 Opera inedita 326—27. 2 Opera inedita 425—26. 3 Rivistà 5343. 
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de Tocco és vele együtt igen sokan. «Előadásaiban új problé-
mákat tűzött ki, a megoldásoknak új világos módját találta fel, a 
kérdéseket új érvekkel döntötte el úgy, hogy aki csak hallgatta 
új tanait és a kételyek elosztását új érvekkel, mind meg volt győ-
ződve, hogy Isten új világossággal világosítja fel őt, aki rögtön 
oly biztos volt Ítéleteiben, hogy nem habozott tanítani és meg-
írni az új véleményeket, melyekkel Isten őt újból sugalmazni 
kegyeskedett.»1 

Örök kár, hogy ez a két nagy elme nem ismerte vagy nem 
értette meg egymást. Közös nagy eszméik érdekébén összetartva, 
összefogva, egymás fogyatkozásait kipótolva a világtörténelem 
folyását megváltoztatták volna. Baco positiv iránya nem némult 
volna el pár száz esztendőre, szent Tamás követői nem csonto-
sodtak volna meg a spekulációban és már a XIII. században be-
köszöntött volna az irodalmi renaissance és a természettudomá-
nyok korszaka. 

2. d) Mennyire túlfejlett Baco önérzete és a túlzott szerénység 
mennyire nem tartozik fogyatkozásai közé, legjobban mutatják a 
helyek, melyekben összehasonlítja magát Nagy Alberttel. így pl. 
IV. Kelemenhez írja:2 «Felségednek a legmagasztosabbat, Szent-
ségednek a legjobbat, Bölcsességednek a legszebbet kívántam nyúj-
tani, nem csoda, ha késtem az iratok beküldésével. Tedd próbára 
a keresztények között a leghíresebb bölcseket, egyik a domon-
kosrendből való fráter Albert, a másik magister Qulielmus de 
Shyrwoode, a lincolni egyházmegye kincstárnoka, aki sokkal böl-
csebb Albertnél, mert a közönséges filozófiában nincsen na-
gyobb nála. 

írja meg nekik Bölcsességed elküldött műveimnek fejezeteit 
és látni fogja, hogy elmúlik tíz esztendő, amíg meg tudják kül-
deni, amit én (egy év alatt) megírtam. Akadsz száz helyre is, 
melyet jelenlegi tudásuk mellett egész életük végéig sem érnek fel 
ésszel. . . Egyedül magát az optikát (perspectivam), melyet irok, 
nem készítené el senki egy év alatt. De minek kerülgessem az 
igazságot? Határozottan állítom, hogy a latinok között senkit sem 
találsz, aki a tudományoknak ezt a részét akár egy esztendő, 
akár tíz esztendő alatt elvégezné. Mert bármennyire tudná is, 
ezekben a dolgokban különféle kísérletekre van szükség, szinte 

1 Idézi Mandonett, Siger de Brabant, 1809. LXI. 1. 
2 Opera inedita. 14. 
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végtelen sok igen nehéz alakzatokat kell használni, melyek sok 
időt kívánnak...» 

Az utóbbi sorok már sejtetik, mennyire nincs kibékülve a 
korabeli szummákkal, a tudásnak a gót dómtemplomokhoz ha-
sonló eme nagy alkotásaival. A következő, szintén Nagy Albert 
vagy szent Tamás ellen irányuló hely, még jobban feltünteti a han-
gulatát s egyben azt is, milyen igazságtalan tud lenni mások 
tudományos munkálkodásának megítélésében, ha azok nem az ő 
irányát követik. Csikorogva ismeri el Albert érdemeit. «Többre 
becsülöm őt valamennyi tucattudósnál, mert igen szorgalmas, 
végtelen sokat látott, költsége volt bőven és a szerzők mérhetet-
len tengerében sok hasznosat gyűjtött.»1 

«A tanulók zöme és sokan azok közül, kiket nagyon böl-
cseknek tartanak és sok félrevezetett jámbor ember azt hiszik, a 
latinoknak van már fi lozofiája. . . , mely Párisban készült és ter-
jedt el az én időmben. 

Csak nagy részvéttel tudok szólni úgy erről a szerzőről, 
mint a félrevezetett tömegről. Ezeknek''a filozofiai iratoknak négy 
vétke van: első a végtelen gyerekes hiúság; második a kimond-
hatatlan hamisság ; harmadik a fölösleges terjedelem, amennyi-
ben azoknak a tudományoknak magvas tartalmát hasznos, igaz, 
világos és tökéletes feldolgozásban huszadrésznyi kötetszámba 
össze lehetne vonni ; negyedik, hogy kihagyta a filozófiának pom-
pásan használható, végtelen szépségű részeit, melyek nélkül a ki-
adott részek sem érthetők s amelyekről én irok Dicsőségednek. 
Azért azoknak az iratoknak semmi haszna, sőt ellenkezőleg, a tu-
dományokra a legnagyobb kár háramlik belőlük. . . És ő authen-
tikus módon írta a könyveit és Párisnak egész őrült csőcseléke 
idézi őt, mint Aristotelest, Avicennát, Averroëst vagy más szerzőt.»2 

2. e) Sajnos, Baco nem kereste sehol a megértést, hanem 
saját vesztét készíti elő, midőn százada legnagyobb emberei után 
sorra támadja a leghatalmasabb testületeket, a szerzeteket, a 
világi papságot és magát a római kúriát, amint a következőkből 
kitűnik. 

Szerinte a tudás látszata az igaz haladásnak, az igaz tudás-
nak legnagyobb ellensége. Aki egyszer azt hiszi, hogy ő már 
mindent tud, hogy ő már kész ember, az már többé nem haj-
landó tanulni, azzal már nem lehet okosan beszélni. 

1 Opera ined. 327. 2 Opera ined. 30—31. 



r o g e r i u s b a c o 5 6 5 

Csak «ez a tudományos látszat van meg a rendekben, mert 
a világi papság tagjai a theológiának és a filozófiának igaz útját 
már negyven év óta elhanyagolták; a gyönyörnek, a gazdagság-
nak és kitüntetéseknek hajhászata egészen leköti őket. Nem csoda, 
ha a rendeknek megnőtt a szarvuk és az egyetemeken bámula-
tosan képzetteknek tűnnek fel. A való igazság pedig az, hogy 
semmi hasznosat sem tudnak, midőn a theológiára jönnek, sem 
másoktól nem akarnak tanulni, hanem maguktól tanulnak min-
denütt. Ez lehetetlen vállalkozás, az ember a nehéz tudományo-
kat önmagától nem szerezheti m e g . . . Amiért is végtelen gőg 
szállotta meg ezeket a rendeket, hogy nem átalkodnak tanítani, 
mielőtt tanulnának és így a végromlás, a végitélet lesz majd 
tanaik eredménye».1 

A római kúriáról az egyháztörténelem leghosszabb, legke-
servesebb interstitiuma alatt a következő keserű hangon ír: «Néz-
zünk végig minden életpályán, minden rendű és rangú emberen 
és figyeljünk alaposan, mindenütt végtelen romlottságra lelünk, 
mely a fejnél jelentkezik. Mert a római kúriát, melyet Isten böl-
csessége szokott kormányozni és kell, hogy kormányozzon, jelen-
leg megrontották a világi fejedelmek törvényei, melyet világi 
népük kormányzására hoztak és melyeket a polgárjog foglal 
magában. Gonoszok cselszövénye, ravaszsága tépi, marcangolja 
azt a szent széket. Pusztul az igazság, sérelmet szenved a béke, 
végtelen botrányok kerekednek felül. Ugyanott a legromlottabb 
erkölcsök keletkeznek; uralkodik a kevélység, lánggal ég a fös-
vénység, az irigység emészt mindenkit, a fajtalanság hirbe hozza 
az egész udvart és falánkság kormányoz mindenben».2 

3. Nagyon találóan mondja Baco kritikáiról Brusadelli: 
«Lingua eius contra omnes! mindenkin köszörüli nyelvét, nincsen 
a szavának semmi saroglyája, féke». Nyugodtabb pillanataiban 
Rogerius maga is sejti, hogy ilyen hanggal elronthat még min-
dent és harmadik művében mentegeti magát a pápánál : «Fel-
hozhatják ellenem, hogy irataimban úgy a személyekre, mint a 
tudományokra sok gyalázkodást és dicséretet szórok. Erre az a 
válaszom, hogy másképen nem tudom feltárni az igazságot, amint 
irataim egész sorozatán láthatod. De az Úristen színe előtt és 
előtted vallom, hogy erre csak a szükség hajt, hogy meggyőzze-
lek a szinigazságról ; ösztökélnek továbbá a Te javad, a magam 

1 Opera inedita. 429. 2 U. o. 398—99. 
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java és az egész egyház haszna. Nem is beszélnék így máshoz, 
csak Hozzád, ki a világ feje vagy és azért e tekintetben Bölcses-
séged engedjen meg nekem».1 

A jóhiszeműsége kétségtelen, de abban nincs igaza, hogy 
ő csak a pápához ír így, mert a «Compendium Philosophiae» 
töredéket a pápa halála után kezdi és ebben még keményebbek 
a kifejezései. Talán maga sem akarja, de nála szószerint teljese-
désbe megy a közmondás: a szív bőségéből szól az ajk. Szive 
csordultig van nagy terveinek a szeretetével, új tudományokat, 
új módszereket, új tapasztalatokat, kísérleteket, új világot sürget, 
nem csoda, ha előtte minden más semmivé törpül, elenyészik s 
a lélektani törvények szerint mindaz sötét szinben tűnik fel előtte, 
ami szenvedélyes vágyaival ellenkezni látszik. Még az is súllyal 
esik a mérlegre, hogy iratai tanúsága szerint született szónok és 
mint ilyen könnyen túlzásba ragadtatja magát. 

Ily alapon teljesen érthetők a kemény bírálatok, melyeknek 
gondolatmenete a következő. Szükség van a pápának javasolt 
reformra, mert a tudományok megromlottak, elégtelenek. Rossz 
az egész tudományos élet és ezt legjobban bizonyítja a legna-
gyobb tudósok, fráter Alexander, Albert és Tamás járatlansága az 
alapvető tudományokban, a nyelvekben, mennyiségtanban és kí-
sérletekben. Ő mellettük a tucatemberekkel már törődni sem 
érdemes. Rossz továbbá a tudományos élet azért, mert romlottak 
az erkölcsök. Baco tartja a szokrateszi elvet, melynél fogva az 
igaz tudomány és a jóerkölcs correlativ, kölcsönös viszonyban 
levő fogalmak, egyik nem lehet a másik nélkül. O tehát egye-
nesen azt akarja bizonyítani, mily romlott a kor, ezért nem veszi 
figyelembe századának nagy tetteit, ezért keresi a sötét oldalt. 
Alacsony önzés, kicsinyes egyéni hiúság nem vezérlik, mert 
azokat, akik az ő kedvenc irányában munkálkodnak, égig ma-
gasztalja. Grosseteste Róbert, de Marsh Ádám, Magister Petrus de 
Maricourt a világ legtudósabb, legszentebb, legokosabb emberei. 

Értjük őt, de az igazságtalanság és kegyeletsértés vádjai 
alól menteni nem tudjuk. Mert kétféle hazánk van e földön, 
egyik az időben, másik a térben. S amint szeretnünk kell azt a 
földet, hol a bölcsőnk ringott, ahol nevelkedtünk, épúgy meg 
kell becsülnünk azt a századot, melyben élünk, melynek intéz-
ményeiben és jótéteményeiben részesülünk. 

1 Opera ined. 30. 
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Szerencsére Rogerius élete nem merült ki üres zsörtölődés-
ben, éles hangú kritikában, fővonása: alkotótehetsége, eredmé-
nyes munkássága nagyjelentőségű. Erről fog szólni tárgyalásunk 
harmadik része. 

III. Rogerius szerepe. A két Baco. 

Tartalom. 1. A két Baco a közvéleményben, mint a positiv irányok prófétái.— 
2. Volt-e Rogeriusnak hatása verulami Bacora? — 3. A kettő stilusa. — 
4. A tudományok felosztása. •— 5. A Novum orgánum első része és a téve-
dések lélektani okai (a négy idolon) Rogerius műveiben. — 6. A Novum orgá-
num második része, «a feltalálás művészete» mindkettönél. — 7. Rogerius 
eredményei : energia-elmélete, fénytana, távcső, lőpor. Befolyása Columbusra, 
a naptárjavításra, Kopernikusra, a ferencrend filozófiájára. Nyelvtudománya és 

történelembölcselete. 

1. Miért hasonlítunk össze két embert, kiknek életviszonya 
a legellentétesebb, jelleme igen különböző s akiket a történe-
lemben majd négyszász esztendő választ el egymástól? Erre a 
kérdésre egy másik kérdés legyen a felelet. 

Miért állította az oxfordi egyetem Rogerius Baco szobrát 
névrokona, a gyakorlati angol géniusz nagy képviselője, a hires 
lordkancellár, Francis Baco, a verulami báró mellé? Ez a tény 
a közvélemény lassú átalakulásának jele. Az angol tudósvilág 
már régóta hasonlítgatja a két Bacot és már 1860 óta hallat-
szottak hangok, hogy ez a ferencrendű barát a «feltalálás művé-
szetében» nem kisebb a kancellárnál. Lassanként Rogerius főmű-
vét, az «Opus Majus»-t elfogadják «a tizenharmadik század No-
vum Organumának és Encyclopaediájának» j1 sőt újabban már 
olyan félénk hangok hallatszanak, milyet a cambridgei egyetem 
jelenlegi szónoka idéz és tesz magáévá: «Olvastam Rogerius 
Baco néhány iratát és hajlandó vagyok azt tartani, hogy ő még 
nagyobb ember volt a mi Francisunknál».2 

S e tekintetben a progressió gondolatának történetíróját 
követi, ki Rogerius szerepét vázolva, csak úgy mellesleg jegyzi 
meg: «Rog. Baco a XIII. század Condorcet-ja, tudományos téren 
valóságos próféta, sokkal eredetibb, mint hasonnevű társa, aki 
négy századdal később írt és megszerzi az újító, a tudományos 

1 Whewell, Őn the Philophy of Discovery (ed. 1860), 65. 1. 
2 Little, Essays. 372. 1. 
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reformer nevét».1 A két Baco párhuzamba állítása tehát nem 
új gondolat, de — amennyire az irodalmat megismerhettem — 
részletekbe nem mélyedt még senki sem. Picavet legújabb érte-
kezésében említi, mily érdemes és érdekes volna összehasonlí-
tani a tévedések okait a kettőnél.2 Ez ösztönzött arra, hogy ne-
csak a Novum Organum első részét, hanem Francis mindahárom 
főgondolatát egybevessem Rogeriusszal. 

2. A párhuzam részletesebb felállítása előtt még egy előze-
tes kérdés oldandó m e g : gyakorolt-e Rogerius valami befolyást 
Francis Bacora? 

Balogh Ármin, a Novum Organum magyar fordítója angol 
források alapján azt tartja, «az Opus Május Bacon idejében még 
csak kéziratban volt meg s az idolok szerzője alkalmasint nem is 
látta az offendiculákat».3 

Ezzel szemben az európai nagy könyvtárak katalógusainak 
tanúsága szerint Rogerius műveinek igen sok másolata hever 
kéziratban szerte-széjjel, főleg az angol gyűjteményekben. Francis 
tehát egész könnyen olvashatta őt kéziratban s «a tudományok 
akadályai» az «offendiculák» egyenesen Rogerius vesszőparipái-
nak vehetők, ezeket ismétli hosszabban-rövidebben minden mű-
vének minden nagyobb részében. Ezenfelül az Opus Május két 
részét Conbach már 1614-ben kinyomatja Frankfurtban, míg a 
Novum Organum csak 1620-ban jelenik meg. Végül Francis nem-
csak olvashatta, hanem tényleg olvasta Rogeriust, mert már 1604-
ben idézi őt a királyné előtt Essex védelmében és felemlíti a 
halála után 1627-ben megjelent New-Atlantisban4 «a lőport és a 
nehéz ágyúkat feltaláló angol szerzetest». 

3. A két Baco párhuzamba állításánál egyetlen szempontot 
találok, melyet tekintve, Rogerius messze jár Francistól és ez a 
szép fordulatos stílus, a gazdag szókincs, a merészen szárnyaló 
tüzes fantázia. Taine éles szeme észrevette, miben rejlik a kan-
cellár főérdeme, milyen előnye növelte hírnevét és legjobban 
mint stilisztát méltatja őt. «Nagy és ragyogó szellem, a leg-
szebbek egyike a renaissance költői nemzedékében, aki, mint 
elődei, természeténél fogva hajlandó volt a legpompásabb színbe 
öltöztetni eszméit, mert e korban csak úgy tartották töké-

1 Jules Delvaille, Essai sur l'histoire de l'idée de progrès, 1910. 111. 1. 
2 Little, Essays. 73». 
3 Balogh Ármin : Bacon. A Novum orgánum első része. 148. 1. 
4 Little, Essays 371. 
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letesnek a gondolatot, ha testet és szint vett magára . . . Nem ma-
gyarázza eszméjét, hanem áthelyezi, átfordítja egész a legapróbb 
részletekig egy nagyszerű körmondatba, vagy rövid, velős mon-
dásba. Azért nyelve csodálatosan gazdag, komoly, erős, majd 
ünnepélyes és arányos, majd tömör és átható, mindig gondos és 
színezett. Az angol prózában nincs hozzá fogható.»1 Ennek a ra-
gyogó, szellemes stílusnak köszönheti Francis művei elterjedését 
és hatását. Tain jellemzéséhez hozzáadnám még, hogy a lordkan-
cellárt a XVII. század legkiválóbb publicistájának, újságírói talen-
tumának lehetne nevezni, aki ma biztosan ott állana a Times és 
a Daily Mail élén. Nagy érzéke van a kapós, a korszerű eszmék 
iránt s ami a tömeglélekben forrong, azt ő művészi formába önti, a 
homályos vágyakat világos szavakba foglalja. A körmondatok 
szerkesztésére időt is vett magának bőven, 12 év alatt tizenkét-
szer dolgozza át a Novum Orgánumot, mielőtt még a nyomda-
festéket meglátta. 

Rogerius Baco szintén nagyrabecsüli a szép formát és a ko-
rabeli aristotelismus ellen egyik fővádja az, hogy a merev logi-
kai külsőt őrzi. Harmadik műve elején írja örökké szép hason-
latát a filozofia fájáról és hozzáfűzi a szentenciát: «Úgy gondo-
lom, a tudomány ékesszólás nélkül olyan, mint az éles kard a 
béna ember kezében, viszont az ékesszólás tudás nélkül éles kard 
őrjöngő bolond kézen».2 Ismeri jól a magas stílust, de ritkán 
alkalmazza, ilyenkor is inkább öntudatlan lelkesedésében, mert 
«elsősorban az igazságot akarom feltárni és azért a szerzők sze-
mében alacsony stilust vagyok kénytelen használni; csekélysé-
gemhez is ez illik legjobban». Körmondatokat faragni, ritmusra 
vigyázni nem ér rá. Egy év leforgása alatt tízszerannyit kell 
írnia nagy küzdelemmel, számos nehézséggel, mint amennyit írt 
az eszközökkel bőven rendelkező lord 12 év alatt. Rogeriusra a 
szó szoros értelmében áll a közmondás: «le stile c'est l'homme», 
amilyen a stílus, olyan az ember. A stílusán megérezzük, milyen 
határozott, kifejlett egyéniséggel van dolgunk. Világos, energikus, 
néhol lírikusán ömlengő, gyakran tömör, kifejezésében pontos, 
főleg a legnehezebb problémáknál, melyeket mindig a legvilágo-
sabban tár elénk. Iratai is, mint személye azt a hatást gyakorol-
ják reánk, mintha nem is XIII. századbeli szerzőt olvasnánk. Más 

1 Idézi Balogh Ármin, Bacon, 126. 
2 Opera inedita. 4. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 37 
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szerzőknél, így Alex. Halesnál, aquin. szent Tamásnál egész az 
unalomig ismétlődik a stereotyp «Videtur quod non», az ellen-
vetések felállítása és megoldása «respondeo ad lam, 2 a m ; respon-
deo dicendum stb.» R. Baco nem ír sillogizmusokban, ezzel is 
kifejezésre akarja juttatni, mennyire ellensége a szőrszálhasogatás-
nak, az örökös vitának. Gondolatait folyékonyan fejezi ki, mint 
a régi klasszikusok, vagy a modern irók. Ezért joggal úttörőnek 
nevezzük őt a tudományos próza használatában és bár stílusa 
nem oly választékos, ritmusa nem oly csengő, mint verulami 
Bacoé, irodalomtörténeti jelentőségben nem kevésbbé értékes. 

Rogerius iratainak a külalakja tehát nem nagyon vonzó, de 
a tartalom hatalmas koncepciójának teremtő-, alkotóerejének 
állandó megnyilatkozása. 

4. Francis Baco iratainak belső értékét három pontban fog-
lalhatjuk össze: 

1. Hangsúlyozza a tudományok méltóságát, gyakorlati hasz-
nát és megadja felosztásukat «De dignitate et augmento scientia-
rum» c. bevezető művében és az «Új Atlantis» regényben. 

2. Az eddigi felfogás szerint ő az első, ki az emberi téve-
dések lélektani okait fürkészi a Novum Organum első részében. 

3. Az induktív módszert diadalra segíti, a feltalálás művé-
szetévé fejleszti a Novum Organum félbenmaradt második felében. 

Rogerius a tudományok méltóságát és hasznát nagy etikus 
és vallásos szempontokból foglalja össze a Compendium Philo-
sophiae első fejezetében és folyton rátér, gyakorlati alkalmazá-
sokkal mutatja be az Opus Május minden egyes része befejezé-
sében. Ez a gyakorlati érzék Rogerius egyik jellegzetes vonása. 

A tudományok felosztása Rogeriusnál nem oly részletes, 
nem oly teljes, de a valóságnak jobban megfelel, a természetes 
osztályozás útját sokkal jobban egyengeti, mint Francis körmön-
font apriorizmusával. 

Verulami Baco felosztásának alapjául az értelmi lélek há-
rom tehetségét fogadja el, az emlékezetet, a képzeletet és az 
értelmet. Az emlékezet tárgya a történelem, a képzeleté a köl-
tészet, az értelemé a bölcselet. Mennyire mesterkélt ez a felosz-
tás, mindjárt az első résznél látjuk. Történelmi tudománynak 
veszi a leíró természettudomány egész birodalmát, a létrehozás, 
a művészetek tanát. A harmadik részben az erkölcsi tudományok 
közé sorolja az anatómiát és orvostudományt. 

Rogerius nem sokat törődik a tehetségek megkülönbözteté-
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sével, nem tűnődik a felosztás elve felett. Szerinte a nagy em-
beri célok elérésére tennünk, cselekednünk kell és mivel cse-
lekedni nem lehet vakon, azért a tett előtt jár az elvont tudás 
és így a tudományok két csoportra oszlanak: elméleti (ideális; 
speculativ) és gyakorlati (reális, practicus) tudományokra.1 Rész-
letes felosztását fogsága miatt abbanmaradt főművének, a Com-
pendium philosophiae, más néven Scriptum principale-nak 
vázlata adja meg. Ez Little és Brusadelli szerint a következő.2 

I. kötet. Nyelvtudomány, nyelvtan és logika. 
(Grammatica et logica). A részleteket nehéz lenne eldön-

teni. Valószínűleg ide vette volna máshol jelzett nyelvfilozófiáját, 
általános nyelvtani megjegyzéseit és egész biztosan ide szánta 
görög és héber nyelvtanát, továbbá a tévedések lélektanát és a 
helyes módszer fogalmát. 

II. kötet. Matematika. 1. könyv általános, 2. könyv különös 
vagy részletes mennyiségtan. Vagy kilencféle matematikát szokott 
elsorolni. 

III. kötet. Fizika és természetbölcselet. 
1. könyv: általános természetfilozófia;3 2. optika; 3. elmé-

leti és gyakorlati csillagászattan; 4. barologia; 5. elméleti és 
gyakorlati vegytan (alchemia) ; 6. gazdasági vegytan ; 7. orvos-
tan; 8. tapasztalati, kísérleti tudomány. 

IV. kötet. Metafizika, etika, a világnézetek és erkölcsök tana. 
Mivel filozofiát — szerinte az elme természetes erejével mű-

velendő egyetemes tudományt — oszt fel, nem számítja ide a theo-
lógiát. Más alkalommal azonban a gyakorlati tudományok közé 
osztja az egyházi és világi jogtudománnyal együtt.4 

Mindjárt első pillantásra szembeszökik, hogy Rogerius fel-
osztása sokkal jobban megközelíti mai felfogásunkat, mint Francis 
erőltetett próbálkozása. 

5. A Novum Organum céljának, keletkezésének, gondolatai-
nak megértésére egy pillantást kell vetnünk a kor eszmetörténeti 
hátterére. Francis szép stílusa mellett ez a korszellem magya-
rázza meg a nagy hatást is, melyet a Novum Organum nem 
annyira a tudományos téren, mint inkább a művelt nagy közön-
ség körében elért. 

1 Opera inedita 395. 
2 Rivista 494-95. 
3 Communia naturalium. Kiadta két kötetben Steele, Oxford 1911. 
4 Opera inedita (Brewers) 396. 

38* 
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A tizenhatodik században kezdte megérezni az európai em-
ber, milyen óriási hatalom a tapasztalati tudás. A tengerentúli 
felfedezések a velük járó számos tévedés, viszontagság és gaztett 
dacára rásegítik a kulturembert, hogy a maga bolygócsillagát 
ismerje és birtokolja; az iránytű, a könyvnyomtatás, a lőpor 
alkalmazása, a távcső feltalálása megváltoztatják az emberi élet-
módot nagyban és kicsinyben. Kopernikus, Galilei, Keppler fel-
tárják a csillagos ég titkait. Megállítják magát a napot és meg-
erősítik az universum központjában; a földet előkelő nyugalmá-
ból kizavarják és kidobják a világéter hullámaiba, hogy kering-
jen a többi bolygóval. Biztos kézzel zúzzák szét Ptolomaeus 
kristály szféráit és mesének nyilvánítják a primus motor, az első 
mozgató őrült keringését. 

«A többség ugyan még elsáncolta magát szent igék mögé, 
melyeket félremagyarázott»,1 Luther Kopernikust sült bolondnak 
deklarálja, Melanchton, Tycho de Brahes, Justus Lipsius ,deliría, 
portenta, paradoxa' bélyeget sütik az új elméletre, Campanella 
(1568—1626.) domonkosrendű szerzetest Galilei védelmeért és 
egyéb új tanért hétszer vonják a kínpadra, 27 évig tartják a bör-
tönben. «Elfogult, szomorú irány volt, mely után senkisem vágyód-
hatik vissza», írja Pohle, a nagy dogmatikus és jeles csillagász.2 

Kopernikus merész feltevését ugyan maga Verulami Baco 
is visszautasítja, de átérzi korának általános hangulatát. Hallatlan 
dolgok valóra váltak már, lehetetlenség nincs többé, a találmá-
nyok teljesen át fogják alakítani az ember életét, csak törtessünk 
előre s a tudomány legyen a vezérünk az ismeretlen boldog kor 
felé. Innen magyarázható a régi kor megvetése, oly szellemek, 
mint Plátó és Aristoteles lekicsinylése és az általános vágy ú j 
tapasztalatok, új kutatások és egy új módszer az «ars inveniendi» 
a feltalálás művészete után. 

A syllogismust terméketlennek tartották, mert csak a már 
megismertet tudja alkalmazni és ki tudja, talán egész helytelenül 
elvont fogalmakra épül, mennyi régi felfogásunk változik meg 
épen? A tényekből, az egyedekből kell tehát kiindulni, amint 
Vives és Sanchez ajánlották, Telesius és Campanella kísérleteztek 
is vele, de nem tudtak eléggé boldogulni. Francis Baco úgy 
vélte, meg tudja mutatni az ösvényt a természet erőinek meg-

1 Secchi, A teremtés nagysága kezdetén. 
2 Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner,6 1910. 49. 1. 
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ismerésére, leigázására, azért állítja fel a Novum Orgánumot az 
arisztotelészi Organon ellen, azért szórja a hangzatos címeket 
«A tudományok megújhodása, Instauratio magna, Temporis par-
tus maximus, De regno hominis». 

Szerinte a közönséges tapasztalat a természet igaz megisme-
résére nem nyújt biztos talajt. Tudományosan értékelhető tapasz-
talattá akkor válik, ha leszűrjük belőle azokat az idegen alkat-
részeket, melyekkel a mindennapi életben önkénytelenül össze-
vegyül. A tiszta tapasztalatot meghamisító idegen elemeket nevezi 
Fr. Baco idoláknak, csalóka képeknek és a Novum Organum 
e hamis képekről szóló tanát a régi logika, a régi Organum hamis 
következtetései (sophistici elenchi) helyére szánta. 

Windelband1 szerint «a kép maga Plátó (Rep. 514.) isme-
retes barlanghasonlatára emlékeztet, ami annál szerencsétlenebb, 
mert a platonikus helyen az érzéki megismerés általános kor-
látolt voltáról», tehát a tapasztalati tudás értéktelenségéről van 
szó. Ez a tévedés ismét csak arra vall, hogy Baco a Novum 
Organum ezen legérdekesebb részében is inkább ügyes journa-
lista, mint bölcselő. Ha nem tévedek, egységes képbe lehet fog-
lalni a négy idolont. Az író gazdag szónoki nyelven azt akarja 
mondani, hogy az emberi élet út az igazság teljes megismerése 
felé és e rögös, göröngyös út mentén a barlangokból kisértetek, 
ijesztő álomképek meredeznek felénk, tünde vélemények akarnak 
megigézni a fórumon, csábítóan integetnek a színpadról és hívo-
gatnak az emberiség, a tribus, az emberfaj nevében. 

A faj csalóka képei2 emberi természetünk általános sajátsá-
gaiból erednek, melynél fogva bizunk az érzékekben, magunkat 
tesszük a dolgok mértékévé, mindenütt rendet, célszerűséget 
teszünk fel és az egyszer megszokott irányt vakon követjük 
tovább. 

A barlangi balvéleményei egyéni haljamaink, állapotunk, 
fejlődésünk és neveltetésünk barlangjába zárnak minket. 

A fórum4 vásári hangulatában jelszavakkal csábít, melyek 
jelentését összezavarjuk a fogalmakkal és tárgyakkal. Végül a 
világtörténelem nagy színpadán5 különböző nagyhangú véle-
mények jelennek meg előttünk és mi vakon indulunk utánuk. 

Általánosságban tekintve ezt a tant, sziporkázó szellemes-
1 Lehrbuch der Geschichte der Philosophie6 1912. 321. 1. 
2 Novum Organum I. 41. 45—52. aforizma. 3 U. o. 53—58. 
4 U. o. 53—60. 5 U. o. 6 1 - 6 7 . 
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séget, éles megfigyelést, fülbecsengő szentenciákat, találó észre-
vételeket feltétlenül el kell ismernünk benne, de ha mélyebb 
megértést, pontosabb osztályozást keresünk, többszöri olvasás 
után is nehezen igazodunk el rajta. A közvélemény önkényével, 
a tekintély káros hatásával, a szuggeszció s a megszokás erejével 
itt is, ott is találkozunk. 

A részletekre nézve pedig maga Oreguss Ágost Baco védel-
mében is megengedi, hogy «példái otrombák», i azonnal meg-
tetszik, hogy nem természettudóssal, hanem, bár lángelméjű 
dilettánssal, de mégis csak dilettánssal van dolgunk. így a szin-
pad ábrándképeinél a téves elméleteknek három faját sorolja fel: 
a racionalizmust, mely hasonlít a pókhoz, magából sző ki min-
dent, a felületes empirizmust, mely hangyamódra gyűjt, de nem 
rendszerezi, nem emészti meg az anyagot és a babonás hitet. 

A racionalizmusra példa nála a valóságban annyira reális 
érzékű Aristoteles, aki rosszabb a szofistáknál, dialektikájával 
megront mindent. A felületes empirizmus képviselője Gilbert, a 
királyi ház orvosa, aki «deformia et monstruosa, torzszülötteket 
és szörnyalakokat» termel.2 Az igazságnak megfelelően Gilbert 
korának egyik legjelesebb fizikusa, felfedezéseit3 a villanyosság 
terén Baco hiába szólja le mesének, tényleg alapvető jelentőség-
gel birnak a fizikában és a mágnesekről szóló műve «De 
magnete magneticisque corporibus» klasszikus számba megy és 
mint igaz tudós szerény, elismeri elődjeinek, Rog. Baconak vagy 
még aquinói Tamásnak érdemét is a mágnesség terén.4 A babo-
nás hitre végül nem kisebb példákkal szolgál, mint Plátóval és 
Pythagorassal. A részletekben egyáltalán mindenütt elárulja Veru-
lami Baco, hogy nemcsak a mathematikai tudás iránt, hanem a 
nagystílű konstruktív természettudomány és a mélyebb filozófia 
iránt sincs kellő érzéke. Aristotelest és Plátót, a görög bölcsek 
legnagyobbjait becsüli valamennyi filozóf között a legkevesebbre 
«Könnyű táblákhoz hasonlítanak, azért tudtak úszni az idők 
áramlatai fölött.»5 Az arabok és a skolasztikusok egész munkál-
kodása szót sem érdemel. Ezeket az ítéleteket Goethe is «az ókor 
méltósága és érdemei iránti teljes érzéketlenségnek» minősíti.6 

1 Greguss, Tanulmányok, 1872. II. 404—423. 
2 Nov. Org. I. 64. 54. 70. 3 U. o. II. 48. 
4 Willmann, Geschichte des Idealismus.2 1907. II. 615. 1. 
5 Novum. Org. I. 77. 
6 Farbenlehre, IV. Abteilung, Baco. 
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Rogerius Baco századának hangulata egész más volt, mint 
a Francis Baco koráé. Legtöbben azt hitték, «a latinoknak van 
már filozófiája», Alexander Hales, Nagy Albert, Bonaventura és 
aquinói sz. Tamás szummáinak megírásával a tudományok be 
vannak fejezve épúgy, mint a gótika az épülő strassburgi és kölni 
dómmal vagy a Notre-Dame-mal. Rogerius azonban világosan 
látja, milyen titáni munka vár még az emberiségre, mennyi kin-
cset rejt magában a föld méhe, mennyi titkot a csillagos- és a 
levegőég. 

Progressio, haladás! ez a jelszó, melyre felteszi életét, ez 
lázas tevékenységének fenntartó, bűbájos melódiája. Lassan bár, de 
győzni fog az igazság a tévedés felett, mert az Isten jó, kész 
gyarapítani igazságunk, tudásunk örökségét nemzedékről-nemze-
dékre és meg fogja javítani az utódok felfogását. De a tudás 
tökéletességét sohasem éri el az emberiség itt a földön, azért 
fejlődés, haladás, végtelen haladás az örök ige, a mindentudó 
Isten felé ez a végzetünk, a rendeltetésünk, ez a történelmünk.1 

A haladás feltételei nála is, mint Verulami Baconál az aka-
dályok felismerése és a megfigyelő, kísérletező tapasztalati tudo-
mány. Az akadályoknál ő is a tévedések anthropológiai, lélek-
tani okait fürkészi, mint utóda, de fejtegetései világosabbak, 
rendszeresebbek és mélyebben szántanak. Mint kedvenc témáját 
műveiben szétszórtan folyton emlegeti a balvélemények forrásait, 
leghosszabban foglalkozik velük az Opus Május első részében,2 

legrendszeresebben a Compendium Philosophiae töredékében.3 

Ő általánosságban három nagy csoportot különböztet meg: 
természetes, szerzett és a környezetünkből reánk özönlő akadályo-
kat.4 Az utóbbi feloszlik a négy nehézségre (offendicula) és két 
korszerű, XIII. századbeli hibára. Ebből látható, mily téves több 
szerző futtában történt megjegyzése, mely szerint a négy ido-
lonnak a négy offendicula felel meg. így Balogh, Brussadelli. 

A párhuzam kedvéért Francis Baco ismertebb felosztását 
követjük a tárgyalásban. 

Az idola tribus, a faj balvéleményeinek Rogeriusnál meg-

» Op. Maj. I. 15—23. Opera inedita 429. 
2 Op. Maj. I. 1—32. 
3 Opera inedita 404—432. 
4 «Quaedam vero impedimenta sunt naturalia, quaedam contracta et 

innudantia et violentiam facientia generi humano.» Op. ined. 404. 
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felel a természetes akadály, «az eredendő bűn,i mely fölött bán-
kódnunk, jajveszékelnünk kell az ókor bölcseivel». Mert, amint 
Aristoteles írja, az emberi természet szánandó szolgáló, «natura 
hominis est ancilla et misera» és a magukban véve legérthetőbb 
tárgyak, Isten, lélek, örök élet, erény, bűn és tudatlanság meg-
ismerésében olyan, mint a denevér szeme a napsugár iránt; vagy 
Avicenna szerint olyan, mint a született süketnéma a harmóniák 
élvezésében. A természetes akadály megnyilatkozásai röviden: 
értelmünk homályban él, akaratunk gyenge, folytonos edzésre 
szorul és állati, ösztönös érzelmeink elemi erővel törnek reánk, 
mert szent Pál szerint földizű, sáros az ember, homo terrenus. 

<íIdola specus»2 Rogerius szerint sokkal veszedelmesebbek, 
mint az első, ezek személyesen szerzett akadályaink, a személyes 
bűnök, a rossz szokások bilincsei, melyek az erényre, igazságra 
termett lelket, ezt a magasra törő Prometheust az alacsonyság 
sziklájához kovácsolják. Olyan lesz tőlük az elme, mint az el-
vakult rozsdás tükör,3 melyben hiányosan jelennek meg a tárgyak 
képei, főleg az olyan igazságok, melyek az ember erkölcseibe, 
húsába és vérébe vágnak. Az igazság elfogadásának előfeltétele 
a tiszta szív, minden halálos bűn végtelen romlás. Felsorolja egy-
másután az ű. n. hét főbűn logikai hatásait, különösen kiemeli a 
fajtalanságot, mely legjobban ellenkezik az emberi méltósággal. 
Ennek igazolására szinte kifogyhatatlan a klasszikusok idézetei-
ben; Plato, Aristoteles, Cicero, Seneca, Averroes egymásnak adják 
a szót. Példákat hoz az életből, megrója néhány párisi theológiai 
tanár botrányos életét. 

(íldola fori»4 a piac, a vásári lárma balfogalma Rogeriusnál 
a tömegsuggeszció ereje. Ő a tömegek nagy megvetője, Horatius-
sal tart «Odi profanum vulgus». Nem annyira az egyszerű sze-
gény népet érti, mint inkább a félművelteket, az öntelt tudósokat, 
a gőgös, kész embereket, akik egy indiai közmondás szerint 
olyanok, mint a rosszul sikerült, a félig égett cserépedény, mely-
lyel maga Brama se tud semmire menni. Minden haladás az 
emberiség «elite»-jének az eredménye. A tömeg nem követte 
Mózest a sinai hegyre; Krisztus csak három választottal megy 

1 Opera inedita. 405. 
2 U. o. 410-413. 
3 Máshol egyenesen Francis hasonlatát adja. «Az emberi természet olyan, 

mint a görbe tükör.» Opus M aj. II. 170. 
4 Op. Maj I. 9—11. 1.; Epistola de secretis operibus. c. VIII. 
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fel a Táborra, a tömeg, miután már két évig hallgatta, elfordul 
tőle és «Crucifige !» kiált felé. A bölcsek a tudomány titkait nem 
az egész világnak, csak a bölcsészek karának nyilvánították ki, 
éjszakánként gyűltek össze, amint Gellius írja a «Liber Noctium 
Atticarum» könyvében. Ide vehetjük azt is, amit a szokás nagy 
hatalmáról mond, ez is leginkább a tömegembernél érvényesül. 
«Az anyát követi a leány, az atyát a fiú, az urat a szolga, a királyt 
az alattvaló, a tanítót a tanítvány.» 

<íldola theatrh1 Rogerius nyelvén «fragilis auctoritatis 
exemplum, a gyarló tekintély példája» vezet félre minket. O maga 
szeret hivatkozni tekintélyekre, erős a történeti érzéke, ebben 
•előnyösen elüt a kancellártól. A mult irodalmát senkisem gyűj-
tötte, tanulmányozta nagyobb gonddal mint ő, még Nagy Albert 
és beauvais-i Vince sem. De csalhatatlan tekintélyt, a Szentírást 
és az egyházi definíciókat kivéve, nem ismer. Az Ágoston-, 
vagy Aristoteles-kultuszt űzök felháborodására és rémületére 
szabadon kritizál mindenkit és nagyszerűen indokolja eljárását. 
Tiszteljük, becsüljük a régi kort, de a tökéletes igazság felderí-
tésére nem elég egy korszak sem, a jövő nemzedék sokat fog 
még tudni, amit mi nem tudunk, mert az emberi találmányok-
ban semmi sem tökéletes. «Mennél ifjabbak a nemzedékek, annál 
élesebben látnak, quanto iuniores, tanto perspicaciores», mert az 
elődök fáradsága, kutatása nyomán járnak. Nem átall egész kereken 
ellentmondani ősi axiómáknak. így pl. Delvaille2 idézi egyik leg-
merészebb mondását a Comp. Theol. I. c. II.: «Az ellen, hogy 
el kell fogadnunk valamit, mert a hagyományokból származik, 
így kel ki : «Ha lehetne egyáltalán valamit következtetni az ilyen 
előzményből, akkor ép az ellenkező következményt kellene levon-
nunk. Annyival inkább kétségesnek kell tartanunk egy-egy állítást, 
minél régibb és minél szélesebb körben terjesztették». 

A későbbi bölcselők mindig változtatták elődeik műveit és 
sokban javították. Plátó azt mondja : «Barátom Szokrates, az én 
tanítóm, de jobb barátom az igazság», Arisztoteles viszont inkább 
az igazsággal akar harmóniában élni, mint Plátó barátságát meg-
őrizni. Lényegileg ez már a mai kritikus szállóige : Amicus Plato, 
amicus Socrates, sed magis arnica Veritas». 

De nemcsak a bölcselőknél, hanem a szenteknél is meg-

1 Op. Maj. I. 13—17., 20., 22., 25., 57. — Opera inedita. 439., 468—469. 
2 Jules Delvaille, Essai sur l'histoire de l'idée de progrées, 1910. 106. I. 
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látszik, hogy tévedni emberi dolog. Hányszor másították ők is 
véleményüket és téves meggyőződéseiket hányszor vonták vissza 
nagy alázatossággal? Szent Ágoston egész könyvet ír botlásai 
helyreigazítására. Hányszor támadták meg egymást, Jeromos 
Ágostont és Ágoston Jeromost ? Ha a mi korunkban élnének, még 
többet változtatnának műveiken, mint amennyit mi kívánunk. 
Végül összefoglalja véleményét a maga vasbeszédével : «A régiek 
tévedéseit nekünk utódoknak kell kijavítanunk, mert élvezzük 
fáradságuk gyümölcsét, mely folyton előre, a jobb felé ösztökél 
minket, hacsak szamarak nem vagyunk».i 

Ezek szerint az idola fori és theatri csalóka képeinek Roge-
rius Baco három első sérelme, offendiculája felel meg: «hoc 
exemplificatum est, hoc vulgatum est, hoc consovetum est, igaz-
nak tartunk valamit, mert a tekintély, a nagyok példája mutatja, 
mert a közvélemény tartja vagy mert megszoktuk ezt az elvet». 

Rogerius azonban még továbbmegy. Nála a három első 
sérelemnek melegágya és az igaz tudás legnagyobb akadálya az 
emberi elme felfuvalkodottsága,2 mely visszautasít mindent, amit 
maga nem ismer. A tudatlanság nagy szégyen, azért a látszatot 
akarják megóvni mindenáron és leszólnak mindent, amihez nem 
értenek. Ilyen gőgös féltudósok árthattak neki legtöbbet az élet-
ben, ezek ellen legjobban szórja beszédének a villámait, kiönti 
vulkanikus lelke tüzét, keserűségét. Ezek az Istentől elátkozottak 
«maledicti;a Deo», ördögi emberek, akik rossz hírbe hozzák a 
tudományt a praelatusoknál, a fejedelmeknél és a népnél. «Ezek 
a világtalan vakondok, a csipás denevérek, akik a tudomány fényét 
nem birják el, ezek tisztátalan disznók, akiknek nincs bátorságuk 
tudni, sapere non audent; akik azon fáradnak, hogy tudatlanság-
ban maradjanak és az arcukat borító sártól elfordítják a szemei-
ket. Ezekről írja választékosan Júdás apostol a levelében: «Qui 
quaecunque ignorant, blasphémant, ezek amit nem értenek, azt 
káromolják, amit pedig ösztönszerűleg tudnak, mint az oktalan 
állatok, azáltal jutnak romlásra . . . Ezek víznélküli felhők, melyek 
a szelektől idestova hányatnak, őszi fák, gyümölcstelenek, két-
szer holtak, kiirtottak ; a tenger dühöngő habjai, saját gyalázatukat 
kitajtékozók, bujdosó csillagok, akik számára a sötétség förgetege 
örökké fenntartatik.»3 

1 Op. Maj. I. 57. 
2 Op. ined. 416—18. Op. Maj. I. 19—26. 
3 Jud. levele. 10—13. v. 
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A tévedés az igazságra szomjúhozó lélek betegsége. A diag-
nózis megejtése, az okok megállapítása után a gyógyszerekről 
kell gondoskodni. 

Francis Baco — úgy lászik — még azon álomban ringatja 
magát, hogy egy logikai módszerrel s ennek eredményekép fényes 
találmányokkal, nagyobb gazdagsággal, kényelemmel meg lehet 
reformálni a világot. Rogeriusnak nagy előnye, hogy sokat küzd 
«nagy természetével» és oxfordi tanítására következő tízévi mellőz-
tetés alatt van ideje elmélkedni és így tépelődések árán jobban 
megismeri az emberi lélek örvényeit, mélységeit. Ezért utódánál 
mélyebbre hatol az okok fürkészésében és tökéletesebb gyógy-
szereket ajánl elhárításukra. 

Szerinte a velünk született emberi gyarlóság ellen segít a 
kegyelem és eszközei, főleg az Oltáriszentség. Az érzékek csaló-
dásától megment az óvatosság és jó műszerek. A szerzett aka-
dályoktól, a bűnöktől, rossz szokásoktól az ifjúság gondosabb 
nevelése szabadíthatja meg a jövő nemzedékeket. Tiszta erkölcs, 
becsületes élet nélkül senki sem keresheti elfogulatlanul az igaz-
ságot, viszont az igazság verőfényében feltaláljuk az erkölcsi erők 
forrását. 

Gyarló tekintélyekkel szemben hivatkozzunk igaz tekintélyre 
és ne habozzunk ellentmondani az elődöknek, ők is emberek. 
A megszokás ellen világos, meleg hangú érveléssel szálljunk 
síkra. A tömegsuggestio hatalmát csak a pápák és a fejedelmek 
törhetik meg, ők is csak úgy, ha bölcs vezetőembereket képez-
nek ki, akik a tömeget szóval és példával maguk után vonzák. 
Az «eliteprincipiumot»1 ajánlja tehát, melytől minden haladást 
remélnek a modern nevelők és sociológusok, melyet oly nagy 
sikerrel alkalmaznak politikai, gazdasági téren a szociáldemokraták 
és a német népszövetség, vallásos téren a kongregációk. A fel-
fuvalkodottság, a «mi tudósok» gőgje ellen vegyük fontolóra, 
hogy magunk is korlátolt emberek vagyunk és könnyen téved-
hetünk. Az igazság régióiban csak négy szárnyon járhat bizton a 
lélek : imádja az Istent, őszintén keresi, alázattal fogadja az igazat, 
gyakorolja a jót, alakítja a szépet. 

Olyan elvek ezek, melyeket ma is megszívlelhetünk és sok 
önámítástól, ábrándtól, csalódástól szabadítanak meg minket. 

6. A Novum Organum második részének töredékében veru-

1 Op. Maj. I. 17., 32. 
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lami Baco kifejti a feltalálás művészetét Felosztásai aprólékosak, 
gondolatmenete nehézkes, azért kivonat helyett lelkes hive, mű-
veinek kiadója, Fowler nyomán adom meg szabályait, előnyeit és 
hiányait.1 

A sok okoskodás helyett ajánlja a természet közvetlen meg-
figyelését és kísérletek végzését. A renaissanceban a túlzó syllo-
gisticus módszer ellen a túlzó empirizmust állítják fel, mely adatok 
elhalmozásával kívánt előre jutni. (Inductio per enumerationem 
simplicem.) Francis Baco helyes ösztönnel megérzi a tudományok 
igaz tárgyát, mely az okok (nála a formák) és az okozati kap-
csolatok megismerésében van. Értelmünknek természetes hibája 
az okok kutatásánál, hogy szeret azonnal a legmagasabbakhoz, a 
széleskörű fogalmakhoz szökkeni. Meg kell tehát nyirbálni a 
szárnyát és ólmot kötni a lábára, hogy az egyedekről csak a 
legközelebbi fajhoz emelkedjék és innen újabb megfigyelések 
után az általánosabbakhoz. Ezután három táblakészítéssel és hossza-
dalmas részletezéssel adja meg a scolasticus elvonás módozatait, 
amint Windelband megjegyzi.2 

Francis Baco indukciójának előnyei mellett igen nagyok a 
hiányai. 

Nagyon bizik a szabályokban, azt hitte, ezek ismerete egyen-
lővé fogja tenni az emberek szellemi képességeit és mindenkit 
feltalálóvá, felfedezővé tesznek. Ezért nem sokat törődik korának 
nagy felfedezéseivel. Nem ismeri sem Harvey tanát a vérkerin-
gésről, sem Galilei kísérleteit, Kepler csillagászati számításait. 
Viszont az alkotóképzeletet teljesen mellőzi, lefoglalta már a 
tudományok felosztásában a költészet számára. Ezért nem méltá-
nyolja a hipotéziseket, melyeknek az újkori tudás legtöbbet 
köszön, ezért ítéli el Kopernikus és Gilbert elméleteit, mert szerinte 
ellenkeznek] az tudományos módszerrel, egyszerre magasba szök-
kennek. Legnagyobb hibája végül az, hogy a mennyiségtant tel-
jesen elhanyagolja és nem is sejti, hogy enélkül a feltalálás 
művészete lehetetlenség. 

Jóval verulami Baco művének megjelenése (1620.) előtt fényes 
sikerrel alkalmazza a feltalálás igaz művészetét Galileo Galilei 
Pisában 1589—92-ig. Az ő elvei már egészen mások.3 Szerinte 

1 Balogh Ármin, A Novum Organum. 139. 
2 Lehrbuch6, 1912. 322. 1. 
3 Ueberweg-Heinze11 III. 74—77. 
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az igaz filozofia a mindenség nagy könyvében van megírva. 
Nyitva áll mindnyájunk előtt, de csak akkor fogjuk megérteni, ha 
tudjuk a könyv nyelvét és betűit. A könyv nyelve a mathematika, 
betűi a háromszög, a kör és egyéb mértani alakzatok, ezek segít-
sége nélkül lehetetlen bármit megismernünk. A tiszta induktiv 
módszer nem ér semmit, sohase emelkedhetik fel az általános 
törvényekhez. A természettudományi kutatás igaz módszere két 
egymásba vágó eljárást foglal magában. Először általános elveket 
állít fel, melyek mathematikai viszonyokat fejeznek ki és alkal-
masak arra, hogy az egyes tüneményeket magyarázzák (metodo 
compositivo). Másodszor az egyes eseteket elemzi és megállapítja, 
vájjon a feltett törvény megvalósul-e bennük (metodo risolutivo) ? 
Ezért a mathematikus elmélet megelőzi a tényeket. Az esés tör-
vényeinek felfedezésénél Galilei valóban inductiót, deductiót, 
mennyiségtani elméleteket és mérlegelő megfigyelést váltogatva 
használt. 

Rogerius Baco Galilei előtt háromszász esztendővel hirdeti 
és használja ezt a kétféle módszert. 

Mindenekelőtt síkra száll a syllogismus túlzó használata 
ellen. Az embernek megvan a maga természetes józan esze, 
magától követi a logika szabályait, azért nem érdemes ezekkel 
sokat bíbelődni. Aristoteles mondja ugyan, hogy a syllogismus 
tudást ad (est faciens scire), de ez csak akkor igaz, ha a tapasz-
talás kiséri. Aristoteles logikai műveit ismeri, de nem sokra 
becsüli; többet érnek poétikájában és rhetorikájában azok a mód-
szerek, melyek feltalálásra, szerkesztésre tanítanak, i Ezeket mai 
nyelven a valószínűség logikájának vagy Ribot nyomán az érzel-
mek logikájának hívjuk. (La logique des sentiments.) 

Nagyra becsüli a mathematikát. Felfogása értelmében még 
a logika is mennyiségtani törvényekkel dolgozik.2 Tud belőle 
annyit, mint akármelyik kortársa és fizikai kísérletekben alkal-
mazza, akárcsak Galilei és Descartes. Előtte a mennyiségtan a 
filozófia abc-je, a természettudományok kapuja és kulcsa. «Tud-
ják meg a természetbúvárok és a bölcselők, hogy a természet 
tárgyaival szemben örökké gyámoltalanok maradnak, ha nem 
ismerik a mennyiségtan hatalmát.»3 

1 Rivista. 548. Charles, V i e . . . 140. 
2 Op. Maj. I. 102., 98—106. 
3 De coelestibus, idézi Charles, V i e . . . 137 ; Steele, Op. ined. IV. 342. 
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A tapasztalati tudománnyal az Opus Május egy egész könyve 
foglalkozik. (VI. rész.) Szerinte ez a legfontosabb tudomány, min-
den tudománynak ez a királynéja, a többi csak «ancilla», minden 
elméletnek ez a célja-vége. «Ö az első ember a föld hátán, aki 
teljes öntudattal, átértéssel ejthette ki e szavakat: kísérlet és tapasz-
talás.» (Picavet.) Mindjárt a VI. rész elején írja: «Tapasztalás nél-
kül semmitse ismerhetünk meg kielégítően. A megismerésnek két 
módozata van: okoskodás és tapasztalás. Az okoskodás követ-
keztet, hatása az, hogy megengedjük a következményt, de nem 
győz meg minket (non certificat), nem távolít el minden kételyt. 
Azt, hogy értelmünk megnyugodjék az igazság szemléletében, 
csak tapasztalás útján érhetjük e l . . . Ez az eset forog fenn még 
a mennyiségtanban is, hol a bizonyítóerő a legerősebb. Tud-
hatja valaki az egyenszárú háromszög bizonyítékait, tapasztalat 
nélkül nem nyugszik a lelke».i 

A tapasztalati tudománynak három előnye és rendeltetése 
van. 1. A többi tudomány következtetéseit megvizsgálja és bizo-
nyossá teszi (Verificat).2 Példaképen a szivárvány jelenségeit elemzi 
egész tudományos módon. 2. A meglevő tudományok határai 
között új eredményeket ér el.3 Az egészségtan művelésével, a 
városok berendezésének, a környék levegőjének javításával... 
meg lehet hosszabbítani az emberi életet Mathuzsálem koráig. 
3. Új tudományágakat fog teremteni. Felkutatja a természet titkos 
erőit, megismeri a multat, előre megmondja a dolgok folyását és 
csodálatos hatalmú eszközöket, gépeket fog feltalálni.4 

Ide iktatom a modern technikai vívmányokról szóló híres 
helyét. «Elmondom az emberi ügyesség és a természet csodálatos 
műveit . . . azért, hogy belássuk, milyen méltatlan dolog ezekhez 
hasonlítani a bűbájosságot, mely nem is tehet annyit. Tisztán ész-
szel és ügyességgel lehet készíteni hajókat evezősök nélkül úgy, 
hogy a legnagyobb folyami és tengeri hajók nagyobb gyorsa-
sággal haladnak egy ember kormányzása alatt, mintha telve vol-
nának evezősökkel. Hasonlóan készülhetnek kocsik, melyek iga-
vonó állatok nélkül hihetetlen gyorsasággal haladnak; úgy 
gondolom, ilyenek lehettek a régi kaszás szekerek, melyekkel 

1 Op. Maj. II. 167. 
2 Op. Maj. II. 173—202. Verificare, verificatio, a mai természettudomány 

kedvenc szavait szintén ő használja legelőször. 
3 Op. Maj. II. 202—215. I. 402. 
4 Op. Maj. II. 215—222. 
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háborút viseltek. Lehet csinálni repülőgépeket, melyekben közé-
pen ül az ember, leleményes eszközt forgatva, melynek segélyé-
vel madarak módjára mesterséges szárnyak verdesik a levegőt. 
Hasonlóan lehet szerkeszteni kis gépet végtelen nehéz súly eme-
lésére és leengedésére. . . Műszerek segélyével le lehet menni a 
folyók és tengerek fenekére életveszély nélkül . . . Számtalan ilyen 
dolog készülhet még, mint folyamhidak oszlopok nélkül és más, 
eddig hallatlan gépezetek.»1 

A gyakorlati, módszeres kísérletezésben a két Bacot össze 
sem lehet hasonlítani. Francis útmutatásait senki se alkalmazhatja 
eredménnyel, saját próbálkozása nagyon naiv, játékszerű. A meleg 
természetének megállapítására tarka összevisszaságban állanak 
nála egymás mellett a vitriol, mely a ruhán lyukat éget; a bor-
szesz és ecet, melyek a nyelvet égetik; a toll és gyapjú, mert 
melegen tartanak; az állati válladékok (fimus equinus et 
huiusmodi excrementa) a láng és a napsugár mellett.2 

Rogeriusról ellenben modern fizikusok is elismerik, hogy 
,exakt' tudományos módon jár el akár a szivárvány jelenségei-
nek elemzésénél, akár tükörkisérleteiben.3 

Eljárása valóban a feltalálás művészete, melyet az akkori 
gyarló műszereket tekintve, talán soha senki nem kezelt nagyobb 
művészettel, mint ő maga. A legkülönbözőbb tudományágakhoz 
tartozó ismereteket és tárgyakat ügyesen alkalmazza egy-egy 
probléma megoldására. A kiindulópontot is szabadon változtatja 
a megoldandó kérdés természete szerint. A szivárványnál ana-
lógiákból indul ki, hasonló jelenségeket keres a harmatcseppen, 
a malomkerékről hulló vizén, az indiai kristályokon ; azonnal 
elemzi mindegyiket és csak azután szedi elő csillagászati isme-
reteit. A tükröknél Euklides elméletét kísérletekkel próbálja ki 
és helyette iparkodik jobbat felállítani. 

Sokat köszön az araboknak, de mindjárt hangsúlyozza elle-
nük, hogy a tiszta mathematikai kiindulás nem elég. A keresz-
tényektől abban különbözik, hogy a tudós hagyományokkal, 
skolasztikus tekintélyekkel szemben állandóan rámutat az egyéni 
megfigyelés és a kísérlet fontosságára. Sokszor figyelmezteti kor-

1 Epistola de secretis operibus ortis et naturae, c. IV. Opera ined. 
532—33. 1. 

2 Novum Organum. 11. 11—21.; Liebig, Über Fr. Bacon u. d. Methode 
d. Naturforschung, 1863. 21. 1. 

3 Little, Essays. 230—240. Würschmidt. 
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társait arra is, hogy a fogalmakat ne zavarják össze. A fizika 
nem bűbájosság, a tudományos chémia nem aranycsinálás, az 
orvosi tudomány nem kuruzslás, az elméleti csillagászattan nem 
jövendőmondás. 

Wundt a logikájában (1883. II. 243.) megjegyzi, hogy a kül-
földön «tűnőiéiben van az a mythos, amely szerint verulami Baco 
volt a természettudományok módszerének nagy törvényhozója». 
Ennek a nálunk is elterjedt mythosnak a megdöntésére állítottam 
szembe a két Bacot és azt hiszem, a fejtegetésekből eléggé 
kitűnik, hogy a párhuzam nem végződhetik Rogerius hátrányára. 
Lassanként jóvá kell tennünk a filozófia történetének egyik igaz-
ságtalanságát és ki kell őt ragadnunk az ismeretlenség homá-
lyából. i 

7. Erre a becsületmentésre épűgy rászolgálnak a tettei, mint 
a tanítása. Befejezésül felsorolom még, amit eredményeiről, mű-
velődéstörténeti hatásairól tudunk a tudományos kutatás jelenlegi 
állapota mellett. 

Alapvető elve, hogy minden igazság homogen, minden tudo-
mány a többivel összeköttetésben van.2 Ennek kimutatására korá-
ban lehetetlen tervet állít fel és dolgozik rajta tíz álló eszten-
deig: egy általános természettudományt akar teremteni «De 
multipliicatione specierum» cimen, mi alatt modern nyelven az 
energia változását, terjedését értjük. A «species» nála minden-
nemű tevékeny alany első hatása. A nagy természet alapelemei 
az anyag és erő. A testek között levő egyetemes vonzóerőnek 
csak egy erősebb faja a mágneses vonzás. Az erő egyenletesen 
terjed térben és időben, ezért ki lehet fejezni vonalakkal, alakza-
tokkal és hatásai mathematikai törvénybe foglalhatók. Ezért vég-
eredményben minden természettudomány mathematika. 

Az erő minden alakjában hasonló módon terjed, miért is 
határozottan állítja, hogy vannak ránk nézve láthatatlan fény-
sugarak és bizonyítja a következő módon. Azt állítják, hogy a 
hiúz szeme keresztüllát a kőfalon. Ez lehetséges, mert a species 
{az energia) áthatol az érctömbökön hang- és hőalakban, követ-

1 A legelterjedtebb, legalaposabb bölcselettörténelem, Ueberweg-Heinze 
II. k. 1915., elég szépen ismerteti Rogeriust, de már a IV. k. 1916-ban meg-
jelenő 11. kiadásában húszszor idézik verulami Bacot, Rogeriust egyetlenegyszer 
sem. Mintha a «mythos» még mindig élne? 

2 Opera ined. 17—18., 37—38. A Multiplicatio specierum Opus Május 
11. végén van. 
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kezőleg átmehet rajtuk fényalakban is, de arra gyenge, hogy 
a mi szemünket ingerelje. Lehet, hogy a hiúz szeme ezt az ingert 
már megérzi.1 

Az energia terjedésének törvényeit leginkább az optikában 
tanulmányozza (perspectiva), ez számára a természettudományok 
tipusa. Ezen a téren összefoglalja Ptolemeus, Avicenna, Alhazen 
eredményeit, de őket meghaladja és sokkal eredetibb módon dol-
gozza fel, mint kortársa, Witelo, akit pedig nem kisebb ember, 
mint Kepler magyaráz még 1608-ban. 1614-ben kinyomatják 
Frankfurtban az Opus Május két részét, a mennyiségtant és az 
optikát a tükörkisérletekről szóló függelékkel és ekkor — meg-
írása után majd négyszáz esztendővel — úgy becsülik és hasz-
nálják, mint Keplerét és Scheinerét. 

A szem anatómiája és fiziológiája után tárgyalja benne az 
egyenes vonalú látást, a visszaverődés és fénytörés törvényeit. 
És itt nagyon sürgeti a törvények gyakorlati alkalmazását. A látás-
ban nem a távolság számít, hanem a látószög. A sugarakat 
viszont tükrökkel és lencsékkel úgy törhetjük és hajlíthatjuk, 
amint mi akarjuk. Ezért alkalmas összeállítással hihetetlen távol-
ságból olvashatunk egész apró betűket, megszámlálhatjuk a homok-
szemeket. A gyermek óriásnak tűnik fel és az ember hegynek, 
ha oly szög alatt látjuk, mint a hegyet; látszólag közelebb 
hozhatjuk a napot, a holdat, csillagokat. Felemlíti a szemüveget 
és csodás hatású, hadicélokra alkalmas gyújtótükrökkel próbál-
kozik.2 

A távcsövet utána 300 évvel találják fel, de amint látjuk, 
ő már elvben megmutatja, miért s hogyan lehet megszerkeszteni. 

A fény mivoltára nézve a hullámelmélettel rokontanokat 
említ. «A terjedő fény nem test.3 A terjedés nem pillanatnyi, 
hanem időben történik és nem mehet végbe űrben, hanem 
valami közvetítő közegnek kell lennie.»4 

Az oxfordi tanulmányokban Pattison értekezik Rogerius al-
chémiájáról és elismeri, hogy őt mai tudományos értelemben is 
vegyésznek kell mondanunk.5 Feltalálja a lőport és ezzel nem-
csak a nyerserő uralmának megtörésére, a hadviselés átalakítására 
gyakorol befolyást, hanem kényszeríti a jövő századok fizikusait, 

1 Op. Maj. II. 478. 
2 Op. Maj. II. 164—166. Opera ined. 534—35. 
3 Opera ined. 114. 
4 U. o. 35. 5 Little, Essays. 11. fej. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 8 
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hogy a lövegek mozgásával, gyorsaságával, akadályaival foglal-
kozzanak és így kiépítsék a modern mechanikát. Megjegyzi, hogy 
a chémiát csak ketten tudják a világon, magister Petrus, aki 
remeteéletet él és ő. Charles1 szerint chémiai tudása miatt vesz-
tette el Oxfordban a tanszékét 1257-ben és végső elitéltetésében 
is nagy szerepet játszott. A ferencrend akkoriban forrongott, 
sokan nem tudták megbocsátani sz. Bonaventurának, hogy meg-
engedte a filozófiával való foglalkozást és visszakívánták sz-
Ferenc egyszerűségét. Ezek az ú. n. «spirituálisok vagy lelki 
életet élők» később nyiltan támadják a generálist, támadják 
Rómát és elpártolnak az egyháztól. Már most gondoljuk el, hogy 
ezek az egyszerű jámbor lelkek, akik mindenhol természetfölötti 
vonatkozásokat kerestek, hallották fr. Rogerius cellájában a 
mennydörgést, látták a villámlást és a robbanás után érezték 
a ,kénköves' füst szagát, ki tudta volna őket meggyőzni arról, 
hogy ez a Rogerius nem az ördöggel cimborál? Szerencsére 
voltak olyanok is, akik megértették és tanultak tőle. így pl. 
Bungay Tamás,2 ki 1270 körül tanítja Oxfordban a természet-
tudományokat, nagyrabecsüli az induktív módszert. Sokan őt is 
bűbájosnak tartották, a többség azonban szerette és 1275-ben 
tartományfőnök lesz. Alatta bizonyára nem volt rossz dolga a 
fogságra itélt Rogeriusnak és segítségével erősödött ,az oxfordi 
irány'. 

A földrajz történetében is nevezetes szerepet játszik Roge-
rius. Keresi az éghajlatok különbségének okait; térképeken meg-
rajzolja a városok földrajzi szélességét, hosszúságát, a folyók 
medrét, az országok és tengerek határát. Ez alkalommal említi 
a pápának, hogy egy tudós társaságnak fel kellene mérnie az 
egész földet és pontosan meghatározni ezeket a hozzávetőleges 
adatokat. Bizonyítja a föld gömbalakját és ez alkalommal leírja 
Columbus Kristóf számára Amerika felfedezésének a gondolatát. 
Rogeriust a XIV—XVI. században nem idézik, hanem a műveit, 
főgondolatait bőségesen ollózzák, lopkodják. így Pierre d'Ailly 
«Imago mundi» c. művében sokat szószerint kiír Baco földrajzá-
ból, többek között azt is, hogy Kelet-Afrika közel fekszik (acce-
dens valde) Nyugat-Indiához és a tenger a kettő között nem 
széles. (Non est magnae latitudinis.)3 Columbus Haitiből írja a 

1 Charles, Roger B. 24. 
2 Little, The grey friars. 153. 
3 Op. Maj. I. 230. 
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spanyol királynak, hogy olvasta Pierre d'Ailly müvét és sokat 
gondolkozott rajta. 

A csillagászatban Aristoteles ellen tanítja, hogy az égi testek 
anyaga nem különbözik a föld anyagától. Ezt a tételt Qalilei fejti 
ki később és a mi korunkban a spectralanalysis fényesen igazolta. 
Ptolomeusnak szemére hányja, hogy az érzékekben bizva meg-
csalódott. (Sensum imitando decipiebatur.)i Rogeriust hosszú 
tapasztalata megtanította, mennyire kell ügyelnünk az érzéki csaló-
dásokra. Szól az égi testek köbtartalmáról, helyzetéről, távol-
ságáról és megemlíti, hogy a csillagok mozgását lehetne jobban 
is magyarázni. 

Az időszámításban mindent ismert, amit a görögök, zsidók, 
arabok és keresztények tanítottak, maga is készít táblákat. Fel-
tünteti az egyházi naptár hibáit és kijelenti: «a Szentírás szöve-
gének megrontása mellett ez a világ legtürhetetlenebb tévedése». 
Ezen a téren is háromszáz esztendő mult el, míg a szava meg-
hallgatásra talált. XIII. Oergely tulajdonkép Rogerius érveit fogadja 
el, mert Pierre d'Ailly és Nicolaus Cusa nem tudtak többet 
mondani. 

Közvetve Kopernikusra is van hatása. Fossombrone püspöke, 
middelburgi Pál, művének felét Rogeriusból írta ki (Paulina de 
recta celebratione Paschae) s ő volt az, aki Kopernikust jobb 
táblák készítésére ösztönözte és rávezette nagy problémájára. 
Figyelembe véve Rogerius nagy alkotótehetségét, továbbá nyi-
latkozatát, mely szerint jobban is lehet magyarázni a csillagok 
mozgását, ezenfelül a körülményt, hogy sokat kiírnak belőle, de 
idézni nem szokták, valószínűen ő az az ismeretlen doktor, aki 
Franciscus de Mayronis 1322-ben írt műve szerint azt állította, 
hogy «a mindenségnek jobb berendezése volna, ha a föld mozogna 
és az ég állna».2 Mindenesetre sajnálatos, hogy erre a problé-
mára nem fordított nagyobb gondot és sok időt fecsérelt el 
astrologiai jóslásokra. Olyan rögeszme-féle volt ez nála, mint 
Newtonnál a Titkos Jelenések magyarázata. Általában mégis el-
mondhatjuk, hogy Baco az időszámítás és a csillagászat terén 
sem hiába élt és küzdött. 

A filozófiában nagy hatással van a ferencrendben keletkező 
új áramlatra, mely Duns Scotusban éri el legfőbb magaslatát. 

1 Charles, Roger Bacon, sa v ie . . . 178. 1. 
2 Ueberweg-Heinze10. II. 571. 
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Charles1 és Little2 ugyanis kimutatják, hogy egyenesen ő sugal-
mazza Guillelmus de Mara-t, ki Correctorium fratris Thomae 
cimen a leghíresebb támadóiratot adta ki szent Tamás ellen és 
az angyali doktor 117 tételét cáfolja benne. A mű igen nagy 
tekintélyre tett szert és a ferencrend generálisa ki is adta ren-
deletben, hogy szent Tamás Summáját a rend kebelében csak 
ezekkel a magyarázatokkal szabad leírni és terjeszteni. 

Az elvont okoskodás, az elméleti bölcselkedés azonban nem 
igazi eleme, sokkal többet tesz a nyelvtudományok fellendítésére. 
Nemcsak a század egyetlen görög nyelvtanát írja meg, hanem 
szót emel úgy a keleti nyelvek, mint az európai nemzeti nyelvek 
érdekében, mert ezek tanulása a tudományokon kívül előmozdítja 
a politikai, kereskedelmi összeköttetéseket és biztosabbá teszi a 
nemzetközi békét. Picavet határozottan őt tartja az összehasonlító 
nyelvtudomány, a nyelvbölcselet és a szövegkritika megalapító-
• áriak.3 

A Szentírás latin szövegének javítására vonatkozó javaslatai 
annyira modernek, hogy Flamming generális a XIX. század végén 
előterjesztette azokat XIII. Leó pápának és X. Pius tervezetének 
megvalósítását rábizta a bencésrendre Oasquet apát (most bíboros) 
vezetése alatt. 

A történelembölcseletben Comte Ágoston előtt úgyszólván 
csak Bossuet-t és szent Ágostont emlegetik. Rogerius itt is figye-
lemreméltó helyet foglal el, amennyiben Bossuet előtt négy és 
fél századdal a «meaux-i sas»-nál egységesebben, összefügőbb 
módon adja a történelem egységét és az emberi gondolat foko-
zatos fejlődését nemzedékről-nemzedékre. Görögország hőseit és 
félisteneit párhuzamba állítja a patriarchákkal és Juda királyaival. 
Szerinte a nyugatrómai birodalom megdőlésével nem dőlt meg az 
antik kultura és nem kezdődik egészen új, amint még ma is 
többen hiszik, hanem a kettő közötti űrt az arab kultura tölti ki, 
az emberiség haladását képviselő gondolkozók ott éltek a kalifák 
udvarában. Szellemi kincseik a XIII. században a nyugati népekre 
szállottak vissza és ezek «hacsak nem szamarak» ezt az isteni 
örökséget javítva és gyarapítva hagyományozzák utódaikra. Ha 
forrásával, szent Ágostonnal vetjük össze Rogeriust, nagy különb-

1 Roger Bacon, sa vie . . . 
2 The grey friars. 215. — 
3 Little, Essays. 77. 

240. 1. 
Ueberweg-Heinze10. II. 520. 
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séget látunk a tanokban és tárgyalásban.i A «Civitas Dei» azt 
keresi és azokon a pontokon időz, melyek a kereszténységet 
elválasztják Cicerótól, Senecatól vagy Porphyriustól, Rogerius 
ellenkezőleg a megegyező tanokat kutatja és így az összehason-
lító vallástudomány kezdeményezője. 

Még műveinek jórésze kéziratban porlad, még nem ismer-
jük őt teljesen, de már ez a rövid ismertetés is mutatja, meny-
nyit köszönhetünk neki, mennyire rászolgált, hogy megemlékez-
zünk róla az egész kerek földön és kiragadjuk őt az ismeretlenség 
homályából. De teremtő géniusza mennyit alkothatott volna még? 
Tudásának tárházából csak mutatványokat közöl, úgy tesz a pápá-
val, mint a nagy fölfedezők uralkodóik előtt, kincseket mutatnak 
be az idegen világból, hogy nagyobb vállalatra, a szép tartomány 
meghódítására buzdítsák. Erősen hiszem, ha ennek az istenadta 
tehetségnek nem nyirbálják meg a szárnyát, hanem tízévi hall-
gatásrakárhoztatás és 14 évi fogság helyett megalakíthatja a 
pápa vezetése alatt a világ egységesen működő tudóstársaságát, 
századokkal vitte volna előre a kereszténységet, megváltoztatta 
volna a világtörténelem folyását, és nagy krízisektől kímélte volna 
meg az emberiséget. Az irodalom művelésével megelőzi a renais-
sanceot, a Szentírás kritikájával s az egész positiv theologiával a 
Protestantismus követeléseit, a föld felmérésével, a mikroskop és 
távcső megszerkesztésével, az energiaelmélet a fénytan stb. to-
vábbi alkalmazásával megindítja a mai természettudomány leg-
több ágát. 

Huxley mondotta egyszer Newton mennyiségtanáról: «Ha 
visszatérhetne a mai világba, iskolába járna hozzánk». S ha a mi 
Rogeriusunk feltámadhatna és visszatérne közénk? Szívörömmel 
üdvözölné a haladást minden téren és eljárna a biologusokhoz, 
a fizikusokhoz, a vegyészekhez, a modern lélektan és paedagogia 
művelőihez iskolába, csak azt az egyet sajnálná, hogy sokszor 
törpék lépnek a gigászok nyomába és nem látják a tudományok 
egységéről hirdetett nagy elvét, nem ismerik el, hogy az igazság 
nem ellenkezhetik az igazsággal, a világ az Istennel, a természet a 
kegyelemmel, a tudomány a kinyilatkoztatással. 

1 Szép párhuzamot lehetne vonni a «Civitas Dei» IX—X. könyve és az 
Opus Május II. és VII. része között. 
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AZ E M B E R L E L K E . 

Az EMBER csak parányi kis pont a világmindenségben. Körü-
/ V lőtte a végtelen világok dimenziója s az idők fuvallatában 
ő a gyönge nádszál. 

S mégis e gyönge nádszál, ez arasznyi lét lett a teremtés 
koronája, a természet legékesebb virága, melybe felszívódott a 
a nagy Egész s mintha a természet a maga mély titkait önma-
gán kifejezni s bemutatni nem tudta volna: egy gyűjtőlencsébe, 
egy kis pontba: az emberbe mélyítette el magát; a nagy kos-
mos a kisvilágban lett teljes. Az Isten teremtő kezét az ember-
ben csodáljuk. 

Csodáljuk először az anyagvilágnak, a fizikának és chemiá-
nak kifejlődését, mely a test arányaiban, az idegrendszer finom 
szálaiban s szerkezetében mutatkozik. De csodáljuk főként azt 
a titokzatos, láthatatlan valamit, mi e testen és idegeken végig-
reszket, belőlük kibontakozik s miáltal a test szépséget, életet 
és mozgást, a természet pedig színt, hangot, értelmet nyer. 

Csodáljuk a bennük rejlő sphynx-et, melynek szemét elta-
karja önnön testünk. 

Testünk, idegrendszerünk az anyagvilágból való, annak 
mintegy meghosszabbodása, annak vastörvényszerűségét követi, 
annak természetével azonos, annak elemeiből táplálkozik, abba 
olvad vissza. S mégis mikor testünk az idegrendszer útján érint-
kezésbe lép a külvilággal s felveszi annak benyomásait, a külső 
világ az emberben csodálatos synthesis által új világgá lesz, a 
szinek, hangok, érzések, gondolatok, akarások, vallási és művészi 
inspiratiók világává. S megkétszereződik a valóság: A rajtam 
kívül fekvő nagy öntudatlanság bennem tudattá, a nagy szinte-
lenség és némaság bennem szines, zsongó világgá, a mennyiség 
minőséggé, a sokaság egységgé, a sok dirib-darab rendszerré, 
tudássá alakul, szóval a természet lelket, szellemet nyer s kive-
rődik rajta az elrejtett szépség, a titokzatos célszerűség, a gon-
dolat. 
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E tényt — úgy hiszem — kevesen tagadják s a zavar ott 
kezdődik, mikor felmerül a kérdés: mi az, mi bennünk a ter-
mészet e csodás elváltozását eszközli ; mi az ember, hogy gyönge 
nádszál természete ellenére is a természetnek nemcsak szol-
gája, de ura, művésze is tud lenni, hogy parányi terjedelme 
dacára is úgy látszik, végtelen világok hordozója? 

Mi az ember? Test és lélek, mondja a filozófia. S a baj 
akkor kezdődött, mikor nagyon megszerettük a természetet s a 
nagy világűrben megfeledkeztünk magunkról ; mikor először 
ült el rajtunk a kétely s azt hittük, hogy a természet minden s 
rajta kívül semmi sincs; mikor belé szerettünk vastörvényszerű-
ségébe s ettől vártunk feleletet az élet nagy titkaira s ráhelyez-
vén lelkünket az igazság mérlegére s a lélek könnyűnek talál-
tatván, kitöröltetett a valóság rendjéből. A görög atomizmus, 
az angol empirismus, a francia Condillac gépet akart csinálni 
az emberből. S a Phomme machine elmélet sokáig elhomályosí-
totta a keresztény gondolatot, hogy az ember nemcsak animalT 

hanem és főként értelmes valaki ; hogy van bennünk egy anyagi 
folyamatra le nem vezethétő szellemi valóság, mely a testben rej-
tőzik ugyan, de a test fölé is kerekedik, mint tudás és akarat. 
«Az ember — mondja Pascal — nemcsak nádszál, hanem gon-
dolkodó nádszál. Nincs arra szükség, hogy az egész világ tör-
jön romlására; egy vízcsepp is elég arra, hogy belépusztuljon. 
De ha az egész világ törne is romlására, ő akkor is fölényesebb 
lesz gyilkosánál, mert tudni fogja, hogy meghal, a világnak 
pedig nincs tudomása saját erejéről.» Pensée XXIII. 

Mint ahogy a teremtő Isten lelke lebegett a világ felett s 
teremtett belé rendet, világosságot, úgy lebeg a mi lelkünk a 
természet fölött, önti ki rajta fényét s bontogatja ki belőle az 
érzések, gondolatok és akaratok világát. 

A természet tele van Isten gondolataival és szépségével, 
de ki az, ki e szépséget öntudatra hozza és élvezi? Ki az, ki az 
ébredező természet színpompáját szemléli, ki egy csillagvilágos 
éj némaságából kiáradó gondolatot felérti s érzéseit imádássá 
magasztalja? A lélek, egyedül az emberi lélek! 

Lelkünk ezen csodás tevékenysége s teremtő ereje már az 
egyszerű természetszemléletben is megfigyelhető. 

Az érzékszervek s idegek útján közölt külső benyomások 
mint szín, hang, hő, fény, íz, fejeződnek ki benne. A természet 
a lélekben ezerféle színpompában, dalban és formaszépségben 
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tükröződik. A külvilágot a lélek mint érzést, szemléletet fogja 
fel. Érzés és szemlélet tisztán fizikai adatok, a természetben 
nem találhatók. A látás érzetének a külvilágban bizonyos számú 
étherrezgés felel meg, a hallásérzetet a levegő hullámzása, a 
szag és ízérzeteket a chemiai molekulák harmonikus vagy dis-
harmonikus mozgása, a hőt mechanikai folyamatok okozzák. 
Szóval az anyag és annak mozgása bennünk anyagtalan, kiterje-
dés nélküli alakot ölt. Idegeit, mint a hegedű húrjait kifeszíti a 
színtelen világon és szines dalt csal ki belőlük; idegeibe, mint 
valami zönge szekrénybe gyűjti a különböző mozgásokat s egy-
szerű lelki elemekké, érzéssé és tudattá változtatja őket. A psy-
chofizikai laboratórium soha sem fog egy egyetlen érzést sem 
előállítani, mert érzés csak a lélek számára van adva. 

De az érzésben a lélek inkább elszenvedi, mint alakítja a 
benyomásokat. A lélek szellem s önkifejtő, alkotó erejének igazi 
hazája nem az érzet, hanem a gondolat. Feljebb száll tehát a 
gondolat világába s a világot nemcsak mint érzést tükrözi, hanem 
gondolatban, tudományban fejezi ki magát. «Je ne suis pas 
done simplement un être passif et sensitif, mais un être actif 
et intelligent; et quoi qu'en dise la philosophie, j'oserair 
prétendre àl'honneur de pense, mondja Rousseau.1 

A lélek a dolgok sokszerűségéből egységet alkot. A szel-
lem látásával fürkészi ki titkos vonatkozásaikat, belépillant a 
dolgok méhébe s mint a bányász úgy emeli ki lelkünk az érzé-
sekből és szemléletekből a gondolatot. Átsurrann a változó és 
múló világtüneményeken s kitapogatja belőlük az egységet, az 
állandót, a dolgok magvát és fogalmakat alkot, vagyis a tüne-
ményvilág szines kaleidoskopját, az egymástkövető, összefüggés-
nélküli élményeket a tudat synthetikus erejével s az intuitió 
hatalmával összefüggő egésszé olvasztja, a nagyvilágot a maga 
kis világában mint összetartozó, célratörekvő rendszert szemléli. 
S ez nem puszta képzetkapcsolat, mint az associaciós psicholo-
gia vélte, hanem elemezhetetlen új lelki erők kibontakozása. 

Már a legegyszerűbb fogalomnál feltűnik a lélek fenséges 
ereje: az abstractio a szellem egységesítő látása s a legegysze-
rűbb Ítéletien is ott szerepel az intentio, mely a dolgok össze-
függéseit felismeri. A dirib-darab világot bárhogyan rakosgatnám, 
abból sohasem tudnék Ítéletet összerakosgatni; én vagyok az, 

1 Geyser Psychologie 450. o. 
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ki a gondolatot kifejezi; az én lelkem teremtő ereje szülte az 
egyszerű, de nagyszerű szót: ez van, ez létezik. «Je pense, donc 
je suis.» A gondolkodó szellem mondja, hogy a világ van. 
A természetben dolgok vannak és események kapcsolódnak s 
csak a lélek intuitiv ereje, elemző és összetevő tevékenysége 
ismeri fel s alkotja meg a dolgok összefüggő rendszerét s 
oksági kapcsolatait. A természet lélek nélkül egy végtelen 
anyag és erőrendszer, nyers tömeg s csak a lét szövőszékén 
lesz kifejezésteljes. 

Entziffernd staunt des Menschen Blick 
Und forscht nach Anfang, Ursach, Grund . . . 

Az állatnak is vannak ismeretei, de csak a faj életének 
határain belül ; hasznossági ismeretes ezek, csak azon konkrét 
szükségletek érzéki felismerései, melyekre a létért való küzde-
lemben szüksége van. A világ causalis összefüggéseiről sejtelme 
sincs. De az ember lelke a világegyetem kovácsa s fogalmai-
nak vaspántjába kényszeríti és kapcsolja a szervetlen sokfélesé-
get. Láthatatlan módon alakítja, szervezi, szétrészeli az anyagot, 
hogy működéseinek legyen hordozója. Láthatatlan lelki szálak-
kal fűzi egybe. S a «világ kénytelen elviselni e láthatatlan lélek-
nek szines alaköltését. A természet átfinomul, szervessé válik, 
míg e benső elv hatása alatt áll s ismét elemeire bomlik, ha e 
benső elv melegítése, lelkesítése megszűnik.»1 

S aztán elindul önalkotta fogalmain és elvein, rátámaszko-
dik a tapasztalásra, kifejezi magát tudományban s tudományát 
ráalkalmazza a világra s alkot technikát, kulturát, szervez társa-
dalmakat, teremt jólétet s ha az idők folyamán elkopik, nem 
hal meg, hanem újra születik s újra teremt s alakítja a kulturát 
saját képére és hasonlatosságára. 

Vernunft du heil'ge Gottesflamme, 
Du Bronn der Freude, Wahrheitsmacht, 
Dein Strahl den Sucher hell entflamme 
Der über Buch, Retorte wacht. 
Noch keiner hat dich je gesehen 
Und konnte dich lebendig fassen 
Doch von dir kommt ein Gotteswehen ; 
Retorte und Buch muss bald erblassen. 

1 Trikál : A lélek. 490. 
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Du bist der Menschheit Morgengabe ; 
Auf dich pocht jedes Menschenherz ; 
Geht auch die Welt bergauf, bergab, 
Dein Name prangt in Lied und Erz. 

Tudomány és kultura csak egyik kifejezésmódja a lélek 
végtelenül gazdag világának. Neki nem elég a föld. Felemelke-
dik a természetfelettiség magaslataira, a látható világon keresz-
tül a láthatatlan szellemvilággal lép érintkezésbe. Önmagába 
tekint, látja, hogy nem e világból való, kilép a tér és idő kor-
látaiból a neki való világba s a tudás lépcsőjén s a kegyelem 
szárnyain emelkedik Urához. 

íme a lélek életének egy új kikezdése: a religio, a hit 
világa. Mikor szent Pál a harmadik égig ragadtatik; mikor az 
Areopagita mystikus contemplactióról beszél; mikor szent 
Ágoston az ostiai tengerparton e szavakban tör ki : hallgasson el 
minden nyelv és tűnjön el minden jel és beszéljen az Úr és 
ragadjon el és rejtsen el a visio (Confess. IX. X.), akkor az 
emberi lélek egy őseredeti, mélységes élete: a vallásos lélek 
Istent kereső vágya bontakozik ki, az adoratio, contemplatio, 
viziók világa, mely nem egyszerű tudás, nem mathematika, 
hanem a kegyelemtől átitatott, megvilágított, felmagasztalt lélek-
nek, emberi tudást meghaladó ismerete: a hivő tudás, a hitből 
látás, a természetfeletti megismerés. 

Ugyancsak nem puszta tudás, hanem a léleknek tudást 
meghaladó világa nyilvánul meg a művészlelkek teremtő kép-
zeletében. Fra Angelico angyali alakjaiban, Michel Angelo Móze-
sében, a góthikus stílusban, hogy magasztosul fel a természet, 
az egyszerű vásznon, a hideg kövön hogy verődik ki a lélek, 
hogyan reszketnek ki földöntúli érzések, hogyan árad szét rajtuk 
egy új világ: a lélek mélyéből fakadó művészi látás. E titkos 
világból valók a költők inspirációi, Beethowen égi zenéje, a 
hősök szelleme s az emberi léleknek rendkívüli jelenségei. 

Társadalmi politikai, gazdasági küzdelmeink rugója is a 
lélek, a társadalmi, a tömeglélek érzéseinek, vágyainak, gondo-
latainak tükröződése. A történelem is vallási, hősi, költői, mű-
vészi, filozófiai lelkek kifejeződése. Nagy egyéniségek nagy gon-
dolatainak története, mondja Carlyle. (Helden stb. 25. o.) A tör-
ténelem egyes korszakaiban, mint tükörképben szemléljük a 
kor tipikus lelkét, azért beszélünk ókori, középkori, újkori em-
berről. 
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Amint elváltozik a lélek, elváltozik a kor. Ismerni akarod 
a kort, melyben élsz? Ismerd meg a lelkét. 

A világháború ágyúdörejében és golyózáporában sem 
hiányzik a lélek, sőt itt ugyancsak nagy a szerepe. Hősiesség és 
áldozat lélekből valók. És inség, fagy, szenvedés közepette az 
fog győzni, kinek erősebb a lelke. Vagyis, kiben nagyobb a 
kitartás, a hit, a hazaszeretet, a lelkesedés, az öntudat! Szen-
vedni és győzni csak az tud, kinek lelke van hozzá! A lélek a 
test építőmestere s a lövészárkokban az bírja tovább, kinek ide-
geit és karját átjárja a diadalmas, hősi lelkület. 

íme az ember lelke! Csodáljuk a nagy természet titkait, de 
megrendülve állunk a lélek titkos világa előtt! Ó természet 
nagy művésze, gondolat és tudás fája, Isten dalainak e földön 
énekese ! Révedezve járunk a világmindenségen keresztül — 
irja Novalis. — Vájjon a világmindenség nem bennünk van-e? 
Nem ismerjük lelkünk mélységét. Pedig befelé vezet a titkok 
hazája.1 

Ne hasonlítsuk tehát az embert mindig az állathoz. Ne 
akarjuk az emberi egyéniséget az anyagból kifejteni. Higyjünk 
az üdvözítő gondolatban, hogy győzelmes lélek vagyunk, titkok 
hazája s nyissunk rá e titkokra, hogy rányithassunk a nagy 
természet titkaira. 

Jákóhalma. Hetényi Oyula. 

1 H. Lichtenberger, Novalis. 159. o. 



II. FRODAbMI É-RTESITÖ 

Dr. Kőhegyi József: Katholikus hitélet a magyar tanítóké-
pezdékben. Budapest, 1915. 36 1, Különlenyomat a «Katholikus 
Nevelés»-ből. 

A szerző már hosszabb idő'óta foglalkozik a magyar katholikus 
tanítás és nevelésügy statisztikai anyagának gyűjtésével és irodalmi 
felhasználásával. Egy ideig lebecsültük a számok ezen tudomá-
nyát, de mióta tudjuk, hogy csak lelkiismeretes statisztikai adatok 
nyújtanak felvilágosítást valamely intézmény fejlődéséről, irányá-
ról s eredményeiről, jobban értékeljük e száraznak látszó studiu-
mot. Dr. Kőhegyi hangyát megszégyenítő szorgalommal és lelki-
ismeretességgel egészen hű képet nyújt e füzetében katholikus 
tanítóképzőink — e fontos kulturális szemináriumok — hitéleté-
ről. Sok vigasztaló és örvendetes momentum domborodik ki 
összeállításában ; de sok még a tennivaló. Főleg feltétlenül szük-
ségesnek látszik az intensiv apologetikai tanítás, mert a radikális 
irány kivetette hálóját a kultura eme napszámosaira is, jól tud-
ván, hogy ha őket megnyerte, megnyerte közvetve az igazságot is. 

Dr. Kőhegyi könyvét melegen ajánlom az érdeklődők 
figyelmébe. 

Esztergom. Dr. Madarász István. 

Hit és haladás mult és fövő társadalmi kifejlés fokozatos 
hitnyilvánulásaként fogva föl. Budapest és Torda. 1908. Két kötet, 
ára 6 korona. IV és 577 lap. 

A munka nem viseli címlapján szerzőjének nevét. Az elő-
szó szerint a szerző könyvét eredetileg az Egyesült Államok Har-
ward-egyetemének bölcseleti karában mutatta be s a magyar 
szöveg csak fordítása az angolnak. 

Nem tudom, mi volt a véleménye a Harward-egyetemnek 
a szóban forgó könyvről. Nézetem szerint ez a «munka» komoly 
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ismertetést vagy birálatot nem érdemel, főleg két okból : nyel-
vezete az érthetetlenségig nehézkes, és a szerzőből egyáltalán 
hiányzik a higgadt ítélőképesség, mely a «hit és haladás» prob-
lémájának megoldásához szükséges volna. 

A könyv tizennégy oldalra terjedő bevezetés után öt részre 
oszlik: a hit viszonya az értelemtanhoz (15—39. lap), «hitfejlés» 
a bölcsészetben (41—154. 1.), hitfejlés a vallásban (155—412. 1.), 
hitfejlés a politikában (413—485. 1.), a társadalmi haladás köve-
telményei (487—564. 1.). Két lapon (565—566.) a felhasznált for-
rásműveket sorolja fel, melyek között Hegel, Spencer, Pfleiderer, 
Rousseau, Tiele, Tolstoj, Mommsen stb. szerepelnek. Azt meg 
kell adni, hogy a szerző nem egészen hatszáz oldalon rengeteg 
sok adatot halmozott össze, igazán minden lehetséges és lehe-
tetlen dologról beszél ; de hogy milyen a felfogása, néhány példa 
eléggé bizonyítja. 

«Az ősi Izraeliták vallását illetőleg ki volt mutatva (?), hogy 
az két fő alakulási réteget tartalmazott : a szellemimádás fokát és 
az a fölé helyezkedett Jávé-imádás fokát. Később ezekhez a ka-
naáni pogány istenségek fölvétele által a magaslatok kultuszának 
kezdetleges sokistenimádása járult.» (351. 1.) «A Jézustól meny-
nyire különböző, zavart és ellentétekkel terhelt a Jézus névleges 
követőinek, a magukat Jézus bizományosának tartó egyháznak és 
egyházfőknek a hite? Nincs a hitértéknek oly foka, mely szent-
ségtörő lélekkel a legmagasabb hitérték, az egyetlen Atyaisten-
ben való hit fölé ne helyeztetett volna . . .» (357. 1.) «Az egyház-
tartományokat szerzett és ezek védelmében isten nevében há-
borúkat vívott, s ezzel az istenben való hitét eszközévé tette és 
alája rendelte a földbirtokban való hitének és értékbecslésének.» 
(357—358. 1.) A pápa tisztelete emberimádás. (358. 1.) A szellemi 
hatalmak hitét az egyház az emberek megrontására fordította. 
(U. o.) A buddhizmus tökéletesebb a keresztény egyháznál. (U. o.) 
Az egyház «százanként kínozta halálra, vetette rabságra és végezte 
ki azokat, akik leginkább buzgólkodtak a szellemi világosság 
tiszta felfogásán és hamisítatlan alakban való terjesztésén, akik a 
legegyenesebb utat keresték az Atyához, szóval azokat, akik a 
Jézus példáját igyekeztek követni». (359. 1.) A keresztény egyház 
az «anarkista» jelzőt kapja. (U. o.) «Az angyalok újszövetségi 
tana a politheizmus egy alakjának tekinthető.» (363. 1.) Hogy a 
kereszténység Krisztus hitét nem fogadta el, szerzőnk a 382—401. 
lapokon «bizonyítja». «A skolasztikus bölcsészet legtipikusabb 
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képviselője, Roscellinus (?!), a zsarnoki dogmatizmus bölcsészetét 
alkotta meg.» (397. 1.) 

Ez csak rövidre szabott kis anthologia a szerzőnek hallat-
lanul elfogult állításaiból. A könyv stílusára nézve csak egy pél-
dát hozok fel: «A hit bölcseleti, vallási és politikai szerepének, 
s a társadalmi haladás követelményeinek erkölcsi és észszerű ala-
pokon való körvonalozása szempontjából történendő leirása előtt, 
a hit értelmének a leirása szükséges». (Az 1. lap kezdete.) 

Az előszó szerint a «munka helyenkint vázlatos. Ily helye-
ket illetőleg az iró arra kéri a gondolkozó olvasót, hogy kom-
mentálja a szöveget, mintha azt valaki másnak magyarázná». 

Véleményem szerint a szerző sokkal helyesebben járt volna 
el, ha egyáltalán nem ír, hanem az egész anyagnak ilyetén kom-
mentálását a «gondolkodó olvasóra» bizza. Neki kevesebb fárad-
ságába került volna, s az olvasó is jobban j á rna . . . 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

Heribert Holzapfel. Manuale Históriáé Ordinis Fratrum 
Minorum, latine redditum a Gallo Haselbeck. Friburgi Brisgoviae. 
1909. XVIII. 662. 

Schuller Dionysius a szent Ferencrend généralisa e század 
elején gondoskodott, hogy a szent Ferencrend története egy mo-
nographiában összefoglalólag megirassék, hogy azután a rész-
letes kutatásoknak mintegy kiinduló pontjául szolgáljon. A munka 
keresztülvitelét Holzapfel atyára bizta, aki már eddig is kitűnt 
számtalan a rend történetére vonatkozó dolgozataival. A mű elő-
ször németül jelent meg. Jelen kiadvány annak a fordítása. A for-
dítást P. Haselbeck Gallus rendtag végezte. Az eredetit az egész 
sajtó a legnagyob elismeréssel fogadta, különösen kiemelte Holz-
apfel tárgyilagos ítéletét és szigorú ! ritikai eljárását. A legendák, 
hagyományok ótvesztőjében szerencsés szemmel látta meg az 
igazságot. A rend történetében előforduló bajokat és hibákat leg-
kevésbbé sem hallgatja el, sőt talán néha még túlozza is. 

A szerző vállaira rendkívül nehéz feladat háramlott. A Ferenc-
rend 700 éves történetét kellett megírnia, ez a 700 év felöleli 
az egész világtörténelmet, mert hisz a szent Ferencrend annyi 
ezer szállal van a közélettel összenőve, hogy lehetetlen a rend 
történetét megírni anélkül, hogy staffageként a világtörténelmet is 
főbb vonalaiban meg ne rajzolnók. Amellett a Ferencrend törté-
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nete igen bonyolult, már a kezdet kezdetén két részre szakadt, 
később újabb szakadások állottak be és újabb hajtások sarjadtak 
a szerafikus gyökérről. 

A laikust leginkább a rend külső tevékenysége érdekli, me-
lyet a bel- és külmissiókban, irodalom, tudomány, művészet és 
szociális működés terén fejtett ki. Már XI. Gergely pápa ma-
gasztalja sokoldalú munkásságukat. 

A nép csoportosan tódult templomaikba, a templomok nem 
birták befogadni a hallgatóságot, tereken, piacokon kellett a szó-
széket felállítani. Gyóntatószékeik el voltak lepve bűnbánókkal, 
mindenki templomaikba akart temetkezni. Mindez a világi pap-
ság féltékenységét vonta magára, amiből sok huzavona, hosszas 
perek és nagy elkeseredés származott. Ennek a számlájára íran-
dók a gúnyiratok, hamis vádak, rágalmak jó része is, mellyel 
a szent Ferencrendet támadták. 

Még bámulatosabb a rend működése a külső missiók terén. 
Maga szent Ferenc járt ebben jó példával elől, fiai utánozták őt, 
a Szentföldön, Marokkóban, Algier, Tunisz, Aegyptomban vérük-
kel tanúskodtak az evangélium mellett. A XV. században francis-
kánus missiók a Lappföldtől a Kongó folyóig az Azovi szigetek-
től Pekinkig terjedtek. Hogy a Balkán félszigeten egyedül ők tar-
tották fönn a kath. hitet, az köztudomású. A boszniai ferencren-
diekről azt mondja a krónika «Continno vivunt in martyrio». 
Piar de Carpino 1245. a pápa megbízásából a kipcsaki tatár khán-
nál járt követségbe. Rubruguis Pekingig eljutott és 1299-ben ott 
6000 hívőre díszes templomot épített. Útleírása egyike a legér-
tékesebb és érdekesebb földrajzi munkáknak. Odoricus a Portu-
naone 1319-ben, Ceylon, Sumatra, Java, Borneo szigeteken járt 
onnan Cantonba ment. A magyar származású Elias Hungarus a 
kipcsaki fejedelem fiának nevelője volt. Stephanus ab Hungaria 
1288-ban Georgiában a schismatikusoktól vértanú halált szenve-
dett Indiában és szép virágzásnak indultak a franciskánus missiók. 
Hogy a Szentföldön mit tettek, és hogy nekik köszönhető, hogy 
a katholikusok a Szentsírtól nincsenek teljesen kizárva, azt min-
denki tudja. A XV. század végén és a XVI. század elején a nagy 
fölfedezések korában nemes versenyre kelve a jezsuitákkal és 
domonkosrendiekkel az egész földkerekségét ellepték a Niagara 
zuhatagánál épen úgy ott találjuk őket, mint az aztékok és inkák 
birodalmában, Afrika, India, China, Japán, a Csendes-Oceán szi-
getei egyaránt tanúi az ő hősiességüknek. Ha az európai kalan-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 9 
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dorok az Ő Kína vágyuk, erkölcstelenségük és erőszakosságaik 
által a benszülötteket el nem keserítették volna, már régen ke-
resztények lennének ezek az óriási területek. A ferencrendiek — 
ép úgy, mint a domonkosrendiek és a jezsuiták — voltak az 
egyedüli védelmezői az elnyomott és kizsarolt bennszülötteknek 
és importált négereknek. 

A tudomány és irodalom terén elég legyen említeni Bona-
ventura, Duns Scotus, Rogerius Bacon, temesvári Pelbárt Berch-
thold von Regensburg nevét. A párisi oxfordi cambridgei, paduai 
egyetemek keretében virágzó főiskoláik voltak. 

A művészettörténetben pedig határozottan ők adták meg a 
lökést, mely a merev, modoros byzánci művészet elhagyásával a 
természetes útra tért és így útját egyengette Cimabue Giotto és 
ez által az umbriai iskolának és Rafaelnek is. 

Nem szabad megfeledkeznünk a ferencesek szociális műkö-
déséről sem. Sőt ezt kellett volna első helyre tennünk. Szent 
Ferenc szerafikus szelleme elsősorban e téren nyilvánul meg. 
A szegények, betegek, elhagyottak, üldözöttek, kiuzsorázottak 
ápolása, segítése, támogatása volt a rendnek legszebb működési 
köre, melyet főleg a III-ik rend által töltött be (Magyarországi 
szent Erzsébet) és ami által a többi rendeknél is sokkal nagyobb 
kedveltségre és népszerűségre tettek szert szent Ferenc alázatos 
szegény «kicsiny» testvérei. 

Mindez természetesen csak röviden és vázlatosan van Holz-
apfel könyvében megrajzolva; erre egy kézikönyvnek egy kötete 
kevés; pedig sokszor fáj a szivünk, mikor a szép contourokat 
látjuk, miért nincsenek részletekkel, fénnyel, színnel kitöltve. Erre 
azonban kötetek kellenének. Reméljük azonban, ez is meg lesz 
nemsokára. A kezdet megvan már. A rövid, összefoglaló kézi-
könyv előttünk fekszik, bizunk benne, hogy a tudós szerzőnek 
akadnak tanítványai, akik a részleteket is apróra ki fogják dol-
gozni és előttünk fog állani a gyönyörű kép: szent Ferenc fiai-
nak az emberiség boldogítására kifejtett dicső munkásságára. 

XIII. Leo és X. Pius igen nagy gondot fordítottak a szent 
Ferencrendre. 1895-ben az Assisiben tartott capitolium generale 
kidolgozta a különböző fractiók egyesülésére szolgáló szabályo-
kat, melyeket XIII. Leo «Felicitate quadam» constituciója 1897. 
május 15-ikén megerősített. Most már csak a Minoritáé conven-
tuales és a capucinusok vannak külön rendekben. Reméljük, ezek 
is nemsokára egyesülni fognak többi testvéreikkel és így az egy-
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séges és friss szellemmel telt szent Ferencrend még szebb gyü-
mölcsöket fog hozni, mint eddig. 

Aki a szent Ferencrend múltját, szellemét és constitucióját 
ismerni akarja, annak Holzapfel könyvét okvetlen szorgalmasan 
forgatnia kell, de akik birják a német nyelvet, azoknak inkább 
az eredeti németet ajánljuk. Hiába, modern gondolatok kifejezé-
sére a latin nyelv igen nehézkes. 

Kőhídgyarmat. Dr. Vargha Dezső. 

39* 
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A L A I K U S G Y Ó N T A T Ó K É R D É S É H E Z . 

Egyházunk tanítása szerint az érvényes gyónás egyik kel-
léke az, hogy felszentelt pap előtt történjék. Ezzel szemben az 
egyháztörténet tanúsága szerint voltak századok, midőn nemcsak 
pap, hanem diákon, szubdiákon, sőt laikus előtt is történt gyó-
nás. Nem szándékom a diákon és szubdiákon előtt történt 
«gyónással» foglalkozni, csak a laikus gyónta tó 1 kérdéséhez 
akarok néhány jegyzetet adni. 

Röviden érintem a laikus előtt való gyónás történetét. 
E szokás a XI. század elején kezdődött. Lanfrank (1005—1089.) 
foglalkozik e kérdéssel először; a diákon és szubdiákon előtt 
való gyónást érvényesnek tartván, csak egy lépéssel megy tovább, 
midőn Móz. XIX. 14—19. alapján szükség esetén a laikust is 
elismeri gyóntatónak. E theoriát szélesebb és theologiai körök-
ben is általánosabban elfogadottá egy 1100. körül keletkezett 
pseudo-Augustinus-féle irat «De vera et falsa poenitentia» tette, 
mely azonban már utal arra, hogy e gyónás csak «ex desiderio 
sacerdotis» hat, «etsi non tarn cito, sicut si solverentur a sacer-
dote». Petrus Lombardus is e sorokkal bizonyítja állításait, sőt 
e gyónást szükség esetén kötelezőnek mondja, míg mások csak 
ajánlják. Mellette van sz. Tamás is. A kérdés további fejlődésére 
elhatározó befolyással volt a skotisták állásfoglalása. Mivel az ő 
felfogásuk 2 szerint a contritio, confessio és satisfactio csak 
conditio necessaria, míg a szentség essentialis része az absolutio, 
mely nélkül szentség nem lehetséges, azért a laikusok előtt való 
gyónást szentségnek sohasem tekintették. A skotisták e nézete 

1 Vacant-Man gen ot, Dictionnaire de Théologie catholique. 2. köt. Fel-
sorolja a további bőséges irodalmat. Kirchliches Handlexikon, II. 538. h. bő-
vebben adja az idevágó német bibliographiát. 

Palmieri, Tractatus de poenitentia. Romae, 1879. 
Wetzer und Welte's Kirchenlexicon, 2. köt. Freiburg i. B. 1883. 
' H. Noldin, De sacramentis. Oeniponte, 1912. pag. 279. 
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uralkodóvá lett. Maguk a thomisták enyhítenek nézetükön; azt 
vallják, a laikus előtt való gyónás «sacramentale quoddam est, 
non sacramentum perfectum», Isten tehát elengedi a bűnt, de 
nem a laikus gyóntató jelenléte, hanem a contritio miatt. A laikus 
gyóntató kérdésében tehát a skotisták nézete felelt meg az egy-
ház tanításának. A XVI. századig e kérdés újra meg újra fel-
bukkan,1 de mindinkább csak históriai emlékké válik és hatal-
mas bizonyítékául annak, hogy mennyire át volt itatva a keresztény 
középkor lelke az üdv eszközei után való vágytól; emléke lett 
a középkor alázatos, asketikus, testvériesen szerető lelkületének, 
melyből e szokás fakadt, hatalmas argumentummá lett a protes-
tánsok ellen amellett, hogy bűneinket Isten rendeletéből a pap 
előtt, bár ember, meg kell vallanunk.2 

Amit a zsinatok, egyháztanítók és theologusok művei taní-
tanak, azt az életből illusztrálja a középkor életének tükre, az 
irodalom is. A középkor époszainak jó része közvetve vagy köz-
vetetlenül az egyház inspirálta. Ha a theologikus iratokból a 
szent tanokat ismerjük meg, akkor e középkori irodalomból 
megtudjuk több-kevesebb bizonyossággal az okokat, amelyek az 
egyház határozott nyilatkozatait sürgették, másrészről pedig azt, 
hogy mint váltak ezen tanok a hívek között életté, cselekedetté. 
Épen ezért kötelességünk volna nagyobb figyelemmel lenni 
kiváltképen a középkori irodalom termékeivel szemben, mint 
amelyekből sok tanulságos adatot meríthetünk szentegyházunk 
tanításainak az életben való megnyilvánulásakor. A nagy éposz-
irodalom két termékéből akarok magam is a laikus gyóntató 
kérdésének megvilágítására egy-egy adatot szemügyre venni és 
közölni. 

A XII. század közepén írta egy ismeretlen szerző (Gaston 
Paris szerint Jendeus de Brie) az «Aliscans»3 cimű ófrancia 
époszt, mely nem más, mint aquitaniai Vilmosnak a szaracénok 
ellen való harcának költői feldolgozása. A minket érdeklő rész 
Viviennek, Vilmos unokaöccsének haláláról szóló leírásban van 
meg. Vilmos Vivient haldokolva találja. A halál küszöbén állót 
Istennel akarja kibékíteni, felszólítja tehát, hogy gyónja meg 

1 Dictionnaire de Théol. cath. : Vacandard, col. 877. skk., P. Bemard 
col. 890. skk. 

2 Kirchenlexicon, II. col. 240. 
s Kiadták Wienbeck, Hartnacke és Rasch. Halle, 1903. 
Anthologie du Moyen Age. A. Rochette. Paris, 1912. 135. skk. 
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bűneit előtte, mert Isten nevében «pap»-ja akar lenni; de hogy 
mennyire tudatában van annak, hogy nem mint feloldozó hata-
lommal biró pap szerepel, mutatja annak hangsúlyozott kieme-
lése, hogy ő a keresztény ember halálát bizonyos tekintetben 
Krisztus tanai mellett szenvedett vértanúhalálnak és így per 
analogiam egy újabb vérkeresztségnek tartja (92., 93. sorok)1 és 
hogy ő itt az örök életre való megszületésnél mintegy kereszt-
atyaként akar szerepelni : 

Or dist Quillelmes : «Or te fai bien certain, 
De tes pechiés verai confes remain. 
Je sui tes oncles, n'as ore plus prochain, 
Fors Damedieu le verai soverain ; 
En lieu de Dieu serai tes capelains ; 
A cest bautesme vueil estre tes parrains, 
Plus vos serai ke oncles ne germains.2 

Vivien feltárja lelkét, meggyónik: 

Dont se commence l'enfes a confesser; 
Tot Ii gehit, n'i laissa ke conter 
De ce k'il pot savoir ne remembrer.3 

Az elbeszélő nem mondja el, miket gyónt meg Vivien, 
csak egy esetet emel ki : egy a harcra vonatkozó fogadalmat, 
melyet Vivien nem tudott teljesíteni. Hogy a laikus «gyóntató» 
ismét nem mint a kötés és oldás hatalmával ellátott papot kép-
zelte magát, hanem mint megerősítőt, vigasztalót, aki az Isten 
Ítélőszéke előtt csakhamar megjelenő haldoklót erősíti, kitűnik 
Vilmos azon szavaiból, melyekkel Vivient a gyónás után meg-
nyugtatja, de őt nem oldozza fel: 

1 E sorok némi világot vetnek talán a szokás eredetére is. Ha a halált 
tényleg az örök életre való megszületésnek tekintették és ha a keresztelésnél 
szükség esetén laikus is lehet érvényes minister, akkor az élet két határpont-
jának analógiája alapján megengedhetőnek vélhették szükség esetén a laikus 
gyóntató szereplését is. 

2 Rochette, i. m. 140. o. 87. skk. Ekkor így szólt Vilmos : «Most tehát 
folytasd bűneidnek őszinte meggyónását ; nagybátyád vagyok és mivel Istenen, 
a legfőbb uron kívül senki más nincs közeledben, nevében én leszek papod. 
Én akarok e keresztségben keresztatyád lenni és így felülemelkedni minden 
vérségi köteléken !» 

3 Rochette, u. o. 106. skk. Az ifjú tehát elkezdi gyónását. Mindent meg-
vallott és semmit sem hagyott el abból, amit tudott, vagy amire vissza-
emlékezett. 
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«Nies, dist Guillelmes, ne vous estuet douter.»1  

Az Istennek és nem a laikus gyóntatónak2 történt ezen 
gyónás után következik a haldokló áldoztatása. A fővezér — 
mily szép vonása ez ismét a XII. század hitéletének, mely így 
képzel egy igazi hadvezért — az Úr szent testét magánál hor-
dozza, hogy haldokló katonáit az Úr szent testével erősítse meg. 
Megkérdi Vivientől, hogy az elmúlt vasárnap járult-e az Úr 
asztalához. Vivien akkor elmulasztotta, de most vágyva-vágyik 
utána, éhezi az Úr testét: 

Dist Viviens : «Sire molt ai grant faim ; 

En l'onour Dieu me donés de cest pain 
Puis me morrai ore endroit aparmain ; 
Hastés vos, oncles, car molt ai le euer vain».3 

Tehát az «AIiscans»-ból magából kitűnik, ha volt is úgy-
nevezett laikus gyóntató, az nem a presbytert helyettesítette, aki 
a haldoklót bűnei alól feloldozná, hanem erősítő, bátorító test-
vére az örök hazába induló testvérnek, a hivek jámbor meg-
győződése képzelhette őt esetleg az örökéletre való keresztatyá-
nak vagy bármi másnak, de felszentelt papot helyettesíteni és 
pótolni képes személynek nem. 

Ha szóltam az «Aliscans»-ról, nem mulaszthatom el néhány 
pillantást vetni a német középkor legfennköltebb gondolkodású 
epikusának, Wolfram von Eschenbachnak Willehalmjára,4 mely-
ben akár csak Parsifaljában, Isten országának a földön való el-
terjesztését akarja elősegíteni. Tudvalevő, hogy Willehalmjának 
forrásául azon époszkör szolgált, melyhez az elébb tárgyalt 
Aliscans is tartozik. Midőn Wilhelm a haldokló Vivianzot el-
hagyatva feltalálja, az ő első kérdése itt is: 

1 Rochette, u. o. 142. o. 118. sor. «Unokaöcsém — mondá Vilmos — 
ezek (t. i. bűnök) miatt ne gyötrődjél.» 

2 Hogy a hivek maguk sem tartották a laikus gyóntató jelenlétét szük-
ségesnek, mutatja az, hogy Vivien már előbb megkezdte gyónását, mert Vilmos 
csak folytatásra szólítja fel. De kitűnik ez a Chanson de Rolandból is, hol a 
hegytetőn elhagyottan haldokló Roland Istentől magától kéri bűneinek bo-
csánatát. 

3 I. m. 140. o. 94. skk. Vivien mondá: Felséges uram, éhezem szent 
teste után . . . Isten tiszteletére adj nekem e kenyérből ; nemsokára meg fogok 
halni; nagybátyám, siess, erőm fogytán van. 

4 Dr. Paul Piper, Wolfram von Eschenbach. I. köt. Stuttgart, 1890. 



6 0 8 h i r d e t é s i r o v a t 

« . . . hastu noch genomen, 
damit din sele din sol komén 
mit freuden für die Trinitat? 
spraech du bihte?1 

Vivian itt is elvégzi gyónását, de a költő ismét csak oly 
materiát emel ki, mely a harcokra vonatkozik. A megnyugtató 
és erősítő, tehát nem az absolváló szerepére itt is történik cél-
zás, bár már homályosabban. Ezek után — úgy mint elébb — 
megtörténik a szentáldozás : 

in miner taschen ichz2 hie han, 
daz enpfach durch diner sele heil : 
des geleites wirt si geil, 
ob si mit angest für sol gen 
und ze urteil vor gote sten.3 

A hős a szentáldozás vétele után kileheli lelkét, de a költő 
fontosnak tartja még egyszer megjegyezni, hogy az áldozás előtt 
elvégezte szent gyónását: 

do erz enpfienc, sín iungez leben 
erstarp sin bihte ergienc doch e.4 

A Willehalm is megerősíti tehát azon eredményeket, melye-
ket az Aliscansból vontunk le: maguk a hívek tehát — mert az 
époszírók koruk felfogását tükröztetik vissza — úgy vannak 
meggyőződve, hogy a «laikus gyóntató» nem feloldozni, hanem 
erősíteni akar a pap nevében, mely erősítő hivatásra a halál 
pillanatának nagy fontossága és félelmes magasztossága mintegy 
képesíti. Az Aliscans és Willehalm közt csupán az a különbség, 
hogy az amott oly világosan kifejezett tudat itt némileg el-
homályosodott, de ezt is kellőképen megmagyarázza azon különb-
ség, mely a román és germán lelkület között fennáll. 

íme így jön szentegyházunk tanításainak megvilágítására 
segítségül a philologia is; a középkori költészetnek nemcsak 
philologiai, hanem — és sokszor első sorban — theologiai és 
liturgiái érdeke is van. 

Mészáros Gellért S. O. C. 

1 Willeh. II. 221. skk. bihte = Beicht, gyónás. 
2 T. i. daz gewihet brot. 
3 Willeh. II. 312. skk. 
« Willeh. II. 340. sz. 
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PAPOK O T T H O N A ÉS S A N A T O R I U M A . 

A «Religio» 1912. évi 24. számában «Papok otthona» cimen 
közölt cikket kiváló érdeklődéssel olvastam. 

A mindnyájunkat nagyon érdeklő otthon ügyére vonat-
kozólag 1912. év óta K. L. közérdekű cikkén kívül, — másféle 
hírlapi hozzászólásról tudomást nem szerezhetvén: az igazság és 
nemes célú közügyünk érdekében kötelességemnek tartom, úgy 
a Papok otthonára, mint egy létesítendő sanatoriumra vonat-
kozólag is gondolataimat kinyilvánítani. 

Öreg, beteges, lelki-testi szenvedéssel küzdő oltártestvéreink 
részére : biztos s célszerű otthonról és tisztességes ellátásról gon-
doskodni — azért főkép, hogy az isteni és felebaráti szeretet pa-
rancsának a] papsággal szemben is eleget tegyünk — mindnyá-
junkra nézve lelkiismeretben kötelesség. 

A nyugdíjas papok háromféle állapotának megfelelően idő-
vel, mint a helyzet és körülmények engedni fogják, központi és 
hitközségi otthonokról kell gondoskodni. 

L Az egészen munkaképtelen öreg papok részére egy külön 
otthon szükséges, ahol teljes ellátás mellett, nyugodtan tudnának 
élni. Azok, akik ha misézni nem is lennének képesek, a szent-
áldozás jótéteményében (az otthon kápolnájában) mindennap ré-
szesülnének. Az eucharisztikus édes Jézust többször imádván, lelki 
örömöket gyakran élveznének. Méltán mondhatnánk szent Péter-
rel : Uram, jó nekünk itt lenni, Uram, irgalmazz nekünk! 

Az öreg papok részére állandó s az összes papság részére 
nyári otthont, igen célszerűen lehetne, többféle okból — mint 
központi helyen is — Nagyváradon létesíteni. 

Az állandó otthon lakóinak számát úgy lehetne rendszere-
sen megállapítani, hogyha minden egyes egyházmegyében a pap-
ság létszámának megfelelően bizonyos <tyo szerint vesszük a nyug-
díjas papokat. Pl. 100 pap után 10-et nyugdíjasnak számítunk. 

A tízből átlag 3-at vehetünk munkaképtelennek. 
Ennek megfelelően, egyházmegyék szerint a papság 3%-ának 

megfelelő helyet kellene biztosítani a nagyváradi otthonban. 
Az összes egyházmegyék az építkezési költségekhez is, pap-

ságuk számának megfelelő arányban járulnának. 
A nyári otthon is nagyon szükséges azért, hogy a papok 

ezen otthonban lelki-testi felüdülést nyervén, többszöri személyes 
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találkozás és kollégiális eszmecsere folytán : egyházi, szociális 
közérdekű ügyekben egymásnak segítségére lévén, a közjó érde-
kében egyesült erővel lehetne kellő eredménnyel munkálkodni-

Különösen a porban-sárban bővelkedő s fürdési célra patak-
vizet is nélkülöző, szegény falusi papokra nézve, nagy jótétemény 
lenne, ha minden egyes lelkész fürdőidény alatt, sorrendszerint 
előre megállapított időben, főpásztori engedéllyel bár két hetet 
tölthetne Nagyváradon a Püspök- és Felix-gyógyfürdők haszná-
lása végett. 

Az összes egyházmegyék a nyári otthon építtetése és cél-
szerű berendezéséről is tudnának gondoskodni. 

Az ellátást is szövetkezeti úton előnyösen lehetne eszközöln 
Ezen központi nyári otthon létesítésével a papság praktikus 

módon bebizonyítaná, hogy a hazai kiváló gyógyfürdőket is, 
kartársi összetartással, szövetkezeti úton lehetséges fellendíteni. 

2. A nyugdíjas papok között többen vannak, akik valami 
testi-szervi baj miatt kisegítő lelkipásztori szolgálatot nem vé-
gezhetnek. 

Azonban, ha anyagi gondokkal nem kellene küzdeniök, 
kedvező helyzetben, mint irók, a katholikus sajtó és közművelő-
dés ügyének igen hasznos szolgálatot tudnának tenni. 

A lelkipásztorok közül, a sokféle s nagy lelki-testi kárt 
okozó anyagi ügyek: kepe, párbér s egyéb szolgálmányok és 
egyházi építkezésekkel való sokféle kellemetlen gondok miatt, 
kevesen tudják az fsteni Gondviseléstől adott talentumokat érvé-
nyesíteni; ami nem csekély kárára van az egyháznak és a ma-
gyar hazának. 

írói hivatással biró nyugalmazott papok részére, hogy bár 
akkor, amikor lelkipásztori teendőket nem végezhetnek ugyan, 
de a toll forgatására készségesek, hogy irói magasztos hivatá-
suknak élhessenek, a nyugdíjas egyházi irók részére célszerű lenne : 
egy külön otthont Budapesten építtetni és berendezni. 

A magára hagyatott nyugdíjas pap, aki házbéres lakásban 
önálló háztartásra van utalva, még faluhelyen is, sok anyagi 
gonddal és nélkülözéssel él még kétezer korona évi nyugdíj 
mellett is. 

A Papok Otthonában, ahol körülbelül 150 embernek együttes 
ellátásáról fognak gondoskodni, úgy vélem, még Budapesten is 
háborús időn kívül, évi 1200 koronáért egyszobás lakást és tisz-
tességes teljes ellátást lehetne adni. 
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Ezen ellátással az egyházi irók helyzetén könnyítve lenne. 
A nagyobb ranggal és (tanári) nyugdíjjal bíróknak mód-

jukban lenne 2—3 szobás lakást is igénybe venni. A budapesti 
központi Otthonban is, minden egyházmegye részére, a papság 
2—3%-ának megfelelően kellene helyet biztosítani. 

A székesfővárosban létesítendő otthonra vonatkozólag a 
«Religio» 1912. évi június 16. számában K. L. igen érdekesen 
írja: «Azzal hihetőleg mindnyájan tisztában vagyunk, hogy a 
«Papok Otthona» sok pénzbe kerülne. Hatalmas pénzforrást kel-
lene tehát előteremteni elsősorban, de nyomban, sőt ezzel kap-
csolatosan egy igazán lelkes, kitartó főpapot volna kívánatos 
megnyerni az ügy fölkarolására. Talán mindkettőt lehetséges. Az 
első lehetőségére azért merek gondolni, mert mult évi szeptem-
berben Budapesten egy kedves rendház főnökétől hallottam azt 
a fontos kijelentést, hogy egy áldott lelkű grófnő foglalkozik 
azzal a gondolattal, miszerint kórházzal kapcsolatosan papi otthont 
létesít úgy, hogy a nyugdíjas papok a kórházban a szükséges 
lelki teendőket végeznék s megbetegedésük esetén ők is a kór-
házi lakosztályokban ápoltatnának. 

Ha ez a nemesszivű grófnő valóban érvényesítené szándé-
kát s hamarosan meglehetne tudni kilétét és ha az a tevékeny, 
bámulatos alkotásai révén máris országosan ismert, lelkes fiatal 
főpap, kinek nevét az illető és köteles tisztelet miatt nem bátor-
kodom nyilvánosan megemlíteni, energikus, ügyes kezeibe venné 
a dolgot: a siker szinte biztosan remélhető lenne. Csak melles-
leg említem azt, hogy e fölöttébb kívánatos dolog hihetőleg 
érdekelni fogja a magas püspöki kar tagjait is és főpapjaink ép 
úgy, mint az alsó papság nem zárkóznának el a lehető adako-
zástól sem; mert ha annyi cimen tudunk adakozni (hiszen napi-
renden van az, hogy adományokért fordulnak hozzánk), kétségen 
kívül országszerte fölkarolná a papság azt az eszmét, mi az ő 
kényelmes, jutányos otthonának megteremtését célozza. Az otthon 
fölállításának lehetősége tehát nem ütköznék igazi buzgó vezető 
s irányító lankadatlan fáradozása mellett leküzdhetetlen nehéz-
ségbe». 

A budapesti otthont, szerény véleményem szerint: a leg-
nagyobb magyar iró, világhírű tudós s fáradhatatlan munkás-
ságú nagy hazafi, bíboros főpap, Pázmány Péter iránti kegyelet 
és tisztelet emlékeül igen célszerűen: Pázmány-kollégium néven 
lehet felépíttetni és berendezni. 
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3. A nyugdíjas papok közül az öreg korban is többen ké-
pesek kisegítő lelkipásztori szolgálatot végezni. 

Azon célból, hogy minden egyes nyugdíjas papnak biztos 
otthona legyen, kiválóan fiókegyházakban, hol közvetetlenül a 
templom közelében van alkalmas telek s főkép, ahol a sekrestyési 
teendők végzésére is van alkalmas egyén, a vallásalap s áldozat-
kész buzgó hivek segítségével papi lakásokat építtetvén, lehetne 
hitközségi papi otthonokat létesíteni. 

Nagyon előnyös lenne a filiális egyház híveire nézve, hogy 
minden vasár- és ünnepnap szentmisét, szükség szerint rövid hit-
oktató beszédet hallgatnának. Állandóan tudnák önmagukat lelki 
kincsekkel gazdagítani. Többször tudnának szentgyónást és áldo-
zást végezni. 

Az anyaegyház plébánosa végezné az esketési és temetési 
teendőket; mivel a javadalom és a joghatóság is az övé. 

Az egyház lelkipásztorának, szükség esetén, nagy segítsé-
gére lenne a nyugalmazott pap. 

A templom közvetetlen szomszédságában levő öreg papra 
nézve, nagyon vigasztaló lenne az a tudat, hogy az édes Jézus 
közelében töltheti életének napjait. 

Ha esetleg nem is tudna valami akadály miatt naponkint 
misézni: az Eucharistiában levő Üdvözítőt mindennap imádhatná 
és a kegyes Jézus szent Szivének áldásait, állandóan buzgó szív-
vel kérhetné maga s a lelki-testi szenvedő lelkek javára. 

Jelenleg az öreg, beteges papok, többféle mostoha körül-
mény (távolság, zordidő stb.) miati többször meg vannak fosztva 
az oltártól és a gyakori szentáldozástól, amiben buzgó világi hivek 
több helyen naponként részesülnek. 

A nyugdíjas papok nagyobb részben (5—6°/o) a csendes 
falusi élet kedvelése miatt, jobbára a hitközségi papi otthonok-
ban kívánnának s nyerhetnének elhelyezést. Lakással és kertillet-
ménnyel lennének ellátva. A közellévő templomban többször 
tudnának misézni. 

Kegyes lelkű főpásztorok s más jótévők adománya folytán 
stipendiumokat is kapván, nehéz anyagi helyzetükön is könnyítve 
lenne. 

A nyugdíjazás alkalmával az espereskerületi papság aján-
latára: az egyházmegye főpásztora intézkednék, hogy a lehető-
ségig, a nyugdíjat kérő pap óhajának és szolgálati képességének 
megfelelő biztos otthonban élvezze a nyugdíját. 
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A hármas otthon létesítésével az összes nyugdíjas papok 
helyzetén lenne segítve, amire igen nagy szükség van. 

«Manap tényleg az egész vonalon s minden társadalmi 
fokon, még a legegyszerűbb munkásról is gondoskodva van, 
hogy rokkantsága esetén vagy öregsége napjaiban betöltött állá-
sához mérten, tisztességesen fönntarthassa-magát. Fájdalom, csak 
az Úr szőlőjének munkásairól nincs ezirányban mindezideig kel-
lően gondoskodva.» (Ochaba János dr.) 

A papok hitközségi otthonaival kapcsolatosan a fiókegyhá-
zakban levő hivek érdekében, szükségesnek tartom megjegyezni 
azon tényt, hogy nem egy helyen maguk a szegény buzgó hivek 
óhajtják, hogy ha papot nem is, bár egy nyugdíjas kántortanítót 
kapnának, aki vasár- és ünnepnap (énekkel és olvasó mondással) 
templomi szolgálatot végezhetne. 

Az ilyen esetben a jó könyvek, főképen «Goffine Lenárt» 
Oktató és Épületes könyvének segítségével1 sok jóra lehetne ok-
tatni a lelkiinségben levő híveket. 

Papok szanatóriumára is nagy szükség van. 
Jézus Krisztus szent hite, szegény, beteges szenvedő lelkekre 

nézve, igazi nagy és drága kincs. Ezt a nagy kincset a maga 
valóságában — fájdalom — a katholikus hivek közül is kevesen 
ismerik. 

Kevés embernek van erős hite, kevesen tudnak hittel, biza-
lommal, kitartóan s nyugodt lélekkel imádkozni. «Az Isten aka-
ratán megnyugodni annyi, mint feltalálni a legédesebb gyógy-
szert». (Fénelon.) 

A hitélet és a krisztusi szeretet hiánya miatt van annyi 
sokféle irigység, kín, szomorúság s lelki-testi gyilkosság a világon. 

A hivő lelkek, a szenvedő Üdvözítő s az Őt követő szentek 
magasztos példáiból megtanulják, hogy az Istent szerető lelkek-
nek minden; főkép a szenvedések és fájdalmak javukra válnak. 

Szent Teréz szerint: «Mielőtt Isten az ő szolgáit nagy ke-
gyelemkincsekben részesítené, sok keresztet és megpróbáltatást 
küld reájok, hogy így kipróbálja őket, vájjon kelyhének meg-
ízlelésében és keresztjének viselésében készek-e neki segíteni», 

Keresztünket béketűréssel hordozva, méltán elmondhatjuk: 
«Uram! jó nekem, hogy megaláztál engem: hogy megtanuljam 
igazságaidat». (118 zsolt.) 

1 Kiadja a Szent-István-Társulat. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. sz. 
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Lelki béke és boldogság elnyerésére kell kiválóan töreked-
nünk. Mit használ az embernek s főkép a papnak a világ min-
den kincse, tudománya és kitüntetése, ha lelkének kárát vallja ? 

Loyolai Ignác magasztos példája mutatja, hogy sokszor a 
kórház és jó olvasmány által nyerhetjük el a legnagyobb kitün-
tetést, az isteni kegyelmet, a gráciát. 

A sebesült, hős katona a kórházban regényt kívánt olvasni; 
de ezt nem kaphatván, «Jézus életét» és a «Szentek életét» ol-
vasta, aminek megvolt az üdvös eredménye. Isten segítő kegyel-
mével, a világi harcosból Jézus Krisztus egyházának kiváló hős 
védője lett. E nagy hirnevű szent férfiú volt Jézustársasága nagy-
érdemű rendjének bölcs alapítója. 

A szegény és szenvedő betegekre nézve kiválóan szükséges, 
hogy jó olvasmánnyal legyenek ellátva s módjukban legyen a 
lelki békesség megszerzése végett, az isteni kegyelem eszközeit 
igénybe venni. 

Betegség és baleset mindenkit érhet. 
A papoknak nemcsak önmagukért, hanem főkép a mai bor-

zalmas világháborúban, a nagyszámban levő lelki-testi szenvedő 
betegek gondozása s vigasztalása végett nagyon szükséges, hogy 
egészségük fenntartásáról, amennyiben csak lehetséges, állandóan 
gondoskodjanak. 

Az összes róm. katholikus papok lelki-testi szenvedéseinek 
gyógykezelése végett igen szükséges: az összes egyházmegyék 
és szerzetesrendek közreműködésével, a papság közóhajának 
megfelelően, Budapesten vagy Nagyváradon Papi sanatóriumot 
létesíteni. 

A beteg és szenvedő lelkű papot nagyon vigasztalná az a 
tudat, hogy olyan otthonban lehet gyógykezelés alatt, ahol az 
igazi lelki-testi gyógyszert több oltártestvérével együtt állandóan 
használhatja. 

Egységben van az erő. Az összes egyházmegyék és szer-
zetesrendek papjai számának megfelelő quota arányában fedez-
vén a kiadásokat, szenvedő testvéreink javára: Papi szanatóriu-
mot célszerűen lehetne építtetni és berendezni. 

«Ember tervez, Isten végez.» Minden jó adomány az egek 
Urától jön. 

Szent Pál szerint: sem aki ültet, valami, sem az, aki öntöz 
hanem, aki növekedést ad, az Isten. (Kor. I. 1. 3, 7.) 

Istenben bizva, remélhetjük, hogy igazságszerető, nagylelkű 



f i z e t é s e k n y u g t a t á s a 6 1 5 

mecenások: a beteg, szegény és elhagyatott állapotban levő papok 
sajgó sebeinek orvoslásáról is fognak gondoskodni. 

Az Üdvözítő intelmét mindig szem előtt kell tartanunk: 
«Úgy világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyek-
ben vagyon». 

Imádkozzunk, dolgozzunk; segítsünk magunkon és az Isten 
is megsegít! 

Várfalva. Máthé József 
A szerkesztő megjegyzése. A Máthé József «Papok otthona és sanato-

riuma» c. cikket többek kívánságára azért is közöltem, mert e tárgyról a 
Religio már 1912-ben hozott közleményt s ehhez kapcsolódik a jelen füzet 
cikke. További hozzászólásokra bizonyára adnának teret azok a lapjaink, melyek 
lelkipásztorokat illető gyakorlati kérdésekkei foglalkoznak. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát fizettek: Faludi Ádám, Hrenyó István, dr. Szent-

királyi István. 
6 koronát fizetett: Janovits Károly. 
2 koronát fizetett: Dr. Lutter János. 
1915-re 12 koronát fizettek : Brenner István, Janovits Károly, dr. Lutter 

János, dr. Klekner Alajos, dr. Korner József, Streicher József, dr. Szabó Vendel, 
Török Zoltán, dr. Zubriczky Aladár. 

6 koronát fizettek: Demján Ákos, Gehl Ottmár, dr. Jakubek István, 
Végh Ferenc. 

4 koronát fizetett: Kecskés Pál. 
1916-ra 12 koronát fizetett : Szarvas Miklós. 
6 koronát fizetett: Matunák Mihály. 

A nyugtatást október 10-ikén zártam le. 
Az előző vagy jelen évre még tartozó megrendelők szíves-

kedjenek a díjat beküldeni. 
A címváltozásokat tessék bejelenteni. 

H I R D E T É S I ROVAT. 
Gerely József jelentése a Katholikus Sajtóegyesület két köz-

gyűléséről. 1915. 
Dr. Grósz Emil, egyetemi tanár és dékán, A budapesti kir. 

magy. tud. egyetem orvosi fakultása a háborús évben. 1914/15. 
Dr. Fr. Hettinger, Apologie des Christentums. II. köt. II. rész. 

10-ik kiad., kiadta dr. Eg. Müller, strassburgi egyetemi tanár 
1915. Freiburg és Bécs. Ára 5 márka, kötve 7. 



616 h i r d e t é s i r o v a t 

Jón Svensson, Nonni és Manni. Izlandi történet. Fordította 
Bartel Mária. A «Magyar Kultúra» kiadása. Budapest, VIII., 
Horánszky-u. 20. 1915. 1 kor. 40 f. 

A Kath. Népszövetség Naptára 1916-ra. 80 f. 
Láng Ince dr., ciszt. r. főgimn. hittanár. Katholikus Szertar-

tástan középiskolák használatára. Székesfehérvár, 1915. 1 K 60 f. 
Meier Gábor O. S. B., Szent Bernát élete. Ford. dr. Várkonyi 

Fidél, O. Cist. 1915. 1 kor. 60 fillér. 
Visszhang Afrikából, katholikus havi folyóirat az afrikai 

missziótevékenység előmozdítására. Kiadja a «Kláver Sz. Péter 
Társulat». XIII. Leó és X. Piusz pápa Öszentségeiktől megáldva, 
Megjelenik magyar, német, lengyel, olasz, cseh, francia, szlovén, 
portugál és angol nyelven. Előfizetési ára egy évre 1 kor. 50 f. 
Megrendelhető a «Visszhang Afrikából» irodájában, Budapest, 
IV. Ferenciek-tere 7., III. lépcső, I. em. és «Kláver Szent Péter 
Társulata» leadóállomásán, Temesvár-Gyárváros, Páva-utca 15/11. 
Levelek és pénzküldemények egyenesen «Kláver Szent Péter 
Társulata» általános igazgatónője cimére is intézhetők: Ledó-
chowska Mária Terézia grófnő, jelenleg Salzburg, Dreifaltigkeits-
gasse 12. — Ugyanonnan lehet felvilágosítást is kérni minden, 
a Társulatot és annak szerzetes intézményét illető ügyben. 

Volksaufklärung. Kleine Hand-Bibliothek zur Lehr u. Wehr 
für Freunde der Wahrheit. Kiadja J. Gürtler. Készült Klagenfurt-
ban, Druck u. Verlag der St. Joseph-Verein-Buchdruckerei. Eddig 
200 füzet. Egy füzet 20 fillér, 50 példány 10 K, 100 példány 
17 K 60 f. A füzetek vallási, hazafiúi, társadalmi, közgazdasági, 
közegészségügyi s egyéb korszerű kérdéseket tárgyalnak, az 
értelmiségnek és a népnek egyaránt megfelelő világos előadásban. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 

Debreceni Efyetemi Könyvtár 
Atwiggdett íölöspéldáoy 



talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mü magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papíron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 
Dr. Kiss János A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 

20 fillér. 
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RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r > „ d v a r i s r £ l l í tó , a 
* MŰINTEZET, * F e r e n c József-rend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
4 0 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. s: 



Görcsöni Dénes 
/ 

(FRIEDREICH ISTVÁN) 

korszakos művének, 

második, befejező kötete most Jelent meg. 

A két nagy, vaskos kötet-
ből álló mű ára 20 korona. 

A mi felejthetetlen és pótolhatatlan 
Görcsöninkben nemcsak egy fényes 
tollú és jellemű publicista lakozott, 
hanem egy gazdag szellemű, első-
rendű kutató és alkotó tudós is 
rejtőzött, ki kora ifjúságától fogva 
egy egész élet szívós kitartásával 
dolgozott monumentális nagy mű-
vén, gróf Széchenyi Istvánnak hozzá 
* méltó nagyszabású életrajzán * 

Megrendelhető a 

Szent-lstván-Társulat könyvkereskedésében, 

Budapest, IV. ker., Kecskeméti-utca 2. sz. 
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A 139. (A VULGATÁBAN 138.) ZSOLTÁR MA-

GYARÁZATA A HÉBER S Z Ö V E G ALAPJÁN. 

1. A 139. (a Vulgatában, a Hetvenes fordításban és a Pe-
sitthában a 138.) zsoltárt az egyház liturgiája az apostolok ünne-
pein és főképen a feltámadás lélekemelő szertartásában használja. 
A «Quare obdormis Domine» hangjai után az egész 138. zsol-
tárt elimádkozzuk, sőt ennek néhány verse (5., 6. és 18.) azután 
is újra előkerül úgy a feltámadás szertartásában, mint a húsvét -
vasárnapi szentmisének bevezető részében. Dogmatikus szem-
pontból is fontos e zsoltár, mert Isten mindentudását, bölcseségét, 
gondviselését, mindenütt jelenvalóságát oly világosan tanítja, 
mint az ószövetségnek kevés más helye. És végül különös érde-
kességet kölcsönöz e zsoltárnak az a többrendbeli eltérés, mely 
a héber szöveg és a legrégibb fordítások: a Hetvenes fordítás, 
Itala, Vulgata és Pesittha szövegei között fennáll. 

2. — A zsoltár szabatos fordítása a héber szöveg alapján 
következőképen hangzik: 

1. A karmesternek, Dávid zsoltára. Jahve, megvizsgáltál 
engem és megismertél, 

2. Te ismered ültömet és álltomat. Megérted gondolatomat 
távolról, 

3. Járásomat és fekvésemet látod, és minden utamat ismered, 
4. Mert nincs szó nyelvemen.1 íme, Jahve, te mindent tudsz, 
5. Hátulról és elülről körülvettél engem, és reám tetted 

kezedet. 
6. Csodálatos előttem a te tudásod! Fölséges az, nem érhe-

tem föl! 
7. Hová menjek lelked elől? És hová fussak szined elől? 

1 Kiegészítve: «melyet te nem ismernél». 
Religio, hitlud. és bölcs, folyóirat. 40 
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8. Ha fölszállok az égbe, ott vagy ; ha leszállok az alvilágba, 
ime jelen vagy. 

9. Emeljem bár fel a hajnal szárnyait, ereszkedjem bár le 
a tenger legszélén, 

10. Ott is a te kezed nyugtat engem, és jobbod tart engem ! 
11. És (ha) mondom: Talán a sötétség elföld engem, az éj 

is világosság körülöttem! 
12. A sötétség sem rejt el engem előled, és az éj oly vilá-

gossá lesz, mint a nap! Amilyen a sötétség, olyan a világosság; 
13. Mert te alkottad veséimet: te képeztél ki anyám mé-

hében. 
14. Dicsérlek, mert bámulatosan kitüntettél; csodálatosak 

alkotásaid, és lelkem azt jól tudja. 
15. Nem volt elrejtve előtted csontom, mely a rejtekben 

készült, változatosan összeszőve a föld mélyében. 
16. «Minden napomat» látták szemeid, s mindazok be van-

nak írva könyvedbe; a napok, melyek létesülni fognak, noha 
még egy sincs meg azok közül. 

17. És nekem, — ó mily nehezek a te gondolataid, Isten! 
Mily súlyos azoknak összessége ! 

18. Megszámlálnám azokat, de számosabbak a fövénynél; 
felébredek, és még nálad vagyok. 

19. Vajha megölnéd, Isten, a gonoszt! Vérengző emberek, 
távozzatok tőlem ! 

20. Kik fellázadnak ellened a gonoszságban, hasztalanul 
emelkednek föl ellened! 

21. Ne gyűlöljem-e azokat, kik téged gyűlölnek, Uram? 
és ne irtózzam-e, ha ellened fölkelnek? 

22. Tökéletes gyűlölettel gyűlölöm őket, és ellenségeim ők 
nekem. 

23. Vizsgálj meg Isten, és ismerd meg szivemet; tégy 
próbára, és ismerd meg gondolataimat. 

24. És lásd: van-e bennem bálványimádás? És vezess az 
örök uton. 

3. A zsoltár gondolatmenete. A régi latin magyarázók, 
mint sz. Hilarius, sz. Ágoston, aquitaniai sz. Prosper és Cassio-
dorus — kiknek exegesise egészen fenmaradt — e zsoltárt 
messiásinak mondják és szavait Jézus Krisztus szájába adják.1 

1 Sz. Prosper kommentárja sz. Ágostontól függ, Cassiodorusé sz. 
Hilariustól. 



a 139. z s o l t á r m a g y a r á z a t a 619 

A görögök azonban, mint caesareai Eusebius és Aranyszájú 
sz. János költeményünket nem tartják messiásinak. 

A szent szerző Isten bölcseségét és mindentudását magasz-
talja (1—6.), ki mindenütt jelen van (7—10.), előtte az embernek 
minden tette nyilvánvaló (11—12.), ki az embert már születése 
előtt ismeri (13—16.), de ő maga az emberi értelem előtt felfog-
hatatlan. (17—18.) E nagyság láttára fájdalom tölti el a költőt, 
hogy oly sok bűnös van, kik Isten kiválóságát nem akarják el-
ismerni (19—20.), kikkel azonban ő semmi közösséget nem vállal 
(21—22.), mint Isten maga is jól tudja (23—24.). 

4. A zsoltár szerzője s kora. 

(1. vers.) A mazoretikus szöveg a Hetvenes fordítással és a 
Vulgatával együtt Dávid királynak tulajdonítja e zsoltárt. E véle-
mény azonban inkább önkényes magyarázattani okokon, mint 
történelmi hagyományon nyugszik; az alexandriai kódex (A az 
V. századból) a címiratban Dávid neve után Zachariás nevét tar-
tartalmazza: <paX[ioç Zoí-^xpíou év x ĵ Scaarcopá. Az utolsó megjegy-
zés ugyan, mely énekünket a babyloni fogság után való időbe 
helyezi, már ujabb redaktortól származik, de mutatja, hogy e 
zsoltár szerzője és kora már régebben is vita tárgyát képezte és 
épen nem új az a vélemény, hogy zsoltárunk a fogság korából 
vagy még későbbről való. A szír kiadás felirata a következő: 
«Beszéd a nép jámborainak nevében Babyloniában, hogyan ke-
ressenek szabadulást bajaiktól, — és Istentől kegyelmet kérnek, 
hogy fogságuk természetét elbeszéljék». E felirat szintén csak 
önkényes exegetikai okokból származott és így nem hasz-
nálható fel az eredet kérdésének eldöntésére. Zsoltárunk korának 
és szerzőjének megállapítására tehát nincsenek biztos külső 
érveink. 

A nyelvészeti és tárgyi okok — úgy látszik — elég késő 
korba utalják költeményünket. A 8. versben aram igeképzéssel 
találkozunk — az igegyök: pbq felemelkedni) és. a 16. 
versben említett könyv, melyben az ember életének minden 
körülménye már előre fel van jegyezve, a zsidó apokalyptikával 
mutat rokonságot, bár itt csak költői kifejezés. A zsoltár kora 
tehát közelebbről nem határozható meg. 

40* 
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5. A zsoltár magyarázata. 

1. vers. TCETab-ns: ige Pieljének participiuma, b irányt jelölő 
viszonyszóval. Ez igének jelentése a hatályosító alakban: elül-
járni, főképen az énekben, fisra tehát a karmester vagy elő-
e'nekes. A Hetvenes fordítás e szót n$j, vég szóval hozta össze-
függésbe, és zlc, zb xÉÀoç-szal (Vulgata: In finem) fordította 
Cassiodorus (számos más régi magyarázóval) e szavakat misztikus 
értelemben veszi. Kétféle vég van : az egyik a földi, mulandó 
dolgoknak rendes vége, a másik a tökéletes és örök vég, az Úr 
Jézus, «qui finis non ad occasum respicit, sed ad totius integri-
tatis culmen attendit. Nam cum ad ilium perventum fuerit, non 
est ultra, quod quaerere debeamus: quoniam ipse ad omnia 
sufficit, in quo est majestatis cuncta perfectio, et omnium pleni-
tudo virtutum». (Ps. 138., Migne, Patr. Lat. 70, 983.) 

A héber szöveg igealakjai, melyekkel a szent szerző Istent 
megszólítja, túlnyomóan perfectumban állnak, tehát befejezett, 
tartós cselekvést jelentenek. — 3nn-nak (megismertél) nincs sze-
mélyes suffixuma; a görög szöveg az ennek megfelelő Syvwç 
után megismétli a fj.e személyes névmást, a szír szöveg pedig az 
első személy ragját. ( W . ) 

2. vers. Az ülés és állás az ember egész életét, minden 
cselekedetét, nyugalmát és tevékenységét jelenti. A régi latin 
magyarázók az 1. és 2. verset Jézus Krisztus szent emberségére 
vonatkoztátják. Jézust megkisértette az ördög, de legfőbb meg-
próbáltatása az ő alázatossága. Megismerése, helyesebben elismerése 
az atya részől a keresztség alkalmával történt (Szt. Hilarius) Ülése, szt. 
Ágoston és szt. Prosper szerint, megaláztatását jelenti, tehát fő-
képen szenvedéseit ; állása pedig dicsőséges feltámadását. 
Hilarius és Cassidorus az ülést — görög szóval xaO-éSpa — 
Jézus tanítására és cselekedeteire magyarázzák. ">3n (= gondolatom) 
helyett néhány kéziratban ijrç-t olvasunk: «megérted tudásomat». 
A Hetvenes fordítás többes számot használ : xoù; SiaXoyiqiotiç [iou 
(Vulg. cogitationes meas), ugyanígy tesz a Pesittha : innüna a többes 
szám jelével, a Ribbuj-jal. Szt. Jeromos «cogitationes meas» 
helyett malum, meum-ot fordított, mert a szót "7" gyöktől. 
(= rossznak lenni) származtatta. — pirnt! (LXX dmb (laxpófrev, 
Vulg. de longe) kétféleképen érthető : «megérted gondolatomat, 
bár az ég és föld között óriási a távolság», avagy: «megérted 
gondolatomat, még mielőtt az egész világosan fölmerült volna 
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elmémben». A szír fordítás ehelyett «am pa-t mond : a magasból 
és így az első magyarázathoz csatlakozik, mely egyébként is 
valószínűbb, mert egyszerűbb. Szt. Ágoston szerint itt a messze 
idegenbe tévedt tékozló fiú szavát halljuk. 

3. vers. Némi nehézségét a Tön szó okoz. snn fekvést jelent, 
s így a héberben e vers az előbbivel tökéletes gondolatpárhuza-
mot ad. A szírban a megfelelő helyen van a többes szám 
jelével : ösvényeimet ; a görög szöveg pedig xrjv oxoívóv (i,ou-t 
mond. S/oivoç. gyékényt és abból készített tárgyakat jelent, tehát 
gyékényszőnyegből álló fekvőhelyet is; de más jelentése: mérő-
zsineg s innen magyarázható a Vulgata fordítása: funiculum 
meum. — Szt. Hilarius az Úr Jézus életére gondol, mely a pró-
féták által előre megjelölt uton folyt le. 

A 4. vers hiányos mondatszerkezet. A LXX. fordítás nlpa-t 
(szó) Xó'foc âStxoç-szal adja vissza: nmes bűnös szó nyelvemen; 
hasonlót mond a Pesittha : nincs változás nyelvemen, rtett-t 
XDbmiB-nak fordítva.^Symmachus e szót SôXoç-szal fordítja, több 
régi latin zsoltárkönyv is dolus-szal. A Vulgata a héber szöveg-
gel egyezik meg: non est sermo in lingua mea. — De az is 
helyes értelmet ad, ha a vers első felét így egészítjük ki: «(nincs 
szó nyelvemen), melyet te nem ismernél». Ez utóbbi kiegészí-
tést valószínűvé teszi a vers folytatása, sőt az egész össze-
függés, mely Isten mindentudását magasztalja, rfes-ban a nőnemű 
suffixum is az említett rfra-ra vonatkozik. 

Az 5. vers első szavát (D"ip> 1 iinx) a LXX. fordítás, Aquila, 
Symmachus, a Vulgata és a Pesittha a 4-ikkel köti össze, és a 
"Orrú? igét na^-tól származtatják: ab sTÙaaàç jxe, tu formasti me, 
-ortOX Ez azonban nyelvtanilag helytelen származtatás; a gyök-
ige -fls = szorítani, körülfogni, s a -orrpz-val össze kell kap-
csolni az azt megelőző két szót: D"Tpn l in»: hátulról és elülről 
körülveszel engem. Szt. Jeromos is «novissima et antiqua» helyett 
«retrorsum et ante»-t fordított. A héber szöveg értelme a leg-
egyszerűbb és a szövegösszefüggésbe pompásan beleillik. — 
Reám tetted kezedet, e helyen az isteni oltalom kifejezése. 

A régi latin magyarázók megtartják a novissima et antiqua 
szavakat, és Hilarius Cassidorussal együtt ezeket allegorikusán 
Krisztusról magyarázza. Novissima = Jézus megpróbáltatása, 
elismerése, s általában szent emberségére vonatkozik ; antiqua = 
örök isteni természete. Szt. Ágoston szerint novissima a tékozló 
fiú sanyarú sorsa, antiqua = az atyai örökség kikérése. Szt. 
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Prosper szerint itt a régi bűnről és ennek utolsó földi büntetésé-
ről, a halálról van szó. 

6. vers. rp»b? hibás irás rrxbs helyett ( = csodálatos). — 
rcrç ( = tudás) előtt valószínűleg kiesett a névelő, mely úgy a 
görögben, mint a szírban megvan. ê[ioû, ex me, helye-
sebben: reám nézve, előttem. «Csodálatos a te tudásod előttem», 
így értelmezik e helyet Eusebius és Aranyszájú szt. János is. 
A vers második felét a Pesittha így fordítja : Erős lett (tudásod) 
és én nem találok erőt (annak felfogására). Symmachos szerint: 
ÜTOpßaXXet jxe = legyőz engem. A latin magyarázók közül Hila-
rius Istennek Jézus Krisztusban megjelent csodálatos bölcse-
ségére gondol ; szt. Ágoston és szt. Prosper szerint a tékozló fiú 
önmagára nézve ( = ex me), önön hibájából megnehezítette 
Isten megismerését, és Isten segítsége nélkül nem képes hozzá 
visszatérni. — Non potero ad eam szt. Hilarius szerint Krisztus 
szava, ki mint ember kisebb az Atyánál. 

A 7. verssel új, de rokon gondolat csatlakozik ahhoz, melyet 
a zsoltáros mindeddig fejtegetett: Isten mindenütt jelen van. 
E vers értelme minden szövegben ugyanaz, de második felét a 
Pesittha így értelmezi: «és hol rejtőzzem el előtted?». 

8. vers. pex (= felemelkedem) aram igealak pbp gyökből. — 
A Se'ől (alvilág) az ószövetség szentkönyveiben a lelkek túl-
világi tartózkodási helye. A régebbi történelmi szentkönyvek a 
lelkek túlvilági sorsáról nem sokat beszélnek; ha szólnak e tárgy-
ról, a lelkeknek valami árnyékszerű továbbélést tulajdonítanak a 
Se'őlban. A bölcseleti könyvek már világosan tanítják, hogy a 
jámborok lelke a másvilágon boldogságot élvez, a gonoszoké 
pedig büntetést szenved. Izaiás 24—27. (főleg 26, 19—21 ; 27, 1.), 
Dániel könyve (12, 2.) és a Makkabeusok II. könyve (7, 9. 14. 
23. 29. 36; 12, 43—44.) már azt is előadják, hogy a túlvilági 
jutalomban vagy büntetésben a testnek is része lesz a föltáma-
dás folytán. Teljes világosságot azonban e végtelenül fontos kér-
désben csak az újszövetség tanítása hozott. — Zsoltárunk a Se-
'ől-t épen csak megemlíti, hogy Istennek mindenütt jelenvaló-
ságát tanítsa, de az alvilágról részletesebben semmit sem mond. 

9.és 10. vers.E versekben némi eltérés van a szövegek között, bár 
az értelem tekintetében nincs különbség. A görög fordítás szerint: 
«Ha felemelem szárnyaimat a hajnal felé . . . .» (Vulg. «5/ sum-
psero pennas mea diluculo . . . »), a Pesittha szerint: «Ha fel-
emelem szárnyaimat, mint a sas . . . .» A tenger legszéle a leg-
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távolabbi nyugat. Összes szövegeink azt írják le, hogy Isten min-
denütt jelen van, a magas égben, a mély alvilágban, a legszélső 
keleten és a legtávolabb nyugaton. Egyes régi latin zsoltárgyiijte-
mények átvették a LXX fordítás hibás olvasását «xax' őpfróv» 
( = egyenesen), «xax' ópfrpóv» ( = a hajnal felé) helyett és a 9. 
verset így fordították: «Si sumpsero pennas meas in directum . . . » 

Szt. Hilarius a 7 -10. verseket Jézus megtestesülésére, pokolra 
szállására és mennybemenetelére magyarázza. A többi régi latin 
exegeta csak azt olvassa ki verseinkből, hogy bármerre menekül-
jön a bűnös, Istent el nem kerülheti. Cassiodorus a spiritus 
szóra különös súlyt fektet s ebből a Szentlélek isteni tulajdon-
ságára, a mindenütt jelenlétre s ennélfogva istenségére vonat-
kozólag talál érvet. 

A 11. versben ISBWI okoz nehézséget. tfltt igének jelentése: 
eltaposni, elnyomni. A görög fordítás így szól : âpa axôxoç xaxa-
TCaxrjaEi jie = «tehát a sötétség széttapos engen» (Vulg. Forsitan 
tenebrae conculcabunt me.) Azonban valószínű, hogy I IE ' ÍP iráshiba 
•>53W? helyett, mint Kittel1 kiigazítja: «a sötétség elföd engem». 
Ugyanő a vers második felében az -n&5 (= világosság) szót ihp^-ra 
változtatja: «és az éj körülzár engem». A gondolatpárhuzamnak 
e változtatás mindenképen megfelelne, de a régi fordítások és egyéb 
szövegemlékek mitsem tudnak róla. A vers végén álló " W s szót ( = 
körülöttem) a LXX fordítás — melyet a Vulgata is követ — hibásan 
•ÇX'3-nak olvasta: sv xpucprj fiou, in deliciis meis. Illuminatio 
után Vulgata önkényesen mond mea-1. Versünknek tehát az a 
helyes értelme, hogy az embert Isten előtt a sötétség sem födi 
el. — A szírban az egész vers sokkal egyszerűbb : «És mondom : 
a sötétség engem megvilágít s az éj világít arcom előtt: a 
sötétség nem sötét előtted!» Az értelem nem különbözik a héber 
versétől. 

A 12. vers utolsó tagja (rrix: rcnïjns = amilyen a sötét-
ség, olyan a világosság), valószínűleg a szövegbe később bele-
került glossza. A LXX-ben és a Vulgatában szintén megvan; e 
szövegek a n-t helytelenül a 3. személy nőnemű suffixumának 
veszik. A Pesittha e részletet elhagyja; ott az egész vers így 
hangzik: «És az éjjel oly világos, mint a nap és a sötétség olyan, 
mint a világosság». 

A 11. és 12. verseknek együttes értelme, hogy az embert 

1 Biblia Hebraica. Lipcse, 1909. 
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Isten szeme elől még az éj leple sem takarja el: Isten tudása 
előtt nincs különbség sötétség és napfény között. 

Aranyszájú szent János e részletet allegorikusán magyarázza. 
A sötétség a csapásokat jelenti, melyek az embert összetöréssel 
fenyegetik; Isten bölcsesége azonban a bajokat is jóra tudja 
fordítani, sőt az Istent szerető lélek a fájdalomban is boldogsá-
gát találja. Ezt mutatja az egyptomi József története. De a ter-
mészet rendjében, is az Úr az elemek működése fölött korlát-
lanul rendelkezik: az Egyptomból való kivonulás alkalmával az 
egyptomiakat éj borította, míg a zsidóknak a nap fénylett. — 
Hilarius szerint az éj Krisztus szenvedéseit jelenti, a világosság 
dicsőséget, melyet gyötrelmeivel érdemelt meg. Sz. Ágoston 
szerint az éj a balsors és a bűn, a világosság az öröm és a meg-
térés. Cassiodorus e részt: «Forsitan tenebrae conculcabunt me», 
ironikusan adja Krisztus szájába: Rajtam diadalmaskodnék az al-
világ, kinek végtelen dicsőségre van jogom? 

A13—16. versek zztmber teremtésében, az emberi test bámu-
latos kialakításában csodálják a Teremtő bölcseségét. 

13. vers. tr>5p igét a LXX aí> Ixnrjaw-nak fordítja (Vulg. Tu 
possedisti) ; a szír megtartja a héber igének megfelelő n :pnszót : 
«te alkottad (veséimet)». A vers második felében a görög, latin és 
szír fordítások az oltalom fogalmát domborítják ki, melyben Isten 
az embert már létezése első pillanatától fogva részesíti : dvxeXaßou 
fiou, suscepisti me, -cfibapl. 

A 14. vers a többiekhez képest hosszúnak látszik; lehet, 
hogy első fele későbbi eredetű. "ifi">b£ű helyett a görög (latin) és 
cháld fordítás trbB3-t olvasott: âfrauixaaxwibjç, magnificatus es; 
(szent Jeromos szerint: «magnificasti me») a szír szerint: «(cso-
dálatosan) nagy dolgokat műveltél». A vers második fele a 
szírban úgy hangzik mint a héberben : «Fölségesek alkotásaid és 
lelkem azt jól tudja». «Terribiliter mirificatus (így!) es» szt. Hila-
rius és Cassiodorus szerint azon rettentő csodajelekre vonatkozik, 
melyek Jézus halála alkalmával történtek. 

A 15. vers folytatja az előbbi gondolatot. Isten látja az 
embert már anyja méhében, midőn csontja és egész szervezete 
kialakul. A rejtett hely az anyaméh ; ugyanezt jelenti a föld mélye. 
mpiÇ-t Kittel nfsp-re javítja s ez tényleg jobban megfelel az utána 
következő T^ffi? Pual-formának : «amint kialakult», ^nppn (= vál-
tozatosan összeszövettem) helyett a LXX ÙTïôcrcaatç (Vulg. sub-
stantia)-nak megfelelő szót olvasott, talán ""tiapl-t és ezt a cson-
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tokra, mint az emberi test alakját megadó részre vonatkoztatta. 
Szt. Jeromos e szót imaginatus-nak fordította. A szírban e helyen 
nnri3 áll: «leszállok (a föld mélyébe)» s a héber 16. vers eleje 
a szírban még a 15-hez tartozik. Os meutn — Krisztus csontja 
Hilarius és Cassiodorus szerint az egyház, mely eleinte Isten el-
rejtett titka volt, melyet az Atya Krisztus által a világnak (== in 
inferioribus terrae) kinyilatkoztatott. Szt. Ágoston és szt. Prosper 
a lélek erősségére gondolnak a gyönge testben; ez a gyönge 
test a «substantia in inferioribus terrae». 

16. vers. iába egyszer előforduló szó a bibliában. A LXX 
fordítás és a Vulgata magzat értelemben veszi : «Midőn még magzat 
voltam, (= imperfectum meum), már láttak szemeid». A szírban 
•>:y-ils nehezen érthető. ]sms az adósság visszafizetését jelenti, 
tehát itt helyes értelmet nem ad; sns ige azonban a Brun-féle 
nagy szír-latin szótár szerint (527. 1.) annyit is jelent, mint 
virágzani és így talán összefüggésbe hozható a görög és latin 
fordítás magyarázatával. — Bachmann i a iaba szót tob'te' D3-ra 
igazítja ki: «azokat is, kik velem békében éltek (látták szemeid)»; 
de ez a változat sem ad helyes értelmet. — Kittel a •rçfct szót 

b3-ra javítja ki: «Minden napomat látták szemeid». Ez a 
magyarázat látszik a legvalószínűbbnek, mert a vers második 
fele is igazolja: nb^-nak (= mindazokat) megfelelő jelzett szó 
a mai mazoretikus szövegben nincs. A LXX-ban is a rabieç szót 
ki kell egészítenünk ^[lépat szóval (Vulg. oinnes dies.) Néhány 
görög kódex a vers első felében a p.oö és aoo szókat felcseréli s 
így a már amúgy is nehéz szöveget még érthetetlenebbé teszi. 

A régi görög értelmezők megtartják a LXX-ban olvasható 
àxaxépyaoxoç ( = imperfectus) szót és a még végre nem hajtott 
cselekedetekre magyarázzák, melyeket Isten máris lát, vagy a még 
meg nem született emberre, kit Isten már ismer. — A latinok 
közül Hilarius elfogadja a következő olvasást: «Imperfectum 
tuum viderunt oculi mein, s az «imperfectum» szót Istennek nem 
alkotott ( = non factum), hanem öröktől fogva létező tökéletes-
ségeire magyarázza. Krisztus testének ( = «os meum»), az egy-
háznak szemei pedig az apostolok és papok, kiknek ezért minden 
földi gondtól tartózkodniok kell. Szt. Ágoston szerint «imper-
fectum meum» az Úr szenvedése alkalmával gyönge Péterre 
vonatkozik. Cassiodorus szerint pedig Krisztus előre látja a még 

1 Praeparation und Kommentar zu den Psalmen. Berlin, 1890. 



6 2 6 d r . p a t a k y a r n o l d 

célhoz nem jutott egyházat ( = imperfectum meum), de már 
tudja, kik vannak beírva a választottak könyvébe. 

A vers utolsó tagját a héber szöveg a még nem létező, de 
Isten előtt már ismert napokra magyarázza; a Pesittha szerint: 
«Lesznek napok és nem lesz azokban ember». Ezen vélemény 
felé hajlik a LXX és a Vulgata is: ^ s p a ç (hiba ^ é p a t helyett) 
TcXaaS-iQaovxat, xoù oùoeiç, èv aùxoîç, — dies formabuntur, et nemo in 
eis. Hilarius e részt így olvassa: «Die replebuntur, et nemo in 
his». Akik Isten könyvébe, vagyis emlékezetébe vannak írva, 
isteni fénnyel telnek el s azokban semmiféle bűnös szenvedély 
nem lesz. így szól Cassiodorus is. Szt. Ágoston a következőt 
olvasta: «Per diem errabunt, et nemo in eis», — s ezt szintén 
az Úr kínszenvedése alkalmával gyáva apostolokra magyarázza, 
kik azonban Jézus feltámadása után megerősödtek és Isten 
barátaivá lettek. 

A könyv, melyben az ember életének egyes eseményei már 
születése előtt fel vannak jegyezve, a zsidó apokalyptikából jól 
ismert fogalom. 

A 17. és 18. versekben legnagyobb az eltérés a héber szöveg 
és a fordítások között. A 17. versben olvasható r í a 2. versben 
gondolatot jelentett, már ped ig a magyarázattanak egyik szabálya 
szerint ugyanazon szónak ugyanazon szövegen belül kettős értelmet 
kényszerítő okok nélkül nem szabad adni. Az összes fordítások 
azonban a T\ szót itt barát értelmében veszik : LXX : oi yíloi aou, 
Vulg. amid tui, Pes. "parn. — Ámde ez a fogalom teljesen új 
volna zsoltárunkban s a szövegösszefüggésbe nem illeszthető bele, 
míg a gondolat fogalma csak folytatja az eddigi gondolatmenetet, 
a szövegbe egész természetesen beleillik és ezért egyedül helyes 
értelemnek látszik. «És nekem, ó mily nehezek a te gondolataid ! 
Mily súlyos azoknak összessége!» — Az ószövetség szellemével, 
mely a félelemnek, a szolgaságnak szelleme volt, nehezen egyez-
tethető össze, hogy bármilyen jámbor ember (Ábrahám kivételével) 
«Isten barátja» nevet nyerjen. Az újszövetség már jól ismeri e 
gondolatot : Ábrahám Isten barátja, (Jak. 2, 23.) — Az összes for-
dítások szót tiszteletreméltónak magyarázzák, D">iBsn-ot pedig 
uralomnak: «Előttem pedig nagyon tiszteletreméltók lettek bará-
taid, Istenem! Igen megerősödött az ő uralmuk!» — A 18. vers 
e gondolatot folytat ja: «megszámlálnám gondolataidat (nem «bará-
taidat»), Istenem, de nagyobb azoknak száma a tenger fövényé-
nél ; ha egész éjjel folytatnám is azok megszámlálását, reggel 
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még mindig csak nálad lennék, vagyis még nem lennék kész a 
számlálással». — A latin és görög exegeták — nem ismerve a 
héber szöveget — az ószövetségi szenteknek, Isten barátainak tisz-
telére gondolnak. Hilarius és Cassiodorus szerint Isten barátai 
Ábrahám, Mózes, Krisztus tanítványai ; azok pedig, kiket meg-
számlálni nem lehet, Isten választottjai. — Szt. Ágoston szerint 
Isten barátai az apostolok, a megszámlálhatatlan nép pedig azok, 
kiket az ő munkájuk térített Jézus egyházába. 

A vers utolsó részét (Exsurrexi, et adhuc sum tecum) latin 
magyarázóink Krisztus feltámadására, Ágoston és Cassiodorus 
pedig egyszersmind második eljövetelére magyarázzák. Adhuc 
sum tecum szerintük mutatja, hogy jövendölésről van szó, mert 
Jézus még Atyjánál van. 

A 19—22. versek összefüggése a megelőző résszel a követ-
kező: Isten mindentudása végtelen, de fájdalom a gonoszok azt 
el nem ismerik. Ezért kéri az Urat a szent szerző, hogy e gono-
szokat mindenható erejével semmisítse meg. 

A 19. versben a 3>t»t (= gonosz) szót az összes fordítások 
többes számmal adják vissza, rvio (= «távozzatok•») helyett 
néhány héber kéziratban n o vagy Viç? áll. Az értelem nem vál-
tozik. A vérengző emberek általában a bűnösök. 

A 20. vers ismét több szövegkritikai nehézséget támaszt, 
ïpnVb alakot a LXX fordítás TCX (= beszélni) igétől származ-
tatja: èpetç, «kimondod» (hatályos egyes szám a többes helyett; 
a logikai alany: a gonoszok). Helyesebb azonban rntt = fel-
lázadni igére gondolni: «(a gonoszok), kik fellázadnak ellened 
(Isten)». Néhány latin psalterium és szt. Hilarius az èpetç szót 
ëpiSeç-szel egyértelműnek vette: «quia contentiones» vagy «quiaf  

contentiosi estis». A legvilágosabb értelmet a héber szöveg adjá 
ha nyû igére gondolunk. — A vers második fele is homályos: 
ï|-ny seif? «TO». A LXX fordítás e tagot így értetmezte: Xf^ovxat 
D Q [laxatótrjxa xàç TZQAE'.Ç aou a (Vulg : Accipient in vanitate civitates 
tuas.) Ámde ez a gondolat teljesen új és idegen volna; ép ezért 
Tp-iy-t különbözőképen javították: ïpïtny (= tanúbizonyságaidat), 
TTűó (= nevedet), (= ellened). Ez utóbbi változtatás látszik 
legegyszerűbbnek és legvalószínűbbnek: «Hiába emelkednek fel 
ellened!» egyszerű tollhiba räo vagy lirög helyett. — 
A Pesittha részben a LXX fordítást követi és oly érthetetlen, 
mint amaz: «Mert beszélnek neked (ellened) és hiába nyerik 
meg városaidat». Eusebius szerint «Isten városai» a szentírás 
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könyvei, melyeket az eretnekek nem úgy magyaráznak, mint 
kellene (SÊÇ [LAXATÓTRJXA). A bűnösök megsemmisítését Hilarius azok 
megtérítéséről érti. A vérengző emberek az eretnekek, kik 
hiába (in vanum) alapítanak egyházakat. Szt. Ágoston szerint is 
a vérengző emberek az eretnekek, kiknek városai az általuk félre-
vezetett népek. Cassiodorus azt hiszi, hogy a bűnösök városai az 
ő bűnös tévedéseik. 

Thalhofer1 szerint a 17—20. versek értelme a következő: 
Dávid király örömét fejezi ki afölött, hogy Jahvenak oly számos 
hű szolgája (barátja) van és ellenségeinek pusztulását óhajtja. 
E gonoszok ugyanis abban reménykednek, hogy Dávid ügyének 
diadala csak ideig-óráig fog tartani s az elfoglalt városok nem 
lesznek állandóan birtokában (= accipient in vanitate — in vanum 
civitates tuas). — Ezt a magyarázatot az eredeti szöveg alapján, s az 
eddigi kifejtett okokból nem fogadhatjuk el. 

21. és 22. vers. A LXX (és Vulg.) perfectumokat használ. 
A Pesittha nem fordítja a tíbn (oùyi Vulg. nonne) szócskát: «Akik 
téged gyűlölnek, Uram, gyűlölöm, és azokra, kik ellened lázon-
ganak, haragra gerjedek». — A szent szerző semmi közösséget 
sem vállal az Istent gyűlölő bűnösökkel. (A helyes keresztény 
elv: szeretni a tévelygőt, de gyűlölni a tévedést.) 

23. és 24. vers. A zsoltáros magát Jahvet hívja fel szavai 
tanujának. "®?"ï®-t (— gondolataim) a fordítások út-nak mond-
ják; az értelem ugyanaz.— isar- f t t (= a bálvány útja) a LXX 
szerint: ôdbç âvoyiiaç (Vulg. via iniquitatis), a Pesitthában a rn ix 
Knpnöi (= a hazugság útja). Kittel az yÉs szót ezek alapján 
nspy-ra igazítja ki ; csalás (útja) : «És lásd, van-e bennem csalás 
útja?» Örök út helyett egy héber kézirat «igaz gutát» ajánl (íf-tt 
•"liffl̂ a). Az örök út az örök életbe vezető ösvény. — Régi latin 
magyarázóink azt hiszik, hogy az utolsó két verset kizárólag 
Jézus Krisztus mondhatja magáról, arra kérve Atyját, hogy szent 
emberségét a megillető égi dicsőségbe vezesse. Szt. Ágoston 
szerint a via aeterna maga Jézus Krisztus, mert ő az út, az 
igazság és élet. (Ján. 14, 6.). 

Költeményünk tehát a héber szöveg szerint nem messiási, 
de fontos dogmatikus zsoltár, mely Isten mindentudását, mérhe-
tetlenségét és mindenütt jelenvalóságát tanítja. Az egyház litur-

1 Erklärung der Psalmen. Regensburg, 1895. — Az 1914. kiadásban a 
héber szöveg gondolatmenetét «egyedül helyesnek» mondja. (763. lap, 10. 
jegyzet.) 
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giája azonban a régi latin magyarázókkal együtt találó alkalma-
zással vonatkoztatja a fentemlített helyeket az ártatlanul szenvedő 
és dicsőségesen feltámadt Üdvözítőre. (Accommodatio per exten-
sionem.) Hogy az apostolokban Istennek tiszteletreméltó barátait 
látja, kiknek uralma az egész világ fölött megerősödött, már 
tágabb értelemben vett alkalmazás (accommodatio per allusionem). 
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V I L Á G H Á B O R Ú ÉS M Ű V É S Z E T . 

AMOST dúló világháború még le sem zajlott s máris oly refor-
L máló hatást gyakorol összes gondolkozásunkra és érzésünkre, 

hogy a megújhodásnak első szimptomái is teljes figyelmet érde-
melnek. A kitűzött címtételt tartva szem előtt, itt csak azon 
esztétikai áramlatokat vesszük szóba, melyek a háború kitörése 
óta a művészet terén megindultak. Röviden reflektálok a legújabb 
műirodalmi termékekre, s elsősorban épen azokra, melyeket szer-
zőik mint irányító impulzust tágabb társadalmi köröknek szán-
tak olvasmányul. 

Kezem ügyébe esik Nissen német festőművész legújabb 
füzete: «Der Krieg und die deutsche Kunst. Den kunstliebenden 
Deutschen beider Kaiserreiche gewidmet. Freiburg, Herder. 
K 1.20.» Nissen az idő üterére teszi kezét s markáns vonások-
ban mondja el a modern művészet diagnózisát. Már előszavában 
megkapón nyilt vallomásokra fakad: «Most, midőn a csatatűzben 
álló testvéreink óráról-órára az örökkévalóság szemébe néznek 
s a legjobbaknak hősies véráldozata hazát és életet újonnan vív 
ki számunkra, nekünk, az itthonmaradottaknak ugyancsak van 
okunk, alkalmunk beható önmagunkbaszállásra, amint azt a jelen 
óriási válság megkívánja. Minden körülöttünk a nézetek tisz-
tulására, a komoly törekvések megszilárdulására kényszerít. Örö-
költ gyengéink ily nagy időkben kétszeresen megszégyenítők. 
Már pedig mi is teljes odaadással kívánjuk a haza ügyét szol-
gálni, a vetést előre biztosítani a jövendő békekorszak számára, 
s mint remélnünk szabad, majd győzedelmesen hazatérő csapa-
tainknak fáradalmaikhoz méltó otthont előkészíteni. 

Midőn a hadviselés megindultakor a honszeretet lángjai 
millió és millió német szívből a magasba csaptak, felkelésünk 
igazságos volta, összetartásunk bámulatos egysége mindnyájunkat 
elragadott. A császártól kezdve az utolsó regrutáig mindannyi-
nál a megtisztult, szent lelkierő tört elő; az egész nemzetet tett-
erős karitász és áldozatkészség szállotta meg. A pénzesládák ma-
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gasabb érdekek javára megnyíltak s az önzés alacsony rugói 
megbénultak. Ámde igazságos ügyünk hangsúlyozásánál ma jóval 
íontosabb, sokkal szükségesebb a becsületes föleszmélés, nehogy 
fennhéjázó büszkeségünk átkot zúdítson összes sikereinkre. Ugy-e 
hogy az 1870-ik esztendő végtelenül keveset gyümölcsözött szá-
munkra? S a mai vízözönné fajult világháború nemde az igaz-
ságtalanság, a jogtalanság szüleménye a népeknél? Kérdezzük 
előbb magunktól, mivel, mi által érdemeltük mi a mi részünkről, 
hogy a büntető ostor így lesújtott mireánk? 

Szellemi kulturánkat tekintve, ugyancsak nem voltunk minta-
szerűek. Örökös civódás, pártoskodás belül, hányaveti, lármás 
kérkedés kifelé, jellemezte nem ritkán a németet. Elfajult korcs-
irók termékeit emeltük irodalmunk legfőbb polcaira; a faj-
talanság mérge marta velőnket, vesénket; a művészeti vad kihá-
gások skáláján pedig le a szemérmettipró meztelen táncokig, még 
szomszéd népeinken is túltettünk. Ilyes s még vészesebb fekélyek 
harapództak el közöttünk s könnyelműen elnéztük, tűrtük azokat. 

Ámde hol hol rejlik veszedelmünknek anyagyökere? 
Megfeledkeztünk, hogy minden kulturának talpkövét az erkölcs 
képezi; hogy az ethikai értékek a frontba tartoznak nemcsak a 
hadviselésben, hanem művelődésünk egész vonalán. Persze most 
már mindenikünk tudja, hogy kultura morális nélkül dum-dum 
lövegekhez, vérlázító kegyetlenségekhez, embertelenségekhez vezet. 
Ily elementáris vérözön és kínszenvedés árán szerzett tapasztala-
tokat kell most befogadnunk és kihasználnunk, főkép az ellenes 
kultúra főfészke, Páris irányában. Százszor majmoltuk a közel-
múltban e modern Babylonnak hiú fényvesztéseit; százszor val-
lottuk kárát. 

Sokáig kétségkívül élődött már honi művészetünk a párisi 
csalóka modernitások moslékain s gyászos tévutakra került. Itt 
az ideje, hogy végre felocsúdjunk s a szétmaró kóros áramlatok-
nak, bármily tudományos apparátussal is közeledjenek felénk, 
végrevalahára felmondjunk. Tudatosan, nyiltan állítsuk ismét az 
örökkévalót tevékenységünk centrumába s azonnal megtaláljuk 
elvesztett erőink kulcsát. Multunk bámulatos műtermékei mögött 
erős karakterek, tiszta erkölcsök s a finomult, nemes műérzékben 
nevelkedett generációk állottak, akik a nagy egésznek szellemé-
ben működtek — s az Istenben hittek. A legnagyobb gondol-
kozók, a legfőbb mesterek összehangzó mondásai arra tanítanak, 
hogy a hit az a legkívánatosabb emeltyű, amely az emberi alko-
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tásokat a szépség fenséges magaslataira fölemelni képes. Mihelyt 
pedig a csaták és a gondolatok legmagasabb intézőjét kiküszö-
bölték, minden talentum, genialitás dacára is vétkes könnyelműség, 
személyes hóbort és öndicsőités furakodott be a művészet 
szentélyébe. 

A realizmus, mely nyugatról oly riasztó mértékben hoz-
zánk átszármazott, a legalacsonyabb műforma, s mindannyiszor 
a hanyatlás korszakának előfutárja. Lemond a legmagasabb 
értékek éltető, termékenyítő hatásáról s a művész teremtő erejét 
a porba fullasztja. «Első csapásra megfesteni, amit látunk!» — 
volt Edouard Manet jelszava. Ő és Claude Monet a légperspek-
tíva és a szintükröződés szabályszerű alkalmazásával megvetették 
a szinváltozatok korrekt megfestésének alapját, amint azok a 
levegőben megnyilatkoznak. E két nagytehetségű, nagy képzett-
ségű művész ügyesen improvizált, finoman csillámló képeikkel 
sok elismerést arattak. Az impresszionizmus valóban új tanmód, 
amely az optika szabályai szerint a színhatások tervszerű meg-
festésére oktat; s ép úgy mint a távlattan vagy az anatómia, 
szabályokba önthető. S mégis aggódva láttuk, hogy a fényész-
lelések logikus letűzése mozgalmat idézett elő, amely az összes 
festővilágot magával ragadta. A hólabdából óriási görgeteg ala-
kult, amely hosszú évezredek nagy művészetét elsülyesztéssel 
fenyegette. 

Amily jelentékeny lehet a haszon és előny, amelyet az 
impresszionizmus mint segédeszköz nyújt a művésznek, ép oly 
kárhozatos, ha művészi végcél gyanánt lebeg szeme előtt. S iine 
Párisban az új észlelési methodust, amely a művészet velejét, 
lelkét nem is érinti, végül a festészet életerejévé deklarálták s a 
modern festészet lényegévé avatták. Eszerint természetesen a 
múltnak összes műtermékeit átértékelték. Minden eddigi sikert, 
fölényt és nagyságot, mindent, ami szent és ideális, utcagyerekek 
módjára legyaláztak; a művészet psychéjét a sárba tiporták. 
Megismételték a veszett játékot, amely a természettudományok-
ban kevéssel azelőtt annyi port vert fel, amidőn egyes, részletes 
tapasztalati vívmányok fejében az összes filozófiát és religiót a 
sutba dobták. Világgá kürtölték, hogy ezentúl csak a szem be-
nyomásain felépülő művészetnek lesz létjoga. S mit értek el vele ? 

Midőn a fönnemlített technikai előnyöket itt ismételten 
elismerjük, egyúttal konstatáljuk, hogy az új iskola egészben véve 
nagyobb bomlást, mint haladást hozott létre. Egyrészt minden 
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festészetnek alapvető tényezőjét, a rajzot, oly siralmas dekadencia 
érte, hogy az fokról-fokra sülyedve, a legtöbb művésznél mel-
lékes faktorrá vált; sokaknál — mint a futuristáknál és kubis-
táknál — az őrültséggel határos fikciókká fajult el. Másrészt a 
koloráció bűvhatásaival még a legjobbak is annyira visszaéltek, 
hogy kiállított műtermékeik szine-java az erkölcstelenség iszap-
jaiba fulladt. Elég legyen Manet bordellképeire, Degas, Renoir 
prostituciófestéseire s egyúttal a hírneves Rodin szobrász perver-
zitásaira reflektálnunk ; hogy más művészek égbekiáltó kihágásait, 
melyeket ecsettel, vésővel megalkottak, meg se említsük.» 

A következő fejezetekben Nissen a művészetek újabb, nagy-
mérvű felvirágzását helyezi kilátásba s annak előzetes feltételeit 
analizálja. Záró argumentum gyanánt felsorolja a XIX. század 
hírneves német festőművészeit s mindegyikük álláspontjáról a 
művészi praxisban saját nyilatkozataikkal beszámol. 

¥ ¥ ¥ 

Sokkal behatóbban tárgyalja a modern művészet kérdését 
Wurm-Arnkreuz bécsi műépítészeti tanácsnok és műszövetkezeti 
elnöknek legújabb könyve «Sieben Bücher über Styl und Mode 
in der Architektur. Wien, Perles.» 272 lap és 74 képtábla. Ára 
12 korona. E terjedelmes publikáció a könyvpiac novitásai között 
a legszellemesebb műtermékek egyike. Beosztása így hangzik: 
I. A nemzeti stilusok és kompromisszumok fejlődése á görög 
stilus magas virágzásáig. II. További kompromisszumok a világ-
stilusok fejlődése- és változásáig. III. Stilusváltozatok ; a tör-
téneti stilusok megszakadása; az ellentétek mérsékelése. IV. A 
stiluskérdés negyvennégy év előtt. V. Harc tradíció és önkény 
között. VI. Modern individualizmus az architektúrában. VII. A 
stiluskérdés jelen állapota. 

Wurm főérdeme a genetikus fejlődések szellemes részlete-
zésében áll. Haladást, sülyedést egyenlőn latbavet és konstatál. 
Fejtegetéseiből néhány, a modern építészetre vonatkozó vezér-
eszméjét emelünk ki: 

«Már harminc évvel ezelőtt Dubuche párisi műépítész hir-
dette, hogy új architektúrának nézünk elébe. Az új iránynak 
demokratikus alapon a hatalmast, az erőteljest kell majd kifeje-
zésre juttatnia, amint az a modern ember lelkében elrejtve szuny-
nyad, s egyelőre csak a nyilvános nagy alkotásokban, kiállítási 
palotákban, üzleti házakban, vásárcsarnokokban, vaspályaudvaro-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 1 
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kon stb. találja alkalmazását. Vas-, üveg- és betonkombinációk ! 
ezek teremtik meg majd az új korszakot. 

Igaz, hogy a vasszerkezetek az építészetet új módosításokra 
s főleg a térhatások meglepő változataira terelték. Nagy átmérőjű 
ívezeteknél, boltozatoknál, hidak-, csarnokok- és kupolákon a 
vaskonstrukció nemcsak impozáns, hanem egyúttal esztétikai 
hatást idézhet elő. Még oly óriási motivumok is, mint az Eiffel-
torony, borzalommal határos magasztos érzetet költenek fel ben-
nünk. Kisebb méretű építkezésnél azonban a vasszerkezet nagy 
óvatosságot igényel, nehogy a vasnak vékonyabb, helyenkint 
filigránszerű részletei az épület tömörebb anyagával egybevetve 
az aránytalanság érzetét keltsék. A vasbeton esztétikai hatása 
pedig még nagyobb rendbeli alkotásoknál is annál fokozottabb, 
minél inkább sikerül az építőművésznek a vasrészleteket magá-
ban az építőanyagban elrejtenie s így a néző szeme elől eltüntetnie. 

A vasbeton jövője tehát főkép azon alapul, hogy nagy tér-
hatások megteremtésére kiválóan alkalmas s ívezetek, boltozatok 
legváltozatosabb, legmerészebb konstrukciójára képesít. Nem 
szabad végre felednünk, hogy költség szempontjából, ami pedig 
sok esetben döntő marad, a vasbetonépítés átlag egyharmaddal 
olcsóbb, mint az ugyanolyan téglaépítkezés s csak félannyiba, 
sőt még kevesebbe kerül, mintha kőből hajtjuk végre a munkát.» 

Különben pedig bármennyire is beváltak a vasbeton elő-
nyei a közéletben, Wurm, a nagy praxissal rendelkező műépítész, 
annak gyengéit és árnyoldalait is megvilágítja. «Legeiül álljon, 
hogy igaz monumentalitást, bárhol is kezdeményezték, még alig 
értek el vele. A fölötte vékony falak; a föléjük boruló, csak 
utánzott hamis boltozatok a szilárd kőműveknek karakterét vég-
kép nélkülözik s inkább kártyavárak gyanánt hatnak a szem-
lélőre. Azután a fölöttébb fogyatékos akusztika s csak nagy-
nehezen alkalmazható polychromia, mely mindmáig kudarcot 
vallott, csupa oly tényezők, melyek főleg templomépítkezésnél 
nagy óvatosságra intenek. Végre konstatáljuk, hogy a vasszer-
kezeteknek a különféle temperatura szerint változó kitágulása 
ilynemű munkálatoknál mainapiglan sincs eléggé kipróbálva, 
s ép azért hosszú időkre tervezett nagyobb műalkotásoknál, 
templomoknál, monumentális díszépületeknél ritkán kerül alkal-
mazásra.» 

További fejtegetéseiben Wurm a modern ornamentikáról 
és dekorációról ís beszámol. Ajánlja elsősorban a természetnyuj-
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totta motívumok alapos, analizáló tanulmányozását; de míg azt 
élesen hangsúlyozza, erélyesen utasítja vissza a modern szub-
jektivizmusnak az ornamentikába betolakodott fattyú hajtásait. «A 
modern művészet új díszítőelemek keresésében helyenként ori-
ginális motívumokat szerencsésen alkalmazott, melyeket főleg az 
alsóbb állat- és növényvilágból merített; de az ideális dekorá-
cióban oly gyenge és ügyefogyott, hogy monumentális alkotá-
sokra képtelen; ismert újítási viszketege dacára egyik-másik 
akceptált, de untatásig megismételt díszelemre szorítkozik s leg-
inkább téved, midőn a régi stílusok ornamentikáját teljesen mel-
lőzhetőnek véli. 

S azért csak alapos, klasszikus képzettségű mester, aki a 
történeti stilusok lelkébe, szellemébe végkép behatolt, vállalkoz-
hatik a formák további kiképzésére és meggazdagítására, midőn 
azt törekszik kifejezésre juttatni, amit az idők új követelményei, 
vagy újabb ideálok az általános felfogásban átértékeltek. így 
módosította maga Michelangelo az antik profilokat, nem azért, 
hogy tövestül újat teremtsen, hanem hogy az ókorból átvett 
remek formákat az idők sugallata szerint tágabb feladatokba 
beilleszthesse. 

Hogy csak oly mester lehet hivatva az architektúrái forma-
kincsek kibővítésére, aki alapos studiummal mélyedt a történeti 
stilusok titkaiba, napjainkban is szembeszökőn beválik a nagy 
Sempernek kitűnő tanítványán, Berlepsch-Valendas berlini mű-
építész-tanáron, aki nem szeszélyeskedés útján, hanem a ter-
mészet formáló elveinek lelkes kutatásával nyert az ornamentiká-
ban maradandó becsű új motívumokat. Jaj azonban azoknak az 
oszlopcsonkítóknak, akik a tudatlanság vétkes merészségével az 
oszlopok majesztásának nekirontanak, azokat fődíszüktől, az osz-
lopfőktől megfosztják, s akárcsak lefejezett hermákat vagy karia-
tidákat pellengérre állítják. Ezek a félszeg ábrándozok, még mi-
előtt a kapitellek funkciójáról, jelentőségéről fogalmat szereztek 
volna maguknak, a művészet bölcsőjéhez, első dadogásához tér-
nek vissza s archaikus, primitiv tipusok után iramodnak. Avagy 
a babiloni, assziriai, egyiptomi, sőt bizánci motívumok tán köze-
lebb állnak napjainkhoz, mint p. o. a XVIII. század ezerváltozatú 
kifejlett formái?» 

' -k * -K 

A harmadik könyvecske, melyre itt reflektálok, «Hartmann: 
Stilkunde, Leipzig, Göschen. 264 S. 90 Pf.» — a németajkú ifjú-

4 1 * 
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ságnál közkézen forog. Utolsó kiadása szabatosság, precizió és 
tartalmasságra nézve valóságos mestermű. A stuttgarti ipar-
művészeti államtanács referense ezen irányító művében a modern 
stílusnak külön fejezetet szentel, amelyből csak e sorokat idézem : 

«A tradíciónak ktméletlen mellőzése s a mult idők szel-
lemi vívmányainak félretolása a modern művészet szélső párt-
jánál nem ritkán forradalmi rombolásokat, önkényes szeszélyes-
kedést vont maga után. Mert, midőn a mult stilusait kiküszöbölték, 
még nem teremtették meg egyúttal az időkövetelte új formákat, 
melyekkel a régieket helyettesíthették volna. Jóval szerencséseb-
ben haladtak előre a mérsékelt pártiak, akik vezérmotivumaikat 
a népies honi stilus eredeti tipusaiban nyomozták s azokat a 
kellő szellemi átformálással a jelenre is átszármaztatták. Az új stilus 
leginkább az épületek belső berendezésein érvényesült, napjaink 
demokratikus irányának megfelelőleg leginkább a lakóházaknál. 

Az új műmethodus, mellyel a modern stilus a huszadik 
századba benyitott, bármily lelkes patrónusok is szálltak sikra 
mellette, a kedélyeket végre is ki nem elégítette. Már fél évtized 
múlva saját párthiveinél reakció állott be, mely elsősorban a 
művészeti általános alapszabályok, a ritmus, a szimmetria, az 
arányosság és az egyöntetűség túlzott elhanyagolásában ismerte 
fel a kórt, amely az ornamentika és dekoráció velejét meg-
támadta . . . Már az új század első tizedének végén odajutottak, 
hogy az éretlen, visszás motívumokat lassan-lassan csökkentették, 
végre pedig mellőzték. Belátásuk annyira kitágult, hogy az igaz 
szépség csakis jól kiképzett célformák, pontosan kiválasztott és 
kidolgozott műanyag és kifogástalan technikai kivitel útján 
érhető el s jut fel sajátos műjelességének magaslatára. Végre 
pedig az ornamentika is újabb tért nyert, miután a purizmus 
szigorú arányainak pontosabb kiszámítására s organikus evolú-
ciójának szemmeltartására vezetett. A szerencsés fejlődés azonban 
még nem ért véget s magas lendületű virágzásnak néz elébe.» 

* * * 

Tagadhatatlan, hogy a művészet tág mezején ép úgy, mint 
a filozófia messze szétágazó tudósvilágában napjainkban is az 
összes világnézeti rendszereket, a legmagasabb idealizmustól 
kezdve le a legradikálisabb materializmusig képviselve látjuk. De 
ha a művészet zömét, a gyakorló művészek táborait számszerint 
mérlegeljük, alig fogjuk félreismerhetni, hogy ezidőszerint a túl-
súlyra vergődött irány az anyagelviség bálványainak hódol. Aki 
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a világvárosok kiállításaira vetette figyelmét, hamar felismerte, 
hogy a műtermékek javarésze nem a morális kulturtényezők 
illusztrálásában, sőt inkább azok megvetésében s a világfiak 
Ínyére játszó perverzitások reprodukálásában látja feladatát. 
Hogyis lehetne az máskép, midőn a megélhetést kereső művész 
az élvezetet hajhászó tékozló fiúk és a nyerészkedő tőzsde-
plutokraták soraiban leli fel leginkább mecenásait. 

S ím a materiális chaos, siralmas elzüllés stádiumába zúgott 
be a világháború. Villámszerűén, egy csapásra nagyot változtatott 
a világ kerekének forgásán, hihetetlenül nagyot lendített az összes 
életérdekek kellő átértékelésén. Avagy azt a példát nem ismerő 
összetartást, mely országunk népfajait megszállotta, s a haza 
védelmére legyőzhetetlen egységgé olvasztotta, azt a heroizmust 
a csatatéren künn, azt az áldozatkézséget és karitászt határainkon 
belül, nem kell-e okvetetlenül a legmagasztosabb, legideálisabb 
javaknak kvalifikálnunk? Ha tehát közéletünk a háború óta oly 
hallatlan metamorfózison haladt át, ha az emberiség ideális kin-
csei oly elementáris erővel jutottak érvényre, nemde a művé-
szetnek is, amely az életnek csak tükörképét mutatja, újabb, tar-
tósabb felvirágzást kell megjósolnunk? 

Nem állítom, hogy az újjászületés előzet, készület nélkül, 
mint Deus ex machina rögtön fog kipattanni közöttünk; a mű-
vészet világában sem találunk salto mortalét. Mint előbb kiemel-
tem, a magas idealizmus máris fakasztott virágokat, érlelt gyü-
mölcsöket, ha gyérebben is, honi művészetünkben. S itt első 
helyen honi újabb műtemplomainkra, tetemes áldozatokkal létre-
jött restaurálásainkra kellene reflektálnom, de mivel azokról nem-
rég behatóbban szóltam, ehelyütt csak arra a megfigyelésre szo-
rítkozom, hogy egyházi protekció és irányítás mellett még sivár 
korszakunk is kiváló, hosszú időkre érvényes, sőt nagybecsű 
műveket birt alkotni. A plasztika terén, hogy csak egyet-mást 
említsek, Sz. István királyunk, Sz. Gellért apostolunk budai 
szobrai imponálni fognak a jövő idők nemzedékeinek is; a szom-
bathelyi székesegyház Sz. Márton mellszobrának arcvonásaiból 
magas szellemi erő sugárzik felénk ; remélhető, hogy a nagyváradi 
Sz. László királyunk lovasszobrát, amelynek jeles mintázását csak 
az imént tekintettem meg, hasonló siker fogja koronázni. 

A kisebb művészeteket még hamarább felvirágoztatja a pro-
tekció éltető melege. A budavári Sz. István várkápolna három új 
ornátusa, melyek Fieber Henrik miniszteri referens utasítása szerint 
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készültek, az egyházi paramentikának remek példányait mutatják. 
Ezeket a miseruhákat, úgymint a prágai bencésapácáknál himzett 
kazulákat a szmichowi Sz. Gábriel zárdában a legsikerültebb 
egyházi műhimzések sorába számítom. Sokat disputálunk a stilusok 
jogosultságáról, a rajzok és motívumok korrektségéről. Már pedig 
azt mondó vagyok, hogy ha már sikerült oly kiváló alkotásokat, 
mint jelzett miseruhákat létre teremtenünk, mi volna ugyan cél-
irányosabb, mint hogy azokat kiváló reprodukciókban nyilvános-
ságra hozzuk és messze körökben ismertessük. Tudományos s 
egyúttal a praktikus életbe vágó viták tartós siker és egyházilag 
is jóváhagyott mintamunkák útján simulnak el leginkább. 

Legtanulságosabb bepillantást azonban napjaink művészetébe 
leginkább az összehasonlító megfigyelés útján nyerhetünk. Cél-
irányos lesz e tekintetben valamely jól határolt műfajtának alko-
tásait az utolsó 10—15 év alatt sorra szemügyre vennünk, hogy 
azután a haladást vagy sülyedést konstatálhassuk. Nem a leg-
ideálisabb műáramlatról tanúskodik ugyan, hogy a monumentális 
művészet napjainkban jórészt a pénzműveleti nagy társulatok szol-
gálatában áll, s mondjuk ki a szót, az utolsó két évtized alatt 
európaszerte ép a bankok s egyéb pénzintézetek palotáiban nyerte 
legpregnánsabb kifejezését. Egyébként be kell ismernünk, hogy 
e monumentális művek nagyvárosainknak díszt kölcsönöznek. 

Mily fokonkénti emelkedést mutatnak művészi szempontból 
fővárosunk újabb pénzügyi palotái, arról az Anker Biztosító Tár-
sulat, a Hungária Biztosító Társulat — mindkettő a Károly-
köruton, a Hazai Bank az Erzsébet-téren, a Hazai Takarékpénztár 
a Gizella-téren és nem utolsó helyen a pénzügyminisztérium 
palotája a Várban — eléggé tanúskodnak. Míg az Anker nagy-
hatású, de kevéssé mérsékelt stilkeverékében még mauzóleumi 
motívumokat is szerepeltet, a Hungária bank az utca kiszögellésén 
imponáló ciklopi építkezéssel tűnik fel; a Hazai Bank és Hazai 
Takarék pedig aránylag kis területen beépítve annál finomultabb 
renaissance ízlésre vallanak. A Hazai Bank Rájner Károly mű-
építész tervei szerint közel 3 millió költséggel épült, a Hazai 
Takarék pedig Alpár Ignác inspirációi nyomán emelkedik a ma-
gasba; mindkét műalkotás bizonyára megérdemli, hogy nemcsak 
elegáns külsejükkel, hanem berendezésük: bútorok, ajtók, kilin-
csek s egyéb részletek finomságával is alkalmilag az érettebb 
fiatalság műérzékének ébresztésére szolgáljanak. 

Nem kisebb elismeréssel emelem ki a pozsonyi új Redoute-
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palotát, amely Komor és Marcell budapesti műépítészek terve szerint 
harmadfél millióba került, s bár enmagában nézve tán túlgazdag 
barokdíszben áll előttünk, mégis a remek Mária Terézia monumen-
tumnak jól arányított háttere gyanánt szerencsésen kiválik. Szintúgy 
a temesvári Timisiana banképület, bár szerényen húzódik meg a 
gyárvárosba vezető főutca házsorában, az antik görög stilusnak jól 
megválasztott motívumaival műélvezetet nyújt a szemlélőnek. 

Látókörünk kitágítása megtűri, hogy Bécsnek új bank-
házaira is reflektáljak. A «Wiener Bankverein» a Schottenthor 
szögelletén a renaissance stílust hatalmas, erőteljes típusban mu-
tatja be. A «Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft» és a 
«Zentral-Bank der deutschen Sparkassen», mindkettő az Am Hof-
téren, a «Versicherungsverein Anker» a Hoher Markt-téren — 
mind e banképületek az osztrák világvárosnak nemcsak legújabb, 
hanem legmarkánsaabb palotái közé tartoznak. Megannyi renais-
sance alapizlésben épült, de oly finomult mérsékletével az itt-ott 
beszőtt modern motívumoknak, hogy szemlélésük bizonyára több 
patronust fog szerezni az új stilusnak, mint a megelőző évtizedek 
meg nem okolt, szeszélyes túlkapásai. 

Értekezésem első részében a modern művészeteknek kisebb-
nagyobb fattyúhajtásait emeltem ki, azon megokolt kilátással, 
hogy a világháború szerencsés lefolyása a művészetet a maga 
egészében magas felvirágzásra fogja fejleszteni. Zárószóul le kell 
tűznöm, hogy a kisebb művészetek terén a felvirágzást már több 
műágban kell konstatálnunk. A csipkeművészet ezidőszerint oly 
lendületet nyert, hogy a XVI. és XVII. század műremekeivel 
már is vetélkedik. A fémművészeteknek egyik legprovokálóbb 
ága, az acélmetszés oly magaslatokra ért fel, amelyekről a mult 
századoknak még sejtelmük sem volt. E tételeimnek bizonysá-
gául s egyúttal felolvasásom berekesztéséül a m. t. gyülekezetnek1 

múzeumom két műremekét vagyok bátor bemutatni, az immár 
világhírű acélkeresztet, amelyet Blumelhuber Mihály, a felső-
ausztriai steyri metszőiskola nagynevű vezetője 5V2 évi fárad-
ságos, mesteri munkával a legkeményebb mangánacélból áttört 
technikával kivágott; és egy velencei izlésű varrt csipkekeresztet, 
mely szerény méreteivel nem is sejteti, mily páratlan műtechnika 
nyilatkozik meg benne. 

Kalksburg. Velles László S. J. 

1 Az Aquinói Sz.-Tamás-Társaságnak 1915. október 6-ikán. 
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CSAK OLYANHOZ vonzódhatunk, amiből bennünk is van valami. 

A természet vonz és éltet bennünket, mert nagy közöttünk 
a megegyezés. Természeti körünk -— ami az anyagiakat illeti — 
fényből, hangból, illatból, ízből és ezeknek hordozóiból áll. 
Testi életünk pedig ezeknek ránkhatása és a mi visszahatásunk, 
tehát folytonos természetfolyamat mezejében állunk. Olyan az 
ember, mint egy felvevő állomás. Érzékszerveink belénk hozzák 
a külső világot. Azért igaza van a régi mondásnak: Az ember 
«kis világ» nemcsak annyiban, hogy a gondolatok és sejtések 
határtalan sora tölti el lelkünket, hanem úgy is, hogy ezen 
külső és belső tényezőkből változatos élet alakul. Egyikben sok 
van a színből : ez festő, másikban hangból : ez zenész, a harma-
dikban az illatból: ez ábrándos természetszerető. A természet 
megértésre az emberben kerül, itt lesz újra gondolattá, mint 
volt az Isten értelmében. Az állatban érzés és ösztön a külső-
világ, az embernél megértés. Nem értjük a dolgozó erők miben-
létét, de megértjük a rendre és célra törekvésből a Teremtőt. 
A természet a bele teremtett gondolat nyelvén beszél s érintke-
zik az emberrel. A fényt megérzi szemünk, bent meg is törik, 
van tehát fizikai kapcsolat is, de ez emberies akkor lesz, ha 
bennünk a fény és világosság fogalommá válik; a hang megüti 
fülünket, tehát a hullámok és a felvevő hártya érintkezik, de a 
mi szellemi voltunknak a hullámrezgések fogalmakat kölcsönöz-
nek, így van a többi érzéklésnél is. Vonzódunk a természethez, 
mert értelmiségünket táplálja. A világ nagysága a végtelenség 
fogalmát adja, a télnek tavaszba fordulása az élet és a halál 
gondolatát ébresztgeti, a növényvilág termelése, hogy semmi 
életnek sem szabad haszontalanul elmúlni. Ha a természet Isten 
alkotása, akkor ebből Isten beszél hozzánk. Ez a legalsó foka 
Isten és az ember érintkezésének. A teremtés célja Isten dicső-
sége, mely dicsőség az ő megismerésében áll, tehát a természet 
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szava Isten szólama. A természeti népek sejtéseiben is megtalál-
juk ennek nyomát. Imádattal fordultak a nap felé és istenüknek 
képzelték, mert fényével s melegével örvendetessé tette életüket, 
a villámlást és dörgést Isten szavának tartották, feltétlen tévedé-
sek, igaz azonban, hogy Isten tervében mindezeknek helyük van, 
és pedig az emberre való vonatkozásban, azért vannak, hogy az 
embert Isten megismerésében segítsék. És a költők lelkei nem 
ok nélkül énekelték a csillagragyogásban Isten tekintetét, a 
napfényben Isten mosolygását, a tengerek zúgásában Isten sza-
vát, a vulkánok lávafolyamában az Ő igazságát, mert bennük 
a természet törvényei többek voltak, mint fizikai és mechanikai 
ráhatások, gondolat és értelem «mert a Láthatatlan a láthatókból 
ismerhető föl.» 

A szobrász eszméjét ráfaragja a szoborra, a festő a lelke 
színeit és alakjait veti papírra, a zenész a lélek mélyében zenélő 
ütemeket írja kottába, a költő a lelke ihletét foglalja szavakba 
és a teremtés nagy művével szintén csak így van: megterem-
tette, hogy az ő bölcseségéből és végtelen tudásából adjon 
valamit az emberi léleknek és itt tör bele a teremtés fogalmába 
az a sokszor felvetett gondolat: a mindenség a lélekért van 
teremtve, a lélek pedig azért, hogy Isten dicsőségének örök 
visszhangzója legyen. S milyen sokan vannak mégis, akik vagy 
félreértik, vagy egyáltalában nem értik a természet nagy fel-
adatát. Az érthetetlenséget és a titkot elnevezik Istennek, pedig 
épen ezek azok, amik legkevésbbé vannak az emberért és 
az ember érettük, mert ezek világunkon kívül állanak, mint 
minden homály és ismeretlenség. Azt szánta nekünk Isten e 
világból, amit értelmünk felfog és ezeknek el kell vezetni ben-
nünket Isten ismeretére. Én nem töröm a fejemet azon, vájjon 
az ibolya illatát az állagi erő hogy választja ki, hanem fogom 
és élvezem ; az erő ismerete nem az enyém, az enyém csak 
az illat, a szemet gyönyörködtető kék szirom, amely mint kész 
remekmű, önmaga kérdez Alkotója után. Egyszerű beszéd, amit 
a természet folytat az emberrel s ép azért egyszerű, hogy min-
den ember megértse. Igen, a természeten át Isten beszél 
velünk. 

A második érintkezés Isten és az ember között a lélek 
által történik. «Aki bölcseségre vágyik, forduljon Istenhez.» 
«Mielőtt kérdeznek, már felelek és mielőtt beszélnek, már hal-
lom őket.» Krisztus tanítása is a lélek érintkezésén alapul; az Isten-
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nel a kegyelmek révén barátságba jutunk, innen van nagy ereje. 
A lélek világa csodálatos terület sejtés, gondolat, mint a forrá-
sokban a légbuborékok törnek elő. Ki kavarja föl e mélysége-
ket? A lélek az Isten hárfája, csak ő játszhatik rajta, mert egye-
dül ismeri annak titkait. Isten lelke átjárja a lélek birodalmát 
és akinek van ereje hozzá, a Végtelen munkálkodását megérzi, 
tiszta lelkével megérti a végtelen irgalom, igazság, bölcseség, 
tisztaság, alázat szavát és amely hang legjobban megtetszik 
neki e sokhangú melódiából, annak szentjévé, hősévé lesz. Azért 
látunk lelkeket, kik csodálatos könyörületességükkel, mások 
igazságosságukkal vagy tisztaságukkal Isten szellemének meg-
szólaltatói voltak. Ezek a lélek erejét megérezték magukban, 
Isten indításait nem hagyták a testtel legyőzni, hanem ráléptek 
az útra, melyre Isten hívta őket. Elvitázni nem lehet, hogy Isten 
beszél a lélekkel, hogy sugalataival kormányozza, térítgeti őt. 
Egyik megérti, másik nem e hangokat, nem mintha az értés 
csak egyeseknek adatott volna, minden lélek végtelen Lélektől 
van s így természet szerint a felé tör, de egyesek a Végtelen-
hez való kapcsolatukat áldozatúl adják szenvedélyeiknek. A pró-
féták, kiknek lelke a jövendőket meglátta, szorosan kapcsolód-
tak Istenhez s így voltak képesek az idő akadályát legyőzni, a 
jövendőket jelenben látni. Isten a jövendő évek képét belevetí-
tette lelkünkbe s minthogy ráképzés és kapcsolat folytán el 
voltak benne merülve, felfogták e képeket s továbbították az 
emberiségnek. Ezek életük minden tényét összekapcsolták Isten-
nel és így a végtelen Élet behatásaira elkészítették magukat. 

A szentek oly műveket vittek végbe, melyeket mi csak 
csodálni tudunk, mert Istennel voltak összeköttetésben. Isten 
minden lélekkel beszél, vezető s irányító szavát beleveti minden 
emberbe, de csak kevesen értik meg, mert lelküket egyszerű 
tagadással elzárják e közösség elől. Trine ir ja: «A keleti iroda-
lomban van egy mese a békáról. Egy béka valami kis kútban 
élt, melyből soha el nem távozott. Egyik nap a tengerből jött 
egy másik béka, ez minden iránt érdeklődött és így a kis kútba 
is betért. Ki vagy? Hová való vagy? kérdezte a kis kút békája. 
A tengerben élek — felelte a másik béka és megmondta a 
nevét. A tengerben? Hát az micsoda és merre van? Valami 
nagy víz itt a közelben. Milyen nagy a tenger? Ó igen nagy. 
Van ekkora ? s a béka egy kis kőre mutatott. Ó sokkal nagyobb. 
Ugyan hát mekkora ? A tenger, melyben élek, nagyobb mint ez 
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a kut, millió kút telnék belőle. Ostoba beszéd! Te hazug, csaló 
vagy, takarodjál a kutamból ! Semmi közöm az ilyen békához, 
mint te vagy.» így van a legtöbb ember az örök lélek hatásai-
val : elfogultan elitéli, mielőtt tapasztalná. Pedig ez természe-
tes folyamat, maga az írás mondja: «Aki hisz, abban az élő 
vizek forrásait nyitom.» Minden ismeret gyakorlás által tökéle-
tesül, a művészet hosszú gyakorlat, szokták mondogatni; miért 
nem haladhatna a lélek Isten beszédjének felfogásában? «Aki 
szeret, ahhoz elmegyünk», így biztatja Krisztus a lelkeket s 
tudnánk hinni, hogy csak ülni megy az emberbe; nem megy-e 
bele buzdításával, bátorságával, erejével a Szentháromság, nem 
úgy megy-e bele, hogy a természeti erőket támogatja s lelkün-
ket sugallatával irányítja? Az istenszerető lélek a Szentség felé 
halad, mert a legszentebb az irányítója. Ebben áll a szentség 
psychologiája. «Akinek van, még több adatik s aki szűkölködik, 
még a kevéstől is megfosztatik», mit jelentene ez mást, mint a 
belső érintkezést Isten és az ember között lelkünknek a Végtelen 
felé terjesztésével mindig bensőségesebb, szorosabb lesz, mindig 
többet veszünk észre s értünk meg az isteni indításokból s 
minél lazább e kapcsolat, annál kevesebb hang az, melyet Isten 
szólamaiból felfogunk. Jól mondja Emerson: «Öblök vagyunk 
az élet nagy tengerében.» 

Nem képzelet játéka ezen végtelen tudású Forrással való 
közlekedés, hanem valódi működése Istennek az emberi lélekkel. 
Elképzelhetetlen, hogy gondolkodó és akaró Lény a mi hasonló 
képességeinket fel ne használja; szeretetét, ismeretét a tisztább 
megérlelés révén ne fokozza. Gyönyörű beszéd az, melyet Isten 
lelkünk mélységében folytat. És ezen Istenről való gondolkodás 
nemcsak Isten tökéletesebb ismerésére visz, hanem lelki életün-
ket is a szentség jegyében erősíti : 

«A jó győzedelmeskedik a rosszon, 
Egészség lép betegség helyébe, 
Aki hogy gondolkodik, olyan, 
Föl tehát és gondoljunk Istenre.» 

Az egyház tanítja, hogy túlvilági életünk mostani életünk 
folytatása lesz, csak fényesebb formában, «most csak tükörben, 
akkor szinről szinre látjuk Istent.» Hasonlót mondhatunk az 
érintkezésről is, most csak titkos sejtésekben, indításokban, majd 
akkor édes társalgásban egyesülünk Istennel. Lessük el Isten 



644 h u s v é t h j ó z s e f 

szólamait, meglássuk amint a szentek megmutatták e gyenge 
kezdések is mily kimondhatatlan örömöt adnak s így Isten 
fogalma nemcsak a természet útján, hanem lelkünk világánál is 
fellobban. 

A harmadik érintkezés Krisztus által történik. Ez nekünk a 
legmegfelelőbb. Isteni útbaigazítás emberi szavakban. Gondolat 
és akarat kifejezői a szavak, Isten tehát e természetes módot 
használta, hogy az emberrel megértesse magát. E beszéd magasz-
tos is. Az evangéliumok a szavakban foglalt gondolatok reme-
kei, nem titokzatos jelek és képek, hanem nyílt, egyenes 
beszéd. Nem lehet félreérteni, vagy elmagyarázni, népies is, 
hogy minden ember megértse. Az istenség emberies megnyilat-
kozása. Krisztustól szerezhetjük meg Isten fogalmát igazából. 
Természetes emberiesítve vannak e fogalmak, de ember az 
Istent lényegében sohasem érti meg. A túlvilág sem visz ben-
nünket kimerítően Isten megértéséhez. Többet fogunk érteni, 
mert lelkünk korlátai lehullnak, de Isten mindig csak végtelen 
Fölérthetetlenség lesz az ember előtt, melyben gyönyörködünk 
és élvezünk, de soha ki nem meríthetjük, rá nem unhatunk. 
Krisztus megtisztította a fogalmakat, de megmondotta: «Senki 
sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és akivel a Fiú megismerteti.» 
A nagyság hatalom, szentség, szeretet, jóság, igazság ezelőtt is 
megvolt az emberiség Istenről való felfogásában, de Krisztus-
ban mindez szemléltetve állt elő. Hatalom és nagyság csodáiban, 
szentség bűn nélkül való földi életében, igazságosság halálában, 
melyet bűneink miatt elszenvedett. A Krisztus előtti emberiség 
lelkében a teremtés nagy fogalma visszhangzott, ezek tehát Isten 
nagyságáról beszéltek, a mi lelkünkben Krisztus él, mi Isten 
irgalmának és szeretetének hatása alatt állunk. 

Az a fogalom, melyet mi az evangéliumokból megszerzünk 
Istenről, elég is földi életünkhöz, mert nem kell nekünk az, 
hogy mérhetetlen titkaiból értsünk meg valamit, nem kell az 
sem, hogy fenségét és hatalmát végtelenségében szemléltesse az 
ember előtt, mindezek nem is illenének bele földi életünkbe, 
úgy nyilatkoztatta ki magát Krisztusban, amint jelen életünknek 
legjobban megfelel. 

így érintkezik az Isten az emberrel, hogy nemesítse, lelkét 
formálja s előkészítse a túlvilági életre. Testünket a lélek, a 
lelket Isten veszi munkálkodás alá, hogy érvényesüljön a szent-
írási szó: «Isten képére vagyunk teremtve.» A képet formálja 
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bennünk s minden érintkezés azt célozza, hogy a hasonlóságot 
emelje. Ne zárjuk el magunkat e hatások elől, hogy megértsük 
az élet folyásában amit Carlyle is mond: «Rejtelmeken át rej-
telmek felé és Istentől Isten felé vezet utunk.» Lelkünket Isten 
adja testünkbe, azért áll egész fennmaradásában kegyelmes von-
zások uralma alatt. Hallgassuk meg Isten szavát, hogy tanítása 
és vezérlete mellett már e földön a természet és lélek fölértésé-
ben és Krisztus megszeretésében bírhassuk. 

Martonvásár. Husvéíh József. 



AZ ÉRZÉKELŐ LÉLEK AZ ÚJ KÍSÉRLETI ÉLETTAN 
VILÁGÍTÁSÁBAN 

AMODERN élettani kutatások legfeltűnőbb eredményeit a kísér-
leti élettan-, kivált a kísérleti kórtan művelői vivták ki. Meg-

lepően érdekes és gyakorlatilag is értékes eredmények koronázták, 
nagy gonddal és kitartással végzett munkájukat ; így csak termé-
szetes, hogy az élettani kutatások terén legújabban a kísérleti 
élettan, főleg a kísérleti kórtan áll az érdeklődés középpontjában. 

Az élettan emez új eredményei iránt nemcsak a természet-
tudósnak, hanem a bölcselkedőnek is érdeklődnie kell, a hitvédő 
sem zárkózhatik el előlük. 

Kezdetben úgy látszott, hogy a kísérleti élettan az anyag-
elvi-, vagy a tisztán gépelvi világnézet malmára hajtja a vizet. 
Közellátó és túlzó anyagelvűek tényekre hivatkozva hangoztatták, 
hogy az élő szervezet merőben gépies való, benne anyagtól 
különböző éltető elvet elismerni felesleges; az életjelenségek 
csupán a szervezet gépies- és vegyi erőhatásainak nyilvánulásai. 

Kiváltképen döntő bizonyításként használják ezt az érvelést : 
ha az élőlényben van anyagtalan éltető elv, vagy lélek, akkor az 
szükségkép egyszerű, részeknélküli s oszthatatlan való — miként 
az iskolás-bölcselkedők is vallják; — de a kísérleti élettan újabb 
eredményei szerint nyilvánvaló, hogy sok élő szervezet feldara-
bolható, anélkül, hogy az egyes részek életüket vesztenék; tehát 
nincs anyagtalan életelv. 

A gépelvi életmagyarázat bölcseleti cáfolását megelőzőleg: 
vizsgáljuk a kísérleti élettan újabb eredményei közt levő 
tényeket. 

Meglepő példákat ismerünk a szövetek és szervek átülteté-
sére vonatkozó eredményes kísérletek közt. Elő szervrészek átül-
tetését ősidők óta gyakorolják a kertészek. A növényeknek szem-
zés és oltás révén való nemesítése szintén átültetés. 

A szövetek és szervek átültetésének (transplantatio) célja az, 
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hogy az élő szervezet valamely sérülés, vagy betegség okozta 
hiányát, másutt nélkülözhető alkalmas szövetek és szervek átvite-
lével pótolják, i Az átültetés különbözik a beültetés (implantatio) 
néven ismert műtéttől, melynél a szervezet hiányának pótlását 
idegen test beültetése által végezték, így a koponyacsont hiá-
nyait fémlemezzel-, az inakat selyemfonállal-, a csonthiányt fém-
rúddal, vagy elefántcsontszilánkkal pótolták. 

A sikeres átültetésnek alapja a gazdaszövetnek és az átül-
tetett résznek egymáshoz való élettani viszonyában rejlik. Tudva-
levő, hogy idegen fajból vett részek átültetésekor a vérsavóban 
oly anyagok képződhetnek, melyek az idegen sejteket elpusztítják. 
Ismeretes a vérszérumnak különböző visszahatása idegen testek-
nek a véráramba való bejutásakor ; a szervezetbe jutott idegen 
vörös vérsejtek feloldódnak és felszívódnak; a fajilag idegen 
fehérje behatolásakor a szervezetben többféle védőanyag — 
praecipitin, antitoxin, bakteriolysin stb. — keletkezik, melyekkel 
a szervezet az idegen anyagok ellen védekezik. 

Érthető tehát, hogy a gazdaszervezet legkedvezőbben fogadja 
az ugyanazon egyénből vett részeket, a teljesen idegen szerve-
zetből vett átültetést pedig nem tűri, vagy csakis bizonyos körül-
mények s feltételek mellett viseli. 

A jól ismert, sőt előre tudott nagy nehézségek dacára 
kitartóan kísérleteznek kiváló élettantudósok; fáradozásuk jutalma 
az átültetés terén elért számos meglepő siker. A legutóbbi évek-
ben már egész szervek átültetése is sikerült. 

Altalánosságban áll az, hogy alacsonyabbrendű állatokon 
végzett átültetések oly eredményesek, mint a növényeken vég-
zett oltások. Az embrionális szövetek és szervek átültetése leg-
többször sikerrel jár. Braus eredményes kísérleteiből kitűnt az, 
hogy ha fiatal békaporontyok még fejletlen mellső-, vagy hátsó 
lábainak végtagsarjait levágva egy másik békaporontynak fejére 
vagy másutt a bőrébe ültetik, akkor rendes, szokásos izommunkát 
végző láb fejlődik. így lehetséges a békán számfeletti több vég-
tagot fejlesztetni.2 

1 Háromféle átültetést különböztetünk meg: 1. az autotransplantatio-nál 
az átültetett anyag ugyanazon egyénből való ; 2. a homoiotransplantatio-nál 
ugyanazon fajhoz tartozó, de különböző egyének részeit ültetik át ; 3. a hetero-
transplantatio az egyik faj egyedéről a másik faj egyénére való átültetést 
jelenti, pl. állatról emberre. 

2 Oscar Hertwig: Allgemeine Biologie. 1912. 473. 1. R 
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Crampton és Meisenheirtier különféle lepkefajok bábjain és 
hernyóin végzett átültetést s így oly lepkéket fejlesztett, melyek 
részben az egyik, részben a másik fajhoz tartoztak. Sikerült két 
bábot úgy összenöveszteniök, hogy egyiknek feji vége a másik-
nak farki végéhez forrt; hasonlókép nyertek az oldalakon-, sőt 
a fejüknél összenövesztett bábokat. 

Gilisztáknál (allolobophora terrestris) sikerült három külön-
böző egyénből való részeket egyesíteni, úgy, hogy egyik állatból 
vették a fejet, a másikból a középsőrészt, a harmadikból pedig 
a farki részt. Az így összenövesztett, három egyedből vett test-
részekből eggyé forrasztott állat összhangzóan dolgozott, mintha 
testrészei természettől fogva együvé tartoztak voltak és tíz évnél 
tovább élt a marburgi egyetem állattani intézetében. 

1910-ben sikerült először W. Harms-mk: különbözőfajú 
gőték petefészkeit egymásba átültetni. Újabban pedig a földi 
giliszta (Lumbricus terrestris) petefészkeit egy más gilisztafajba 
(Helodrilus caliginosus) ültette át, úgy, hogy a bőrizomtömlő-
darabbal együtt a petefészket is átültette idegenfajú giliszta tes-
tébe. Az átültetett petefészkek tovább éltek, hosszú időn át ren-
desen működtek, a belőlük származó peték a gazdaállat saját 
fajú egyedétől való megtermékenyítés után: a két faj közt álló 
korcs ivadékot fejlesztettek. Eme példából is kitűnik az a fejlő-
déselméleti szempontból nagyon jelentős tény, hogy a vér alkat-
részeinek összetétele, a spermatosoák és a petesejtek fajilag min-
dig különbözők; a pete még akkor is megtartja faji sajátságait, 
ha a petefészket másfajú egyed testébe ültetik át. 

W. Schultz és J. Meisenheimer kísérleteinél az idegen fajból 
vett petefészek az átültetés után elpusztult, de a közeli rokonfajták 
egyedein sikeresen történt az átültetés. Knauer-ntV. már több évvel 
ezelőtt sikerült sok kísérletezés után, két esetben: egyik nyúlból 
kivett petefészket másik nyúlba átültetni. Halban tengeri mala-
cokon és majmokon végzett sikerrel hasonló kísérleteket. 

Oregorieff, Rubinstein és Knauer emberen is sikeresen 
végeztek petefészekátültetéseket, úgy hogy a petefészket rendes 
helyéről a hasüreg más helyére helyezték; az ilyen műtétet 
kíállott nők egészséges gyermeket szültek.1 

Handwörterbuch der Naturwissenschaften X. 1914. 11. 1. «Transplantation» 
cimszó alatt. 

1 Természettudományi Közlöny. 1912. 784. 1. és O. Hertwig: Zellen 
und Gewebelehre. 1913. 170. 1. 
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Újabban több élettantudós, kivált Heide, Morpurgo és 
Sauerbruch igyekeztek sebészeti műtét által, mesterséges össze-
növesztést (parabiosis) létesíteni, két állat egyesítésével. így sike-
rült két kecskebéka-porontyot egyesíteni a tarkójuknál, úgyszintén 
egy rana esculenta és egy rana arvalis porontyot a hasoldalukon 
növesztettek össze. Born kísérletei szerint összenövesztett lárvák-
nak közös bélcsövük volt. 

Harrison nagyszerű sikeres kísérlete révén bebizonyult, 
hogy két egyed szétvágott és összenövesztett részeiből lehet egy 
felemás állatot fejleszteni, sőt akkor is, ha nem ugyanazon fajú 
állatok részeit, hanem két egymáshoz közeli rokonfaj darabjait 
forrasztják egybe. Harrison két amerikai békafajt választott a 
kísérleteihez: a sötétszinű rana silvatica-t és a világossárga rana 
palustrist. A két fiatal porontyot a test közepén ketté vágta és a 
rana silvatica feji részét a rana palustris farki részével növesztette 
össze. Az így összenövesztett lárva felemás színben ugyan, de 
rendesen fejlődött.1 

A kísérletek magasabbrendű állatokon még gyakoribbak. 
Bert patkányokon, Heule házinyúlon, Schöne és Winckler egere-
ken végeztek bőrlebenyek átültetését. Magasabbrendű állatok 
összenövesztését szintén eredményesen végezték sokan. Morpurgo 
két hím patkányt növesztett össze június 15-én; december 2-án 
eltávolította az egyik állatból az egyik s dec. 22-én a másik — 
közben kétszeresen megnőtt — vesét. A műtét után mindkét 
állat kimerült ugyan, de egy hét múlva teljesen egészségesek 
voltak s még április közepéig éltek. Ilyenféle kísérletek által 
kiderült, hogy az összenövesztett egyének közt élénk anyagcsere 
folyik s az életműködések sokban közösek. Ha pl. a mesterséges 
ikrek egyikének vérébe salicilsavas nátriumot, vagy jódoldatot 
fecskendeznek, akkor már pár óra múlva a másik állat váladé-
kában is kimutatható emez anyag. Sőt az egyik állat szerveinek 
működését helyettesíthetik a másik állat szervei. Ha valamely 
magános állat veséit kivágják, az állat rövid idő alatt elpusztul, 
míg a mesterségesen egyesített állatoknál az egyik társ veséi 
elvégzik a másik társ hiányzó veséinek a munkáját. 

Forschbach az összenövesztett kutyák egyikének a hasnyál-
mirigyét irtotta ki. E műtét egy magános állaton súlyos beteg-
séget (diabetes) eredményezett volna, Forschbach kísérleténél 

1 „Darwin" 1914. 2. 1. és O. Hedwig, Allgemeine Biologie 1912. 471. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 42 
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azonban az ép ikertárs hasnyálmirigye szolgáltatta mindkét állat-
nak a nélkülözhetetlen emésztő váladékot. 

Az átültetést emberen legelőször Thiersch tanulmányozta 
1886-ban s azt tapasztalta, hogy a bőrátültetés azonos nemű 
fiatal testvérek közt leginkább sikerül. Nemsokára más szövetek 
és szervek átültetésével is rendszeresen kísérleteztek, így porco-
góval, csonttal, csonthártyával, ínnal és zsírszövettel, pajzsmirigy-
gyei, mellékvesével, szarúhártyával, vérerekkel, petefészekkel, 
epitheltestekkel. 

Az átültetés sikere annál valószínűbb, minél nagyobb az 
átültetendő szövet visszaszerző tehetsége. Újraképződésre inkább 
képes sejtek jobban állják az átültetéssel járó károsodást; ez az 
oka, hogy leginkább sikerül a bőr és a csonthártya átültetése, 
kevésbbé az izomszövet, legkevésbbé az idegszövet és a parenchy-
más szervek átültetése. Olyan szöveteken és szerveken, melyek 
túlélésre alkalmasak, az autoplasticus átültetés rendszerint 
sikerül. 

Az átültetés sikerének első feltétele a sejtek és szövetek 
életrevalósága, még akkor is, ha a szervezettel való összefüggé-
sük megszakadt. 

A kísérleti kórtan újabb eredményei szerint: az élő szer-
vezettől elválasztott szövetek és szervek egy ideig még életre-
valók maradhatnak, a szervezettől való elválasztás nem okozza 
föltétlenül s azonnal a halálukat. Legtöbb sejtnek és szövetnek 
megvan az a tehetsége, hogy a szívműködés megszűnése után 
egy ideig még életrevalók maradnak, addig, míg protoplazmájuk 
és sejtmagjuk a bennük felhalmozott tartalékanyagból élni képes. 
A sejteknek és szöveteknek eme «túlélésére» meggyőző példa a 
hullából órák, sőt napok múlva is kivett csonthártya, mely alkal-
mas anyagon tovább él és szaporodik. A meghalt szervezetből 
kivett szív izmai órákig, sőt napokig végzik az összehúzódás 
munkáját, ha isotoniás folyadékban tartják, i 

A kevésbbé szervezett sejtek, pl. hámsejtek, kötőszövetsejtek 
jobban megtarják életrevalóságukat; a nagyobb fokban szerve-
zett sejtek kevésbbé ilyenek, pl. a középponti idegrendszer sejt-
jeinél ezt a túlélést eddig nem tapasztalták az emberi testen. 

Sikeres átültetés céljából egyes sejtek túlélését lehetőleg 
fokozni igyekeznek azáltal, hogy a sejteket alkalmas anyag közt 

1 Pótfüzetek a természettudományi közlönyhöz. 1914. 35. 1. 
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tartják, főleg a kiszáradástól óvják és a sejten belüli folyamato-
kat hőcsökkentéssel legkisebb fokra szorítják. Minél kevesebb 
tartalékanyagot használ el a sejt, annál tovább él; 0 és 1 fok 
közti hőmérsékleten a sejten belüli tartalékanyag elhasználása 
legkisebb. 

Az elhalt szervezetből, még néhány órával a halál után is 
vesznek életrevaló, átültetésre alkalmas anyagot. A hullából vett 
fascia- és ínrészek átültetése Lexer-nek és Küttner-nek sikerült; 
Küttner csontátültetéseket is eredményesen végzett. 

* * * 

Bennünket ez alkalommal leginkább érdekel : a szervek 
életbentartása a testen kívül. 

Lefejezett embernél az ítélet végrehajtása után 25 perccel 
még észlelték a szív verését; Rehn 1909-ben 1 óra 40 perccel a 
szívműködés teljes megszűnése után, maszázs segítségével újra 
megindította azt. A kutya szive az állat halála után még 96 
óráig verhet, a teknősbékáé 8 napig. Burrows 1911-ben a tyúk-
embrió szívműködését a tojásból való eltávolítás után még 
három napig észlelte. 

Arnaud a házinyúl szivét, Hédon és Oilis egy kivégzett 
ember szivét kényszerítették új működésre, úgy, hogy a meg-
alvadást okozó fibrintől megtisztított vért ömlesztettek a szív 
ütőereibe; Locke ezt a folyadékot mesterséges szérummal helyet-
tesítette. A hullákból kivágott emberi szivet 20, a majomét 54 
óráig, a házinyúlét 5 napig figyelhették ilyen szérummal kikény-
szerített működés közben. 

Az összes harántcsíkolt izmok túlélik kiirtásukat. Az em-
bernél két és fél óráig, a békánál és a teknősnél tíz napig tart 
a kivágott izmok mozgási jelensége. A sima izmú szervek, zsi-
gerek is tovább élnek, így a bél kigyószerű mozgása a leölt és 
már felbontott állatban könnyen megfigyelhető. 

Cohnheim az összes zsigereket (gyomor, máj, belek stb.) 
kiemelte a hasüregből, meg nem alvadó vérbe helyezte azokat 
s élettartamukat így jelentékenyen meghosszabbította. 

Carrel 1909-ben kivágta egy kutya bal veséjét, majd egy 
óra múlva visszahelyezte, később pedig a jobb vesét eltávolí-
totta s az állat több mint egy évig élt még. 1910-ben a léppel 
végzett Carrel eredményes kísérleteket. 

Kitűnt, hogy a tarajos gőte vörös vérsejtjei 8, 10, 12, sőt 
42* 
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15 napig is éltek; a házinyúléi 12 napig. A túlélő fehérvérsejtek 
amőbaszerű mozgásokat végeznek. Jolly-nak 1910-ben végzett 
kísérleteiből kitűnt, hogy a gőte fehér vértestecskéi 4 és fél 
hónapig, a békáé egy évig megtartották a jégszekrényben a moz-
gási képességüket. 

Az emlősök gégefőjének és légcsövének csillangós hám-
rétege a halál beállta után 24 órával még rezeg. Wentcher már 
1894-ben sikerrel ültetett át egy emberi bőrrészt, 50 órával 
annak előzetes eltávolítása után. Pruss 1900-ban 30 napig tartott 
életben egy porc darabot. Legendre a Sorbonne múzeumában a 
kutya és házinyúl gerincagyából vett sejteket helyezett ugyan-
azon állatok defibrinált vérébe és négy napig észlelte az új 
nyúlványok alakulását. Hasonlóképen tartották életben a porc, a 
vese, a csontvelő, a lép, a rákosszövet stb. egyes sejtjeit. 

Magito 1911-ben a házinyúl szemének szarúhártyájából 
egyes lemezkéket 14—25 napig őrzött s azokat egy másik állat 
szemére sikerrel ültette. Utóbb emberen is alkalmazta e műtétet. 
Egy betegnek szemgolyóját kellett eltávolítani, Magito azt szé-
rumba helyezte; hét nappal később egy új betegnek — kinek 
szemén oltott mésztől átlátszatlanná sérült a szarúhártya — sérült 
szemén léket vágott s oda a szérumban őrzött szem szarúhártyá-
jának megfelelő nagyságú darabját ültette ; a beteg eléggé vissza-
nyerte látóképességét. 

Laborde francia orvos egy guillotinnal leszelt emberfejen 
az agykéreg ingerlékenységét 30 percig észlelte; egy másik 
kivégzett fejébe szérumot sajtolt s így mesterséges vérkeringést 
okozva, az agy érzékenységet 50 percig fenntartotta. A lefejezett 
kutya agykérge egy percig működött, az arc- és szem reflex-
mozgások 70 percig tartottak; mesterséges vérkeringéssel 19 
percre növekedett az agy érzékenységének tartama, a szem 
szarúhártyájáé 27 percig, a légző mozgásoké fél óráig tartott. 
Kuliabko a halak idegközéppontjainak működését szérumkerin-
géssel órákon át ébrentartotta. 

Galvani óta (1781) ismeretes a béka megnyúzott hátsó vég-
tagjainak ingerlékenysége. Baglioni a béka kikészített idegrend-
szerét mesterséges szérumban 31 óra 55 percig életben tartotta. 
Kitűnt, hogy a kutya idegsejtjeiből némelyek az állat testén 
kívül 4 napig is élhetnek a szérumban. 

Remélhetjük, hogy a pusztuló szervek pótlása, a megóvási 
módok tökéletesedésével könnyebb lesz, mert szinte raktáron áll 
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majd a pótlásra szolgáló anyag, mely átültetésre alkalmas 
marad. 

Ha a megsérült szövetek pótlódásának folyamatát csak 
tízszerte is gyorsítani tudnók, akkor egy bőrsebesülés 24 óra 
alatt gyógyulna, egy combcsonttörés 4—5 nap alatt. A világhírű 
Alexis Carrel orvos, a Nobel-díj nyertese, kísérletekkel kimutatta, 
hogy szövetkivonatok és szövetnedvek a kisérleti üvegben bizo-
nyos föltételek mellett 3—40-szer gyorsítják a kötőszövetek 
növekedését, főleg, ha embriók és fejlett lép kivonatát alkalmaz-
zák. A hatás egyenes arányban csökken a kivonat hígításával s 
a másfajú állatt szöveteire nem hat. Például: a csirkelép kivo-
nata jelentékenyen fokozta egy csirke embrió szívdarabjának 
növekedését, míg a kutya és nyúl lépjeinek kivonata alig hatott 
a csirke szöveteire. 

Carrel a kötőszövetek mesterséges tenyésztését 6—20 napos 
csirke-embrioknak, felnőtt csirkék lépjének, májának, kötőszöve-
tének, veséjének, szívének és vértesteinek, a felnőtt kutya pajzs-
mirigyének és izmainak kivonatával végezne. Mindegyik kivonat 
gyorsította a kötőszövetek növekedését, de különböző fokban; 
leghatásosabb az embrio-kivonat, meg a lép-kivonata; a vese-
és szív-kivonatok kevésbbé hatásosak, a kötőszövetek és vértes-
tecskék kivonatai legkevésbbé. A kutya pajzsmirigyének és izmai-
nak kivonatai erősen hatnak a csonthártya növekedésére. 

Carrel-nek sikerült szív-, bőr- és csonthártya darabokat 
tenyészteni megfelelő kivonatban. Kísérleteit leginkább 7—15 
napos csirke-embriók szivén végezte. A szív hasi falát apró 
darabokra osztotta s e darabokat a tenyésztő kivonatba téve, 
észlelte, hogy hamarosan bevonja azokat a kötőszöveti sejtek 
vastag gyűrűje. A kutya szöveteivel végzett kísérleteknél csont-
hártya-darabokat használt. 

Eme meglepő eredményű kísérletek végzésére az a körül-
mény serkentette Carrel-\, hogy már 1907-ben tanulmányozta a 
kisebb irha-sebek gyógyulási folyamatát és a különféle anyagok-
nak a hegedésre való hatását. Azt észlelte, hogy a külső bőr-
felületnek és a kötőszövetnek szaporodását előmozdítja a szöve-
tek és szervek pépjével való bekötözésük. A pajzsmirigy pépje 
a kűtya irha-sebére helyezve, nagyfokú szemcséződést idézettelő; 
csontokon pedig a csonthártya megvastagodását okozta. Tapasz-
talta, hogy egy ütőér külső burkolata hűtőkészülékben pajzs-
mirigynek és Locke-féle oldatnak keverékében tartva s később 
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egy kutya nyaki ütőerébe átültetve, feltűnően megvastagodott. 
Ezek után megkísérelte Carrel a szöveteket a testtől elkülönítve, 
valamely ismert összetételű közegben életben tartani. Türelmes 
kísérletezéseit meglepő eredmények jutalmazták. 

A magasabbrendű szervezetek egyes részeinek mesterséges 
életbentartását a természetes anyagcserével járó élettani folyamat 
nehezíti. Tudvalevő, hogy a magasabbrendű szervezeteknek a 
szükséges szerves táplálóanyagot különlegesen kell előkészí-
teniök, mielőtt azt áthasonítanák. A szervezet pl. csak azt a 
fehérjét használhatja fel, melynek bontását és újraépítését a 
szervezet a gyomor- s bélműködéssel már megkezdte. Az 
emésztőcsatorna megkerülésével a szervezetbe juttatott fehérjék 
méregként hatnak. Ezért nehéz a magasabbrendű szervezetekből 
kivett szövetek mesterséges életbentartása. Alkalmas anyago-
kat kell keresni, melyben a szövetrészek megtarthatók, esetleg 
növekedésre és szaporodásra bírhatók. Loeb, Locke s kivált Carrel 
munkálatai jelentékeny haladást mutatnak e téren. 

Sikeres átültetés céljából igyekeznek megtenni minden 
lehetőt, hogy az egyes sejtek túlélését fokozzák. Legcélszerűbb 
volna a kivett szöveteket azonnal átültetni, de mivel ez sok 
esetben nem történhetik meg, azért a szöveteket leginkább a 
test szövetnedveinek összetételével egyező sóoldatban őrzik. 
Használják e célra a szervélettani (fisiologiai) konyhasóoldatot, 
még jobban a Ringer-féle oldatot.1 

Újabban sikerrel kísérletezett Carrel: egész szerveknek a 
testen kívül való életbentartásával. így következtetett: mivel a 
szövetek megfelelő tenyésztő folyadékban életképesek és tovább 
növekszenek, azért valószínű, hogy egész szervek is önállóan 
tovább élhetnének, ha rendes vérkeringéssel láthatnók el azokat. 
Erre vonatkozó sikeres kísérleteit, Carrel saját cikke nyomán 
vázoljuk itt röviden.2 

Carrel egy éterrel elaltatott macskának mellkasi és hasi 
szerveit együttesen kiemelte, úgy, hogy a nyelőcsövet lekötötte 
és átvágta, a szintén átvágott tüdőcsőbe kaucsukcsövet illesztett, 
mesterséges lélekzés alkalmazása végett. Ezután felnyitotta a 
testet. A főütőeret és a fővivőeret átvágta, szintúgy a vékony-

1 Az élettani kísérletekhez használt 0-6—l°/o konyhasóoldathoz, káros 
hatásainak csökkentésére, kevés kalciumkloridot és kláriumkloridot adnak ; ez a 
Ringer-féle oldat. 

2 Carrel cikke magyarul : a „Darwin" 1913. évf. utolsó füzetében. 
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belet és a húgyvezető csöveket is. Átvágta a főütőér és a fővivőér 
hátsó ágait is — természetesen előzetes lekötés után — és a 
hasüregi szerveket elválasztotta a hasfaltól, úgy, hogy eme szer-
veket most már csak a fő véredények csöve kötötte össze az 
állattal. Most felnyitotta Carrel a mellüreget is. A nyaki ütőere-
ket, a nagy vivőeret és a járomvivőeret lekötötte és átvágta. Az 
edények lekötése után — mondja Carrel — meghalt az állat, 
de szervei életben maradtak. Hamarosan átvágta a fő idegpályá-
kat, továbbá a mellüregben levő ütőerek hátsó ágait is. Most a 
szív gyengén, lassan bár, de szabályosan vert, a vérnyomás 
alacsony volt. Carrel egy másik macska vérét ömlesztette 
át a kivágott szervekbe, mire a tüdők pirosodni kezdtek, a szív 
szabályosan vert 120—150-et percenkint. A gyomor, a lép, a 
vesék, a petefészek ütőereinek verése látható lett, szintúgy a 
gyomor és a belek összehúzódása. 

A kiemelt zsígerszerveket egy Ringer-féle oldattal telt szek-
rénybe helyezte Carrel. A tüdőcsövet, a nyelőcsövet és a vég-
belet az edény nyílásaihoz erősítette, a gyomorba vizet és táp-
lálékot fecskendezett s az egész készítményt 38 fokos melegítő 
szekrénybe helyezte. Ebben a helyzetben a szervek rendesen 
működtek, a szívverés, a gyomor és a bél mozgásai folytatódtak 
az emésztéssel együtt. 3—4 óra múlva néhány zsigerszerv hirte-
lenül elhalt, de a többi 10—13 órával túlélte az állatot, melyből 
a zsigereket kivették; legutoljára a szív működése szűnt meg. 

Carrel hasonló kísérletet olyképen is végzett, hogy a szer-
veket vazelinnal átitatott selyemben s azután vízben függő nagyon 
vékony gummizsákban helyezte el. Máskor pedig sértetlenül 
hagyta a mell- és a hasüreget, úgy, hogy az állat fejét levágta, 
a hasfalat és a gerincoszlopot keresztben átszelte, a szervezet 
ilyenkor már csak a bőrrel fedett mellből és hasból állott, de a 
szervek életképesek maradtak. 

¥ * Y 

Az említett tények figyelmes szemlélésekor a bölcselkedő 
elméjében átvillanak ama kérdések, hogy valóban élőlény-e 
szervezetből kivágott kötőszövet és szerv? Megoszlik-e az ele-
venítő állati lélek? Mi történik az életelvvel, midőn egy élet-
képes szervet ültetnek át más egyed testébe? stb. 

A legkiválóbb böcselkedők tanítása szerint az élőlény nem-
csak szervezett anyaghalmaz, nem gép, hanem az élőlény benső 
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elvből, magából, közvetlenül működik, önmagát mozgatja, töké-
letesíti, fejleszti. Minél tökéletesebb az egyén bennmaradó mű-
ködése, annál magasabbrendű élőlény. 

Bizonyos titokzatos benső valami, mint ható eleven erő az 
általa éltetett szervezetet működésében irányítja, célszerűen vezeti, 
a külső körülményekhez alkalmazkodni segíti. így pl. az élőszer-
vezetek belülről kifelé építik fel önmagukat. Különböző egyedek 
sejtjei, ugyanazon külső körülmények dacára, faji tulajdonsá-
gaiknak megfelelően fejlődnek. Egyazon állatban ugyanazon táp-
lálék különféle szerveket: szivet, tüdőt, lábat stb. segít kiépíteni. 

A titokzatos éltető elv — a lélek — az élőlényben min-
den külső ok nélkül megszűnhetik a szervezetben létezni s akkor 
az eddig élőlény életnyilvánulásai többé nem jelentkeznek, hanem 
benne az élettelen anyag erőinek törvényei érvényesülnek, az 
összetett részek gyorsan egynemű elemekre bomlanak. A szer-
vetlen testeket külső erők bontják fel, míg a szervesek önma-
gukban birják az élet megszűnésének elvét. Az egyed fejlődése 
után lassúbb anyagcserével történő áthasonlás által folyton gyen-
gébben pótolja az elvesztett erőt, a szervezet végelgyengülése 
következtében beáll a halál, az éltető benső elv megszűn a szer-
vezetben létezni. 

A gondolkodó az életjelenségek okával szemben nem tehet 
mást, mint vagy elfogadja az életelv létezését s akkor minél be-
hatóbban gondolkodik az életelvről, annál inkább belátja, hogy 
az élőanyagot éltető állományi alak: a lélek valóságos állag, 
mely az élőlénynek létet és lényeget ad, élővé tökéletesíti az 
élettelent s mivel az élőszervezetben mint ok szerepel, azért nem 
lehet csupán az anyag képessége; — vagy egyszerűen tagadja 
valaki az életelvet és a merev gépelvi történéseket vallja ; — 
vagy elfogadja Dippe, Arrhenius nézetét és a kezdet óta szerves 
parányok csoportosulásából magyarázza az életjelenségeket. A két 
utóbbi nézet tarthatatlanságát, valamint az életelv létezését böl-
cseleti alapon másutt bebizonyítottam.1 

A sejtben, az élőszervezetben egymást követő változások 
folynak s azt kell következtetnünk, hogy e változások alatt egy 
alanynak kell lennie, mely lényegében mindig ugyanaz marad, 
tehát állag önmagában, az anyaggal állagilag egyesülve hordo-
zója a járulékoknak, az életjelenségeknek. 

1 Hajós : Az élettan alapvető kérdései. Hittudományi Folyóirat, 1912. 
99. lap és Az élet eredése, Religio, 1914. 535. 1. 
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Élettani tények sürgetik annak elismerését, hogy a szerves 
élőlények két részből állnak: állományi anyagból és lélekből, 
mely lélek az embernél önálló, tényleges állag, az állatban két-
séges természetű, a növényben még homályosabban ismerjük. 
Az életelv új létalakot ad az élettelennek, azt élővé változtatja. 
Vizsgáljuk most közelebbről az életelv természetét, hogy a fel-
tett kérdésekre válaszolhassunk. 

A mi kételvű felfogásunk szerint valamely élőszervezetből 
kivágott szerv vagy testrész csak akkor maradhat valóban élő, 
ha az élőlény életelve a testtel együtt megoszlott a szétváláskor. 
Vájjon megoszolhatik-e az anyagtalan életelv? A kísérletekre 
való tekintettel igennel kell felelnünk. A növényi életelv kétség-
telenül megoszlik, sok növény levágott része alkalmas talajba 
ültetve gyökeret ver, önálló életet folytat; a növényi szemzés és 
oltás megered. Hasonló jelenségeket ismerünk az alsóbbrendű 
állatok életéből is. 

Már Aristoteles megjelölte (rcepi (jwx^s cimú művében) az 
élők fokozati és lényeges különbségeit a növényi, állati s em-
beri élet közt. Az életelvet ^u/^-nek nevezte, a lélek az élő 
egyedben csak egyetlen, de a lény tökéletességéhez képest kü-
lönböző fokú s a magasabb életelv az alacsonyabbnak képessé-
geit is magában foglalhatja. Az egyedben csak egyetlen életelv 
lehet, mert több állagi alak megszüntetné a lény egységét, egy 
tényleges valóból több különböző tényleg létezőt létesítene, ami 
pedig az okság elvével ellenkeznék, tehát lehetetlen. 

Aristoteles szerint a magában véve képességgel biró anyag-
nak ténylegességbe való tökéletesülése az ú. n. èvTsXïjxeca. A lélek 
metaphysicai értelemben vett állagi alak, mely a közömbös anyag-
nak élő létet ad s azt egységes lénnyé tökéletesíti. Az állag ön-
magában van és járulékokat hordozhat. Az élőlény élete nem 
járulék, hanem az állaghoz tartozó lényeges tulajdonság. 

Aristoteles eme nézetét vallották a peripatetikusok, a közép-
kori iskolásbölcselkedők. Aquinói sz. Tamás is állagi alaknak 
(forma substantialis) nevezte az életelvet, szerinte az alak a lény-
nek ténylegesítő, tökéletességet adó elve; a lét az alaktól van, 
esse est a forma. 

Az élőlény életelve, az állagi alak a lélek, anima, mely az 
élőnél az anyagnak alakot ad, az élettevékenységeket pedig az 
élettehetségek közvetítése által mozgatja és irányítja. Szent Tamás 
szerint az egész lélek benne van a test minden részében «anima 
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in quocumque corpore, et in toto est tota, et in qualibet ejus 
parte tota est». A lélek nemcsak motorként egyesül a testtel, a 
testnek nemcsak egy részében van jelen, mert a lélek az egész 
testnek nem járuléki, hanem állagi alakja, mely nemcsak az 
egésznek, hanem az összes részeknek is tökéletessége.1 

Szent Tamás szerint az állat állagi alakja a saját léttel biró 
érző lélek, mely nem teljesen önállóan cselekvő, mégis anyag-
talan való. Az életelvnek van saját léte és saját lényege, de nincs 
a testtől független saját működése s ezért halandó. Az állatok-
nak az érzéki megismerés fölött álló lelki működésük nincs, 
nem értenek, nem gondolkodnak, nincs az állati léleknek olyan 
működése, mely testhez kötve nem volna ; mivel pedig minden 
állagnak van valamely működése, azért az állat lelke nem lehet 
test nélkül, tehát a test romlásával elvész a lelke is.2 

Az újabb keresztény bölcselők véleményét szemmel tartva, 
az állati léleknek a testhez való viszonyát, a kisérleti élettan 
újabb eredményeivel összhangosítva, következőleg vélem : 

Az életelv elfogadásával a gépies történést, a szervezet 
anyagában levő természetes anyagi erők érvényesülését nem kü-
szöböljük ki az élőszervezetből. A szervezetben történő gépszerű 
folyamat, a fizikai és vegyi erők működése még az élő testtől 
elvágott izmokon és idegeken is észlelhető villamos izgatás, erő-
művi és vegyi hatások alkalmazásakor. Viszont a fizikai és a 
vegyi erők másként érvényesülnek a szervezetben s másként az 
élettelen anyagban. Épen az életelv hatása okozza, hogy a szer-
vezetben más feltételek és körülmények közt képződnek a vegyü-
letek, mint a vegyész kisérleti üvegeiben. A növényi indigófes-
ték, a bíborcsiga és a szépia festőanyaga másként képződik a 
növényben és az állatban, nem úgy, mint a vegyi festékgyárak 
edényeiben. A természetben az anyagáthasonlítás bonyodalmas 
és célszerűen berendezett folyamata termeli a festékanyagot s 
ugyanakkor tökéletesíti, fejleszti az élőlényt; a vegyi gyárban 
pedig kísérletezések, próbálgatások után készül a festékanyag. 

Az élőszervezetben az anyag az életelv eszköze. Az életelv 
a parányokkal állagilag egyesül, mely egyesülés következtében 
az anyag erői az egész élőlény tökéletesítésére irányuló cél-
szerűséggel működnek, tehát az életelv a parányokkal legben-

1 Summa Theol. I. qu. LXXVI. art. VIII. 
2 S. contra Gent. II. cap. 82. 
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sőbb egységbe lép s azok erőműködéseire elhatározóan, irányí-
tó lag hat. 

Az életelvnek eme hatása nem valamiféle gépszerű moz-
gatás, a lélek nem úgy van a szervezetben, mint a hajós a hajón, 
hanem az életelv az anyaggal egy természetté egyesül s tökélete-
sebb létet ad az élettelennek. Az élőlény működése nem kettős, 
hanem egy és oszthatatlan, az állagilag egyesült anyagból s 
életelvből egységileg történik. Minden életműködés a két tényező 
egyesítéséből keletkezik, a tényezők egymásra vannak utalva, 
külön nem végezhetnek olyan működést, mely az élőszervezet 
sajátja. 

Az életelv oly bensőleg egyesül az anyaggal, hogy új 
egyeddé szaporodása csak a szervezet anyagával való meg-
oszlás, elszakadás által lehetséges. 

Épen az életelvnek az anyaggal való szoros benső egyesü-
léséből érthető az, hogy bizonyos élőszervezetek levágott részei 
élők maradnak. Itt az életelv megoszlott. Az életelv ugyanis egy-
szerű állagnak látszik a gondolkodó előtt, bár hatásaiban kiterjedt. 

Az életelv önmagában anyagtalan állag. Ha az életelv anyag 
nélkül önmagában nem is állhatna fenn, mégis tényleg létező 
való ; nem természetfeletti való, hanem ens naturae s mert anyag-
talan, azért ens immateriale sen metaphysicum. Nem szellem, 
mert a szellemet nem az anyagtalanság jellegzi legfőkép, hanem 
hogy gondolkodó s elhatározó képességgel biró lény. 

Az életelv titokzatos természetét feltárni ezideig lehetetlen. 
Egyrészt azért, mert a bizonyító tények pontos megfigyelése 
nagyon nehéz; másrészt mert a magunk életéből vett hasonló-
ságot az alsóbbrendű lények életjelenségeire nem alkalmazhatjuk 
minden esetben úgy, hogy biztosan következtethessünk. Driesch 
és Muckermann véleményével egyezően: ens sui generis-nek 
nevezzük az életelvet, mert hozzá mindenben hasonló ismert 
lényt nem ismerünk, i 

Ha a növényi és az állati életelvet egyszerű állagnak 
mondjuk, akkor az egyszerűség fogalma itt nem jelentheti a 
részek hiányát, az oszthatatlanságot, mert hiszen a kísérleti élettan 
sokféle tény felsorolásával igazolja, hogy a növények és az 
alsóbbrendű állatok részekre oszolva, feldarabolva külön-külön 

1 Muckermann : Grundriss der Biologie, 1900. 134. 1. és Driesch : Der 
Vitalismus als Geschichte und als Lehre, 1905. 209. 1. 



6 6 0 h a j ó s j ó z s e f 

egyedi életet folytatnak. Itt az élőlény életelve tényleg meg-
oszlik, megoszlik pedig alanyával együtt. 

Nehéz elgondolni, hogy miként lehet valami magában véve 
egyszerű, mégis tényleg megosztható. Pedig tény, hogy a levágott 
ág, a szétvágott sejt alkalmas körülmények közt új egyeddé fej-
lődik. Megtörténik az is, hogy a különálló élőlények egyetlen 
egyeddé válnak; az élőfába több ágat beolthatunk s az oltások 
megerednek ; a véglények két egyedének sejtje egyetlen egyeddé 
folyhat össze (conjugatio), ilyen esetben bizonyára az életelvek 
szintén legbensőbben egyesülnek. 

A kísérleti állattan kiválóbb művelői: Morgan, Pflüger, 
Bethe, Loeb, Boweri, Roux, Driesch, Hertwig, Carrel stb. meg-
lepő eredményeket értek el a szervezetek visszaszerző képessé-
gének tanulmányozásakor. Sikerült már a megtermékenyült pete-
sejtnek 800 sejtre osztódott blasztuláját úgy szétvagdosni, hogy 
minden részecskéből egy egész, önálló élőszervezet képződött. 
A tengeri csillag kettévágott embriójából két egyed fejlődik. 
A tengeri ugorka önmagától darabokra esik szét és mindenik 
darab önálló életet folytat s kifejleszti magát. Ha a stentor nevű 
ázalékállatkát feldarabolják úgy, hogy minden darabban egy 
sejtmag maradjon, akkor mindenik darab egész állattá fejleszti 
önmagát.1 Morgan a férgek körébe tartozó planeria állatot kilenc 
darabra vágott szét, a darabok közül hét megkezdte az egész 
állattá való kifejlődést.2 

A felsorolt tények csak találomra kiragadott példák az 
élettani szakmunkákban leírt sok és sokféle meglepő tény közül. 
Önként kínálkozik itt a gondolat, hogy ami az alsóbbrendű élő-
lényeknél szinte a háztartásukhoz tartozó jelenség, az magasabb-
rendű állatoknál szintén megtörténhetik, bár más alakban. 

Ha a giliszta, a tengeri csillag szétvágásakor a levágott 
rész önálló életet folytathat, mert a megoszlott életelv — mely a 
test minden részében benne van — a levágott testrészt is ele-
veníti, akkor miért ne maradhatna élő pl. a macska testéből 
kivágott izom vagy kötőszövet? Sőt az egész kiemelt zsiger, ha 
alkalmas környezetbe jut, élő maradhat, mert lehet benne élet-
elv, mely az egész állat feldarabolásakor belé szakadt, benne maradt. 

Az csak természetes, hogy a magasabbrendű szervezetből 

1 O. Hertwig: Allgemeine Biologie, 1912. 275. 1. 
2 August Weismann: Vorträge über Descendenztheorie.W. kötet, 1913. 5.1. 
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kivágott szerv nem képes önmagát egész állattá kifejleszteni, 
mert sejtjei differenciálódottabbak, minden szervnek megvan a 
külön rendeltetése. De ez nem akadályozhatja a szervet, hogy a 
testtől elkülönítve, megfelelő környezetben tovább éljen, bizonyos 
mértékben a szokott életműködéseket folytassa és esetleg vala-
mely rokonszervezetbe való sikeres átültetés után a gazdaállat-
nak jól működő szerve legyen valamely kivágott szerv helyén. 
Ez esetben az önálló életet folytató szerv életelve az átültetés 
után egyesülne a gazdaállat életelvével vagy pedig megszűnne, 
mert most már a gazdaállat életelve elevenítené. 

Lehet, hogy az iskolás bölcselők hivei közül sokan meg-
ütköznek azon, ha azt hallják, hogy a növényi és állati életelv 
anyagtalan egyszerű való s mégis osztódik, részekre szakadhat. 
De a tények ellen nem érvelhetünk! Sőt a tények világításában 
nemcsak az látszik bizonyosnak, hogy az életelv szétoszolhat 
avégből, hogy több önálló egyedet éltessen, hanem kitűnik az 
is, hogy a szétszakadt életelvek egyesülhetnek egyetlen egyeddé 
még akkor is, ha az egyesülő részek különböző fajú — de 
rokonfajú — egyedből valók. Harrison a rana silvatica porontyá-
nak levágott feji részét a rana palustris levágott farki részével 
növesztette össze s a felemás testű béka teljesen felnövekedett. 
Az így összenövesztett állatban bizonyára nem két lélek volt, 
egy feji meg egy farki lélek, hanem az élő két szervezetrész-
nek életelvei az összenövéskor szintén egyesültek, mégpedig leg-
bensőbb állagi egyesüléssel. A véglényeknél a conjugaíio-nak 
nevezett életjelenség abban áll, hogy két véglény egyetlen állattá 
olvad együvé. így lesz a két élő darabból összenövesztett állat 
egyetlen egyeddé és mert egy életelve van, azért életműködései 
összhangban történnek, mindig egy cél felé törekszenek. 

Kevésbbé vélem valószínűnek, de lehet az is, hogy az élő-
részek összenövesztésekor az egyik rész életelve, talán azé a 
részé, melyben kevésbbé fontos szervek vagy gyengébb szervek 
és sejtek vannak, ennek a résznek lelke az összenövéskor meg-
semmisül és helyette a másik, a jelentékenyebb rész lelke eleve-
níti az egész szervezetet. 

Eme titokzatos kérdésekkel való foglalkozásban gondolnunk 
kell arra tényre, hogy az a tan, mely szerint a növényi életelv 
és az állati lélek megsemmisül, ez a tan, erősen megokolt böl-
cseleti vélemény ugyan, de nem kétségbevonhatatlan, nyilvánvaló 
igazság. A keresztény bölcselők közül is többen kétségbevonják 
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az állati lélek megsemmisülésének tanát.1 Ha pedig az anyag és 
erő megmaradásának szinte fizikai axiómává kidolgozott tanára 
gondolunk, akkor önként kialakul elménkben az a gondolat: ha 
az anyag és erői elértéktelenedés nélkül megmaradnak, akkor 
valószínű, hogy az életelv, az anyagtalan lélek sem vész el, meg 
nem semmisül. Természetesen ez az utóbbi nézet szintén csak 
bölcseleti vélemény. Hogy a két vélemény közül melyik fejezi 
ki a valót, azt az emberi értelem biztosan nem tudja. 

Meg kell vallanunk, hogy az állati lélekre vonatkozó isme-
reteink, nagyrészt csak oly leszűrt eredményei az okoskodásnak, 
melyek a valószínűség különböző fokán állnak, lehet azonban 
hogy a valósággal ellenkeznek. Eme bizonytalanságon meg nem 
ütközünk, mert tudjuk, hogy az életelvnek az anyaggal való mi-
kénti egyesülése, az életelv minőségének megismerése a legne-
hezebb bölcseleti kérdések között áll ; eme kérdések körül értel-
münk az emberi megismerés szűk korlátai közt tapogatódzik az 
érzékfelettiekről való tudománynak titkok homályától ködös, de 
épen ezért vonzó világában. 

Az bizonyos, hogy az átültetés, összenövesztés, valamint a 
kísérleti állattanban szereplő tények az életelv elfogadása nélkül, 
tehát tisztán gépelvi magyarázattal megfejthetetlen rejtélyek ma-
radnak. 

Max Verworn göttingeni egyetemi tanár az élőlények 
visszaszerző képességét tisztán gépies működésnek mondja. Sze-
rinte az élőszervezet újból kifejlesztheti a levágott részt, ha 
anyagcseréjét lényegesen meg nem zavarták. A sejtek szerkeze-
tében megvan az a képesség, hogy minden részecske csak bi-
zonyos más részecskét vonz magához, melyek aztán megcsonkí-
tás helyén rendben elhelyeződnek ; az anyagáramlás révén folyton 
szállíttatnak a szükséges részek, melyeknek szabályszerű lerako-
dása által felépül az állat. Ha az anyagcsere javíthatatlanul meg-
sérült az állatban, akkor a szervezet visszaszerző képessége is 
elveszett, mert a felépítéshez szükséges parányokat többé nem 
hasonítja át és nem szállítja a szervezet a megfelelő helyre. 
Verworn szerint ez a magyarázata, hogy a sejtnek magnélküli 
részei az elvesztett részeket nem pótolhatják akkor sem, ha egyéb-
ként napokig életnyilvánulásokat mutatnak.2 

1 így vélekedik Konst. Gutberiet : Gott und die Schöpfung c. müvének 
(1910.) bevezetésében. — Erről ír Székely István: Ösztön és ész. II. 419. 1. 

2 Max Verworn : Allgemeine Physiologie, 1909. 675. 



I a z é r z é k e l ő l é l e k a z ú j k i s é r l . é l e t t a n v i l á g í t á s á b a n 663 

Verworn a szervezet visszaszerző működésének folyamatát 
magyarázza csak, de a folyamat létesítőokát meg nem mondja. 
Lehet az élősejt szerkezetileg bármily tökéletes, de ha életelvét 
elveszíti, ékkor többé életműködést nem végez. Viszont a sejt-
magnélküli sejtdarab, bár lényeges része hiányzik, élőlény ma-
rad, mint azt Verworn is elismeri. 

A. Stole a sejtmag élettani működésének tanulmányozására 
az amoeba proteus véglényt darabolta szét s azt tapasztalta, hogy 
a magnélküli részek ugyanolyan mozgási, táplálkozási életműkö-
déseket végeztek, mint a sejtmagvas darabok, de a legfontosabb 
életműködésre nem voltak képesek. Míg a sejtmagvas proto-
plasmadarabok a megemésztett táplálékból új plasmát alkottak, 
addig a magnélküli részeknél ez a jelenség nem mutatkozott. 

Nincs okunk tagadni a szétdarabolt amoeba sejtmagnélküli 
részeinek élő mivoltát. Az amoeba életelve a plasma szétvágása-
kor megoszlik s élteti a sejtmagnélküli plasmát is, mely azonban 
szerkezeti tökéletlensége miatt nem képes magát kifejleszteni, 
még kevésbbé oszlással szaporodni. A megoszlott lélek a tökélet-
lenebb szervezetrészben gyengébben mutatkozik, de azért az 
ilyen szervezet nem nevezhető csupán életet mutató szerves 
lénynek. 

Nem ismerünk olyan szervezetet, mely életjelenségeket mutat, 
valóságos önmozgatást végez s mégsem élőlény, amelynek lelke 
van. Hacsak a magasabbrendű állatoknak tulajdonítunk lelket, 
akkor hol kezdődnek a lények fokozatán a lelkes lények? s miért 
kellene a közvetlen alattuk levő fokon álló lényeket csupán 
életet mutató, de életelv nélküli szervezeteknek tartani? 

Sok nehézséget oszlatunk el, ha az életelveket a lények 
fokozatai szerint tökéletesebb képességgel bíró lelkeknek mond-
juk. Az oroszlán lelke tökéletesebb, mint az amoeba lelke, az 
emberszabású majmok lelke még több képességgel bir. Az 
emberi- s az állati lélek közti különbség azonban már nem 
fokozati, hanem lényeges, mert az emberi lélek szellemi állag, 
mi bizonyos azért, mert gondolkodó elhatározó lény. 

* * * 

Különösen nehéz bölcseleti véleményt alkotni a testen kívül 
életben tartott szövetek és szervek életéről. 

Tény az, hogy igen sokféle sejtnek és szövetnek megvan 
az a képessége, hogy a szervezettől való elválasztás után vagy 
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a testben a szívműködés megszűnése után életrevalók maradnak. 
Carrel-n&k sikerült állati kötőszöveteket, szív-, bőr- és csonthártya-
darabokat a szervezeten kívül mesterségesen életben tartani, sőt 
növekedésre bírni. 

Eme jelenségek magyarázata az állati kísérletekre vonatko-
zólag kétféle. Lehetséges, hogy az állati élőszervezetből kivágott 
részben van egy elszakadt éltető rész az állati lélekből. Vagyis 
az állati lélek itt is megoszlik és élteti az állattól elkülönített 
szervrészt addig, míg protoplasmája és sejtmagja a benne felhal-
mozott tartalékanyagból élni képes vagy amíg alkalmas anyagba 
helyezetten táplálékot talál. A lélekszakadás a magasabbrendű 
állatoknál sem tagadható, bár nehéz elgondolni, hogy miként 
oszlik meg a magasabbrendű állati lélek zárt egyedisége. 

Még nehezebben vélhető az, hogy az elhalt szervezetből még 
néhány órával a halál után is kivett életrevaló s átültetésre alkal-
mas kötőszövet- és inrészek, csontok, csonthártyák, izmok, sőt 
egész szervek is valóságos élőlények volnának. Ha ez valóban 
így volna, akkor nem ütközhetnénk meg pl. ilyen kijelentésen: 
már tegnap meghalt, de szive még él! 

Nem lehetetlen, hogy ezt a paradoxont is csak látszólagos 
képtelenség-ntk bizonyítja majd az élettani kutatás; most azon-
ban — azt vélem — még korai volna valóban élő, lelkes lény-
nek minősíteni a hullából kivágott vagy az élőszervezettől elkü-
lönített életrevaló testrészt, mely nem élő, hanem csak életre-
való, vagyis alkalmas környezetben megőrizve életképes marad, 
sőt ha élőszervezetbe átültetik, akkor élővé válhatik, mert a 
gazdaszervezet életelve megeleveníti, midőn testével összeforr. 

Fleig és sokan mások azt vélik, hogy az átültetett szerv-
rész már nem él, hanem csak segítségül szolgál a gazdaszerve-
zet megsérült részének újraképződéséhez. Bizonyára sok esetben 
ez lehet a szerepe az átültetett szervnek, de ezzel nem magya-
rázható minden szervátültetés, mert az átültetett rész a maga 
egészében sok esetben teljesen összenő és bennmarad a gazda-
szervezetben, annak valóságos testrésze lesz. 

Az átültetett rész sorsa rendszerint ez: a gazdaszövetnek 
tápláló szövetnedvei először az átültetett részeknek velük érint-
kező sejtjeit érik, a mélyebben fekvő sejtrétegekbe a szövetned-
vek lassabban hatolhatnak be. Az átültetett életrevaló sejtek 
bővebben jutnak táplálékhoz, mihelyt a gazdaszövet felől a vér-
erek benövése megindul ; most már a szövetnedvektől nyert 
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táplálék a sejteknek nemcsak az önfenntartását szolgálja, hanem 
szaporodásukat és növekedésüket is lehetővé teszi. Az átültetett 
szövetet hamarosan újonnan képződött érhálózat szövi keresztül, 
az elhalt szövetrészek ekkor felszívódnak, helyüket az életrevaló 
szövetek által növesztett sarjadzó szövet foglalja el. így az átül-
tetett rész helyén oly szövet alakul, mely környezetével szorosan 
összenőtt, mely él, növekszik s az egész szervezetnek új, munka-
bíró s élő része. 

Újabban a kisérleti élettan művelői közül sokan az állítják, 
hogy a szervezet minden egyes sejtjének külön önálló élete van. 
Ez a vélemény csak olyan értelemben lehet helyes, hogy a szer-
vezet élősejtek rendszeres halmaza s épen mert rendszerint 
felépült halmaz, azért egyetlen éltető elvnek kellett a szervezet 
felépítését irányítani. Ugyanaz az egyetlen életelv hat át minden 
sejtet a szervezetben s élteti az egész sejtállamot. Ha az élő-
lényről levágott szervezetrész különválva önálló életet folytat, az 
csak úgy történhetik, hogy a testtel együtt a lélek is megsza-
kadt s eleveníti a levágott testrészt. 

Különösen figyelemreméltó az a tény, hogy a magasabb-
rendű állatok és az ember testéből külön választott szervek 
valóságos továbbéléséről, életbenmaradásáról legtöbb esetben 
csak hasonlóképen beszélhetünk, mert valóságban holt szervek 
azok, melyek meglevő, még szét nem bomlott szerkezetükkel gé-
piesen visszahatnak a külső fizikai és vegyi ingerekre. Ilyen 
működések pl. a lefejezett kutya szemén észlelt reflexmozgások; 
a tüdő légzőmozgásai ; a hulla szivének szokásos működése, ha 
defibrinált vért ömlesztenek a szív ütőerébe vagy dörzsöléssel 
indítják meg a szívmozgást; ha a levágott emberi fejbe széru-
mot sajtolnak s ezáltal mesterséges vérkeringést okozva, az agyban 
némi reflexműködést létesítenek. Ezek a látszólagos életműkö-
dések az élettelen testrészeken azért történhetnek, mert ama szer-
kezeti berendezettségük, melyekkel bizonyos mozgásokat végez-
hettek, még megvan; de ezek a mozgások többé nem az élő-
szervezetet jellegző önmozgatások, hanem tisztán gépies reflex 
visszahatások, melyek épen a szervezett anyag szerkezete miatt 
bizonyos hatásokra szükségkép kiváltódnak, míg a hatás tart és a 
szerkezet el nem romlik. 

Mindezek a tények nem a lélek tagadására vezetik a gon-
dolkodót, nem a gépelvi világmagyarázat igazságáról tanúskod-
nak, hanem ellenkezőleg bizonyságot szolgáltatnak arra, hogy a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 3 
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vitalista életmagyarázat jogosult, az anyagtalan lelket az élőlény-
ben tagadni nagy tévedés. Mert az élőlénynek nem lehetne cso-
dálatosan működő, célszerűen felépített szervezete, ha a fejlődő 
szervezetet az életelv nem elevenítené és fejlődését célszerűen 
nem irányítaná! Az életelv irányítása mellett az anyag fizikai s 
vegyi erőivel az élőlény felépíti önmaga szervezetét s felépíti 
oly tökéletesen, hogy még a halál után is képes az bizonyos 
ideig némely gépies működésre. 

A helyes vitalista felfogás a fizikai s vegyi erők szerepét 
nem tagadja az életműködésben. Az életelv meghagyja a pará-
nyok fizikai s vegyi működését a szervezetben; sőt azt valljuk» 
hogy az élő szervezet összes fizikai s vegyi erői mind az anyag 
parányaiban vannak, onnét hatnak. Az anyagcserében az élőlény 
az anyag erőit is felveszi magába, ha nem így történnék, akkor 
az áthasonult anyag erője veszendőbe menne vagy teljesen 
másba változna át, ami lehetetlen, mert erőnélküli anyag nem 
létezik, a tapasztalás szerint az anyagi valók léttartalma minden-
kor erőben is nyilvánul. Az anyag elveszett erejét az életelvnek 
önmagából kellene kifejlesztenie a feltett esetben, de ez lehetetlen, 
mert az életelv anyagtalan. 

Az életműködéseket nem tarthatjuk csupán összetett gép-
tevékenységeknek. Téves az az erőműtani felfogás is, mely sze-
rint az élet a magasabbfokú erélynek kisebb összeköttetésekre 
felbontott nyilvánulása a szervezetben; az érzékelés, ösztön, ön-
tudat, kivált a céltudatos emberi tevékenység nem lehet tisztán 
a gépies tevékenység eredménye, a gépies folyamatok összhangja. 
Ha az életműködések csupán a szerkezettel járó gépies folyama-
tok volnának, akkor érthetetlen lenne a mozgások megszűnése a 
halál beálltakor. 

A szervezet szerkezetéből, a sejtalkatrészek mikroskopi 
finom összeszövődéséből az életelv mellőzésével nem magyaráz-
hatók az élettevékenységek. A tektonikus életbuvárok tana téves, 
mert hiszen a szerkezetből vont következtetéssel a legtöbb élet-
jelenség meg nem érthető. A szerkezetből nem magyarázható 
meg pl. az, hogy miért képződnek a hasonló szerkezetű sejtek 
ugyanazon fajának egyedileg különböző alakjai és miért történik 
hasonló alakulás az egyes fajok keretein belül? Különösen ért-
hetetlen marad az a tény, hogy miért és hogyan hoz létre az 
élőlény önmagához hasonló élő szervezetet. A szerkezet csak 
arra képesíti a gépet, hogy a vele közölt indítást kívülről fel-
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vehesse, azt törvények szerint, meghatározott módon alakítsa, 
végül pedig mégis nyugalmi egyensúlyba jut, ha a kívülről reá 
ható erők megszűnnek és úgy marad, míg külső ok újból meg 
nem indítja. 

Az élő szervezet működése ellenben saját bensejéből indul 
meg, önmagát szabályozza, a külső tényezők csak sürgetik a 
megindítást. 

Elismerjük a gépszerű működést is az élő szervezetben, de 
tudjuk, hogy benne az anyag sajátos szerkezete, sajátszerű átha-
sonúlása magából az anyagi erőkből nem létesülhetett. Az élet-
elvnek az áthasonított anyagra gyakorolt hatása oka az életjelen-
ségeknek; életelv nélkül a legtökéletesebb szerkezetű szervezet 
is csak hulla s előbb-utóbb alkotó elemeire bomlik. 

Az életelvek természetét nem ismerjük teljesen, mert 
érzékfeletti valók, anyagtalan állagok; nem szellemi lények a 
növényben és az állatban, hanem oszlásra képes anyagtalan való-
ságok. Az emberi lélek azonban szükségképen szellemi lény, 
mert értelemmel s akarattal bir és mert szellem, azért egyszerű, 
oszthatatlan állag. Ezért nem lehetséges az, hogy az emberi test 
szétdarabolásakor az emberi lélek is darabokra szakadjon és 
elevenítse a levágott testrészt vagy a hullának némely részeit. 

Remélhetjük azt, hogy a jövő kutatások eredményei a kí-
sérleti élettannal kapcsolatban levő nagy kérdéseket segítik töké-
letesebben megoldani. Bizonyos, hogy a kísérleti élettan eddigi 
eredményei a lélek létezése ellen nem használhatók alapos érvül, 
sőt ellenkezőleg: ama jelenségek okai helyesen csak a vitalista, 
kételvű felfogással magyarázhatók. A felsorolt tények nem az 
anyagelvűek gépszerű világnézetét igazolják, hanem a szervezet-
nek nagyszerűen felépített szerkezete is bizonyság a célszerűségi 
istenbizonyítás érvényéről. 

A kísérleti élettan a többi tapasztalati tudományokkal egye-
sülten a világot rendező végtelenül tökéletes Értelem létezését 
ismerteti velünk, kik az egysejtű véglény szerkezetében is a 
teremtő Végtelen bölcsességét látjuk tükröződni. 

Székesfehérvár. Hajós József. 
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II. rROt>AUMI ÉRTESÍTŐ 
i 

Bathó István: Kéry János élete és müvei. Budapest, 1911. 
8-r. 68 old. 

Ipolykéri Kéry János gróf a saját korában hírneves férfiú 
volt. Előkelő származása, feddhetlen jelleme, nagy tudása, magas 
állásai és irói munkássága nagy tekintélyt biztosítottak nevének. 
Szerző méltán újította föl feledésbe menő emlékezetét. 

Mint pálos generális igen sokat tett a rend érdekében a 
kath. egyházért és a tanügy terén. Joggal szentel a szerző Kéry 
ezirányú tevékenységének önálló fejezeteket. Mint csanádi püspök 
a török uralom miatt egyházmegyéje érdekében semmit sem 
tehetett (kár, hogy ezt a szerző egy szóval sem említi !), de mint 
ilyen résztvesz az 1681-i országgyűlésen, hol mint a kath. párt 
egyik vezérférfia nagy szerepet játszik. Még ez évben átlép a 
váci püspöki székre. Kéry ezután is Nagyszombatban maradt 
(hol már csanádi püspök korában kanonoki javadalmából élt), 
mert Vác 140 év óta török fennhatóság alatt állott. Nagyszom-
batban mint érseki helytartó az esztergomi egyházmegye ügyeit 
intézte. Vác bevétele után csakhamar elfoglalta székhelyét s azóta 
egyházmegyéjében lankadatlan buzgósággal fáradozott a hitélet 
föllendítésén. 

Mint Szelepchény prímás helytartója nagy befolyása volt 
nemcsak egyházi, de politikai dolgokban is. Szerző valószinűnek 
tartja, hogy Kéry lett volna Szelepchény utódja, ha férfikora 
delén, alig 47 éves korában (1865) meg nem hal. 

Egyházi működésén, szónoklatain kívül tevékeny irói mun-
kásságot fejtett ki. Kéry a pálosok legtermékenyebb írója! Em-
lítést érdemel mint krónikaíró, de különösen a seholastikus böl-
cseletet művelte nagy kedvteléssel. S mégis épen ez irányú 
munkáját — jelen mű megjelenéséig — senki sem ismertette!1 

1 Mint egyházi szónokot méltatta Mihalovits Ede (A kath. prédikáció 
tört. Magyarországon) és Kndora János (A magy. kath. egyházi beszéd irodai-
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Címe: Universa Philosophia Scholastica. Főkép gyakorlati 
célból írta, hogy alkalmas tankönyvet adjon azok kezébe, kik a 
pálos egyetemeken bölcseletet hallgattak. 1673-ban jelent meg 
3 kötetben. Ezekben a logikát, fizikát és metafizikát tárgyalja. 
A logikát — mint maga mondja, 2. kötetének, a fizikának elő-
szavában — mintegy bevezetésül írta a fizikához és metafizikához. 
Deduktiv módszerben, vitatkozások alakjában írta meg művét. 
Felállítja az egyes tételeket és kifejti. Ezeket az állításokat azután 
bebizonyítja, az ellene fölhozható ellenvetéseket megcáfolja. 

Mint maga említi, munkájának főforrása : Aristoteles. 
Philosophiájának 2. kötetének bevezetésében szerényen azt írja, 
hogy csupán Aristoteles műveit látja el jegyzetekkel, de ennél 
jóval többet tett! Aristoteles művei (Logica, Physica, Ethica, 
Rhetorica, Topica, De anima, De coelo, De generatione et cor-
ruptione, stb.) csak alapul szolgáltak neki. Fölhasználta a scho-
lastikus bölcselet majdnem minden nevezetesebb képviselőjének 
munkáit. (Sz. Ágostonnak: De doctrina Christiana, Civitas Dei, 
De Trinitate, Contra Academicos, stb.; — Sz. Tamásnak: De 
ente et essentia, De anima, De Trinitate; — Zaharellának: De 
natura Logicae: — Diogenesnek: Vita Aristotelis; — Sz. Da-
mascenusnak: Dialectica, De fide orthodoxa; Suareznek: 
Disputationes metaphysicae ; — Esparcza Márton theologiai 
tanárnak: DeAngelis; — Tertullianusnak: Contra Martionem; — 
Leonardus Lessiusnak: De Numinis Providentia; — Boethiusnak: 
De principiis c. munkáit.) Azonkívül citálja Szt. Pált, Chrysosto-
must, Sz. Bernátot stb. — Éles kritikával kiválasztotta belőlük 
az argumentumokat, amelyeket ő bővebb magyarázatokkal látott 
el. Munkája szerkezetét és beosztását teljesen önállóan készítette. 
Roppant nagy gondot és fáradságot igényelt elkészítése s fényes 
tanúságot tesz Kéry nagy tudásáról, széleskörű olvasottságáról. 
Munkáját a pálos egyetemeken később is használták tankönyv 
gyanánt. 

«Décréta Sacrae Sedis Apostolicae» c. theologiai munkájá-
ban értékes kommentárral látja el a szentszéknek a pálosokra 
vonatkozó rendeleteit. Hasznos útmutatásai és magyarázatai miatt 
többször is kiadták. 

«Mártis Turcici Ferocia» . . . c. történelmi munkájában az 

mának tört.) Krónikáját ismertették Pintér Jenő (A magy. irodalom tört.) és 
Angyal Dávid (Beöthy Zsolt Képes irodalomtörténetében). 
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1663—1664-i török-magyar háborút írja le. A «Georgii Sze-
lepcheny Vita, Opera et Virtutes» pedig a nagy prímás életére 
vonatkozó legbecsesebb forrásaink egyike. 

Minthogy Kéry életrajzát eddig csak kivonatosan ismertük, 
műveinek méltatásával ily behatóan ezideig senki sem foglal-
kozott s így Kéry alakja csupán a közzétett műben fölhasznált 
levéltári adatok világánál tűnik elénk teljes nagyságában. A szer-
zőnek teljes elismeréssel adózunk. 

Bécs. Dr. Juhász Kálmán. 

Documenta ad pontificiam commissionem de re biblica spe-
ctantia collegit et edidit Leopoldus Fonck S. J. 8° 45 1. Ára 
80 fillér. 

Újabban a biblikus tudományok előmozdítására nagy gon-
dot fordított a pápai szék és éber szemmel őrködött, hogy a 
kath. biblikumokat megóvja a különféle divatos tévelyektől. 
A füzetke kivonat a sajtó alatt levő: Documenta ecclesiastica 
rem biblicam spectantia cimű műből. 

Fonck hasznos munkát végzett, mikor ezen documentumo-
kat külön is kiadta. Itt találájuk XIII. Leó pápának: «Vigilantiae» 
kezdetű apostoli levelét, mellyel felállítja a biblikus bizottságot. 
X. Pius pápának «Scripturae sanctae» kezdetű apostoli levelét, 
mellyel a biblikus tudományokban adandó akadémiai fokokról 
intézkedik. A «Praestantia Scripturae Sacrae» kezdetű «motu 
proprioja» a biblikus bizottság határozataihoz való alkalmazko-
dásról szól ( . . . declaramus . . . universos omnes conscientiae 
obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re Biblica, sive 
quae adhuc sunt emissae, sive quae posthac edentur, perinde 
ac Decretis Sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam 
probatisque a Pontifice se subiciendi ...) 

Az «Illibatae» «motu proprio» azon esküt közli, melyet 
azoknak kell letenni, kiket a szentírási tudományokban doktorrá 
avatnak. A második részben a biblikus bizottság újabb határo-
zatait hozza. A legújabb a Héb.-hez írt levél szerzőjére és compo-
sitiójára vonatkozik. 

Ungvár. Dr. Hadzsega Gyula. 



i r o d a l m i é r t e s í t ő 671 

Szent Ferenc rendszabályai. A sz. Ferenc-irodalom leg-
nehezebb forráskritikai kérdésével foglalkozik a Teubner-cég 
kiadásában megjelenő «Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittel-
alters» legújabb füzete. Kybal Vlastimil, a prágai cseh egyetem 
magántanárának hangyaszorgalommal, a források tökéletes isme-
retével s szerencsés kombináló tehetséggel írt tanulmánya.1 

Sz. Ferenc 1210-ben írta első rendszabályát, de ez a rend-
szabály nincs meg. Annak szövegét a második, 1221-ből szár-
mazó rendszabályból helyreállítani már sokan törekedtek. Kybal 
szerint csak a bevezető és az 1. fej. volt az eredeti, III. Ince által 
1210-ben megerősített rendszabály: Regula et vita istorum fratrum 
haec est, sc. vivere in obedientia, in castitate et sine proprio et 
Domini nostri Jesu Cristi doctrinam et vestigia sequi. Qui dicit: 
Si vis perfectus esse, vade et vende omnia, que habes et da 
pauperibus et habebis thesaurum in celo et veni sequere me. 
Et: Si quis vult post me venire abneget semetipsum et tollat 
crucem suam et sequatur me. Item: Si quis vult venire ad me 
et non odit patrem et matrem et uxorem et filios et fratres et 
sorores adhuc autem et animam suam non potest meus esse 
discipulus. Et: Omnis qui reliquerit patrem et matrem, fratres, 
aut sorores, uxorem aut filios, domos aut agros propter me, 
centuplum accipiet et vitam eternam possidebit. — Ebbe a rövid 
eredeti rendszabályba sz. Ferenc alkalmilag más hasonló rövid 
mondatokat betoldott. így a rend nevét: Et sint minores! — azt 
az intelmet: Caveant fratres ne se ostendant extrinsecus nubilosos 
et hypocritas tristes sed ostendant se gaudentes in Domino, hilares 
ef jucundos et convenienter gratiosos, azt a másikat: Caveamus 
qui reliquimus omnia, ne pro tam modico regnum celorum 
perdamus. Et si pecuniam in aliquo loco inveniremus non cure-
mus plus quam pulverem quem pedibus calcamus, — végül a 
böjtre vonatkozó előírást. Az 1220. szeptemberi káptalan után sz. 
Ferenc egy rendszabályvázlatot készített, melyet fráter Caesarius 
öntött formába, ezt az 1221. májusi káptalanon a miniszterek át-
dolgozták: ennek az eredménye aztán a második rendszabály, 
mely tehát compromissum sz. Ferenc eszménye és a miniszterek 
felfogása közt. 

1 Kybal : Ordensregeln des hl. Franz v. Assisi. Teubner. Leipzig, 1915. 
176 old. Ára 6 Mk. 
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A harmadik rendszabály keletkezését Kybal így adja elő: 
Fonte Colombon. 1221—23. közt írt sz. Ferenc egy új rend-
szabályt, melyet azonban fráter Éliás elveszített; az új kidolgo-
zásból a miniszterek sürgetésére sok mondatot sz. Ferenc akarata 
ellen kihagytak, ezt a szöveget hagyta azután jóvá 1223. nov. 
29-én Honorius pápa. Rendkívül értékes Kybal munkájában a 
második és harmadik rendszabály összehasonlító analyzálása. 
Bizonyos, hogy az eredeti rendszabály 1. fej.-ét: Regula et vita 
istorum fratrum haec est, sc. vivere in obedientia, in castitate 
et sine proprio et Domini nostri Jesu Cristi doctrinam et vestigia 
sequi, sz. Ferenc át akarta vinni az új rendszályba is, melyben 
azonban e fejezet így szól : Regula et vita minorum fratrum haec 
est, sc. Domini nostri Jesu Christi s. evangelium observare vivendo 
in obedientia, sine proprio et in castitate. Bizonyos, hogy ez nem 
sz. Ferenc eredeti szövege, hanem a miniszterek módosítása. 
A 2. fej.-ben is bizonyára a miniszterek befolyására vétetett fel 
a rendelkezés, hogy az új testvérek felvétele a provinciálisok 
joga, akik azokat a kath. hitről s az egyház szentségeiről meg-
vizsgáztassák; hogy házasokat is felvehetnek, ha feleségeik zár-
dába lépnek, vagy amennyiben már idősek, püspöki engedéllyel 
a világban tesznek fogadalmat; hogy a provinciális a novitiusok 
öltözetét megváltoztathatja, — de biztosan sz. Ferenc sajátja az 
utolsó mondata: Quos moneo et exhortor ne despiciant neque 
judicant homines quos vident mollibus vestimentis et coloratis 
indutos, uti cibis et potibus delicatis, sed magis unusquisque 
judicet et despiciat semetipsum. A 3. fej.-ben a böjtre vonatkozó 
előírás lehet, hogy sz. Ferenctől származik s bizonyára tőle az 
intelem : Consulo vero, moneo et exhortor fratres meos in domino 
Jesu Christo, ut quando vadunt per mundum non litigent, neque 
contendant verbis, nec alios judicent, sed sint mites, pacifici et 
modesti, mansveti et humiles, honeste loquentes omnibus, sicut 
decet. In quamcunque domum intraverint, primum dicant: Pax 
huic domui. A 4., 5., 6. fej. szól a szegénységről és a munkáról. 
Míg a második rendszabály azt mondja : Fratres tarnen in manifesta 
necesessitate leprosorum possunt pro eis querere elemosinam, 
addig a harmadik rendszabály szerint : Tarnen pro necessitatibus 
infirmorum et aliis fratribus induendis per amicos spirituales 
ministri tantum et custodes sollicitam curam gérant secundum 
loca et tempóra et frigidas religiones, sicut necessitate viderint 
expedire. Míg a második rendszabály azt mondja : Et fratres qui 
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sciunt laborare, laborent et eandem artem exerceant quam nove-
rint, sí non fuerit contra salutem anime sue et honeste poterunt 
operari. Omnes fratres studeant bonis operibus insudare quia 
scriptum est: Semper facito aliquid boni operis ut te diabolus 
inveniat occupatum. Et iterum : Ociositas inimica est anime. Ideo 
servi Dei semper orationi vei alicui bone operationi insistere 
debent. Et pro laboré possint accipere omnia necessaria preter 
pecuniam, addig a harmadik rendszabály szerint: Fratres illi 
quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter et 
devote, ita quod excluso otio animae inimico, sancte orationis 
et devotionis spiritum non exstinguant cui debent cetera tem-
poral ia deservire. De mercede vero laboris pro se et suis fratribus 
corporis necessaria recipiant praeter denarios vei pecuniam, et 
hoc humiliter sicut decet servos Dei et paupertatis sanctissimae 
sectatores. Hogy ez a szövegezés nem a sz. Ferenc eredeti gondo-
lata, bizonyítja, hogy végrendeletében visszatér ahhoz: Et ego 
manibus meis laborabam et volo laborare. Et omnes alii fratres 
firmiter volo quod laborent de laboritio, quod pertinet ad honesta-
tem. Qui nesciunt, discant, non propter cupiditatem recipiendi 
pretium laboris, sed propter exemplum et ad repellendam otiosita-
tem. Et quando non daretur nobis pretium laboris, recuramus ad 
mensam Domini, petendo elemosinam ostiatim. A 6. fej. első 
két mondata ellenben : Fratres nihil sibi approprient nec domum 
nec locum nec aliquam rem. Et tamquam peregrini et advenae 
in hoc saeculo, in paupertate et humilitate Domino famulantes 
vadant pro elemosyna confidenter, nec oportet eos verecundari 
quia Dominus pro nobis se facit pauperem in hoc mundo: sz. 
Ferenc szövege lehet, mert ugyanezt más szavakkel végrendele-
tében is ismétli. A 8. fej. első mondata: Universi fratres unum 
de fratribus istius religionis teneantur semper habere generalem 
ministrum et servum totius fraternitatis et ei teneantnr firmiter 
obedire: sz. Ferenctől lehet, de már a generalis választására és 
letételére vonatkozó szabályok a miniszterek műve. Nagy a 
különbség a két rendszabály közt a prédikátorokról szóló 9. 
fej.-ben: a második rendszabály azt mondja: Nullus fratrum 
praedicet contra formám et institutionem ecclesie et nisi con-
cessum sibi fuerit a ministrosuo; a harmadik: Fratres non prae-
dicent in episcopatu alicuius episcopi, cum ab eo illis fuerit 
contradictum. Et nullus fratrum populo penitus audeat praedi-
care, nisi a ministre generali huius fraternitatis fuerit examinatus 
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et approbatus et ab eo officium sibi praedicationis concessum: 
e változtatásban Kybal Hugolíno bibornok befolyását látja. Hasonló 
képen római befolyás a rendszabály betartásáról szóló 10. fej. 
megváltoztatása : sz. Ferenc szövege azt mondja : Ubicunque 
sunt fratres qui scirent et cognoscerent, se non posse regulám 
pure et simpliciter et ad litteram et sine glossa servare, ad suos 
ministros debeant et possint recurrere, — a pápai szöveg: Et 
ubicunque sunt fratres qui scirent et cognoscerent, se non posse 
regulám spiritualiter observare, ad suos ministros debeant et 
possint recurrere; sz. Ferenc folytatja: Ministri vero teneantur 
fratribus per obedientiam postulata benigne et liberaliter conce-
dere. Quod si facere nollent, ipsi fratres habeant licentiam et 
obedientiam eam litteraliter observandi, quia omnes fratres, tam 
ministri quam subditi debent regule esse subditi, — a pápai 
szöveg ellenben : Ministri vero caritative et benigne eos recipiant 
et tantam familiaritatem habeant circa ipsos ut dicere possint 
eis et facere, sicut domini servis suis, nam ita debet esse, quod 
ministri sint servi omnium fratrum. Ebben a kérdésben sz. Ferenc 
haláláig ragaszkodott eredeti felfogásához, mert végrendeletében 
megismétli: Et generalis minister et omnes alii ministri et cus-
todes per obedientiam teneantur in istis verbis non addere vei 
minuere. Et omnibus fratribus meis clericis et laycis praecipio 
firmiter per obedientiam ut non mittant glossas in regula neque 
in istis verbis, dicendo ita volunt intelligi. Sed sicut dedit michi 
Dominus simpliciter et pure dicere et scribere regulám et ista 
verba, ita simpliciter et sine glossa intelligatis et cum sancta 
operatione observetis usque ad finem.— A nőkről szóló 11. fej. 
is kétségkívül nem sz. Ferenc, hanem Hugolino bibornok szöve-
gezése. épúgy a hittérítőkről szóló 12. fej., ellenben az egészen 
új, a bibornok pártfogóról szóló utolsó rendelkezés valószínűen 
szt. Ferecntől származik. Tehát miként a második, úgy a harma-
dik rendszabály is kompromisszum sz. Ferenc s a miniszterek 
álláspontja közt. A szövegezés nagyobbrészt a miniszterek s 
Hugolino bibornok műve, mégis sokat tartalmaz sz. Ferenc 
gondolataiból. A szövegezésben pedig mindenesetre haladás 
van: az óhajtó mód helyébe a parancsoló mód lép, ami által 
persze veszít a vallási idealizmusból : törvényhozói aktus lesz 
belőle. 

Kybal munkája Sabatier, Van Ortroy, P. Alencon, P. Cuth-
bert, Böhmer, Götz, Müller Károly után is tud ujat és érdekeset 
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mondani: számottevő munka, melyet a sz. Ferenc irodalom 
tudományos művelője nem nélkülözhet. 

Budapest. Dr. Huszár Elemér. 

Dmitrewskl, M. v.: Die christliche freiwillige Armut vom 
Ursprung der Kirche bis zum 12. Jahrhundert. (Abhandlungen z. 
mittleren u. neueren Geschichte. Hrsg. v. Below, Finke u. Mein-
ecke. H. 53.) Berlin und Leipzig, 1913. 8°. 97 1. 

Feiice Tocco a középkori eretnekség és a franciscanismus 
történetének buzgó kutatója utolsó könyve (La quistione della 
povertà nel sec. XIV. Napoli, 1910.) elé irott bevezető szavaiban 
markáns igazságot fejez ki: «A szegénység kérdése — úgymond 
— nagy jelentőséggel bir, és pedig nem csupán a kereszténység 
felvirágzása idején, hanem még inkább a korai és a későbbi 
középkorban s aki ezt, mint valami scholastikus szőrszálhasoga-
tást, mely nem érdemli meg a vele való foglalkozást, figyelmen 
kívül hagyja, az könnyen annak a veszedelemnek teszi ki magát, 
hogy e kor vallásos mozgalmait nem érti meg». Valóban, a kö-
zépkorban a szegénység nem egyszerű asketikus eszköz, hanem 
a szociális élet hullámzásainak, a rétegződésében időnként mu-
tatkozó eltolódásoknak, sőt egyes korszakokban az egész törté-
nelmi fejlődésnek, főleg a szellemi élet fejlődésének legfőbb 
rugója. Aki e rugót kellő figyelemre nem méltatja, eleve lemond 
egy sereg rendkívül érdekes probléma megoldásának, egész fej-
lődési sorozatok megértésének és összefüggésük felfedezésének 
lehetőségéről. 

A szegénységnek, mint az intensivebb vallásos élet integráns 
részének értékelése és egyben történetalakító erővé fokozása 
egykorú a kereszténységgel. A pogány világ legfeljebb kiküszö-
bölhetetlen, szükséges rosszat lát benne, mely jognélkülivé, meg-
vetetté teszi és a gazdagság árán megszerezhető élvezetek birto-
kából kirekeszti kelletlen türőjét. A pogányság felfogása szerint 
a szegénység lealacsonyít, nem fölemel. Csak kivételesen, egyes 
tisztábban látó gondolkodók tudatában s a nyomukban támadt 
mozgalmakban, mint pl. a cynikus iskolában és a buddhismusban 
villan föl homályosan a belátás, hogy a földi javaktól való el-
szakadás, az anyagiaktól való függetlenítés leglényegesebb kel-
léke, conditio sine qua non-ja a szellemi szabadság kivívásáért 
indított harc sikerének. 
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A kereszténység ellenben mindjárt kezdetben a szegénység 
jegyében indul. Bölcsője és symboluma a bethlehemi jászol. 
Isteni alapítója a legnagyobb határozottsággal sürgeti a földiek-
ről való lemondást s az önként vállalt szegénységet úgy állítja 
tanítványai elé, mint az evangéliumi munka nélkülözhetetlen 
előföltételét. Az apostolok és a napról-napra gyarapodó hivek 
készségesen követik mesterök parancsát, utánozzák alázatos és 
lemondó életét. Példájok és tanítások felmagasztalja a szegény-
séget, lehetővé teszi átértékelését. Ami eddig a nyomorúság és 
a megvetettség fogalmának velejárója volt, ezentúl a heroikus 
erények sorában foglal helyet. 

A szegénység egyfelől a földi javakról való tényleges le-
mondás, másfelől a lelki szegénység vagyis az anyagiakkal 
szemben megőrzött lelki függetlenség alakjában megkezdi erjesztő 
új, nemesebb szellemtől áthatott társadalom kialakítására törekvő 
munkáját. Csakhamar céljai szolgálatába szegődteti a nekilendülő 
theologiai irodalmat s a különböző irányba induló vallásos moz-
galmak legjelentősebb eredményét, a szerzetesi intézményt. A 
szerzetesség kialakulásával vonul be valójában az önkéntes sze-
génység a világtörténetet alakító energiák műhelyébe s ettől 
fogva hol erősebben, hol gyöngébben nyilvánuló hatásával végig-
kíséri az egész középkori történetet. Ható ereje a XII. sz. eretnek 
mozgalmaiban és a kolduló rendek keletkezésével és fejlődésével 
összefüggő benső válságokban éri el legnagyobb feszültségét. 

Az önként vállalt szegénység eme nagy jelentősége a középkor 
vallásos és szociális problémáinak megoldásában és a szellemi 
haladás tempójának gyorsításában magyarázza azt az élénk érdek-
lődést, mellyel a történetírók — egyházi és profán történettel fog-
lalkozók egyaránt — napjainkban a vele kapcsolatos mozgalmak 
különböző fázisaival foglalkoznak. Az érdeklődés másik, talán még 
bőségesebben buzgó forrása a szegénység kérdésével elválaszt-
hatatlanul összeforrott franciskánus tanulmányok példátlan fellen-
dülése az utóbbi két évtizedben. Ezen utóbbi összefüggés magya-
rázza meg egyúttal a szegénység történetére vonatkozó tanulmá-
nyok egyoldalúságát és szűkkörűségét. Míg ugyanis a koldulóren-
dek megalakulását közvetetlenül megelőző és nyomon kisérő moz-
galmakról több kiváló monográfiánk van, olyan munka, mely a 
kérdés egész történetéről tájékoztatna, nem áll rendelkezésünkre. 

Dmitrewski nem nagy terjedelmű, de értékes könyve ezen 
a hiányon van hivatva segíteni. Ez a körülmény már egymagá-
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ban indokolttá teszi megjelenését. A kérdés teljes történetét 
szintén nem adja ugyan, de épen azt a részt dolgozza fel belőle, 
melyet az eddigi kutatók figyelmen kívül hagytak: a keresztény-
ség kezdetétől a XII. sz. végéig terjedő időszakot. 

A munka tartalma három főrészre tagolható. Az első elemzi 
az önkéntes szegénység fogalmát, különböző árnyalatait, felso-
rolja motívumait, majd a kereszténységen kívül eső kísérletek 
felemlítése után rátér az ősegyház felfogásának ismertetésére és 
az első három század nevesebb theologiai íróinál tárgyunkra 
vonatkozólag található eszmék részletezésére. A második a keleti 
szerzetesség méltatásának és a keleti egyházatyák műveiben 
található gondolatok bemutatásának van szentelve. Különös ér-
dekkel bir itt a 7. fejezet, mely az orosz egyháznak és az orosz 
szerzetességnek a szegénységgel szemben elfoglalt álláspontját 
ismerteti. Csak sajnálni lehet, hogy a szerző maga is szláv ember, 
itt sem tagadta meg szűkszavúságát. Az orosz forrásoktól elzárt 
nyugati olvasót és kutatót nagy hálára kötelezte volna, ha e 
ponton esetleg az arányosság rovására is jobban belemélyed a 
tárgyba. Végül a harmadik rész a nyugati egyház és a nyugati 
szerzetesség időnkint változó gyakorlatát s az egyes korok vezető 
íróinak tartalmuknál vagy formájuknál fogva értékesebb gondo-
latait méltatja; befejezésül a XII. sz. észlelhető általános fellendü-
lésen és a vele szorosan összefüggő eretnek mozgalmakon át kípil-
lantást enged a kolduló rendek fellépésével kezdődő új korszakra. 

Mint e vázlatos áttekintésből megállapítható, szerzőnk, 
amennyire a rendelkezésére álló szűk keretek engedik, iparkodik 
minden irányban kielégíteni tárgyát. Jelentőségéhez mért terje-
delemben felemlít minden szóbahozható eszmeáramlatot. Az 
anyag teljessége szempontjából alig is lehet ellene lényeges 
kifogást tenni. Legfeljebb annyit, hogy a krisztuselőtti zsidó 
asketismus tárgyalásánál a therapeuták és az ebioniták mellett 
okvetetlenül föl kellett volna említenie az esszéneket is; a későb-
biek során pedig több figyelmet fordíthatott volna a keresztes 
hadjáratok és az új életre ébredt asketikus irányzat benső ro-
konságának megvilágítására. Elvi szempontból vita tárgyává 
tehető azon állítása, hogy szent Ferenc rendalapítása benső össze-
függésben van a XII. sz. eretnek-mozgalmaiból kinőtt szegény-
ségideállal, illetve, hogy a franciskánus rend csak mintegy foly^ 
tatása, szellemi örököse az ú. n. « Lombardi reconciliath rendjé-
nek. Hogy a korában erjedő eszmék hatással voltak az assisii 
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poverelora is, tagadni nem lehet; de viszont a saját nyomatékos 
kijelentései, egyéniségének és rendalapítása közelebbi körülmé-
nyeinek ismerete óva intenek bennünket, hogy e hatást egyszerű 
szolgai utánzásnak fogjuk fel. Pierroti könyve (Die kath. Armen. 
Freiburg, 1911), melyre szerzőnk khivatkozik, hibás kiindulásával 
és túlságosan egyszerűsítő sematizálásával épen idevonatkozó 
részében sok tekintetben helyesbítésre szorul. 

Dmitrewski bőséges bibliográfiái utalásokat is ad s ezzel 
csak növeli könyvének értékét. Elég felemlíteni, hogy a szöveg-
nek körülbelül egy harmada a jegyzetekre esik. Kár, hogy az 
író eljárása nem következetes. Helyenként csak a forrásokat, 
illetve a vonatkozó helyeket idézi, másutt ellenben a feldolgozá-
sokra is kiterjeszkedik. Elismeréssel kell megállapítanunk, hogy 
bibliográfiái tájékozottsága meglepően nagy és átlag megbízható. 
De bármily gondosságot árul el az irodalom összeállításában, 
mégis kikerülte figyelmét több fontos monográfia, melyek felem-
lítését elvárhatnók anélkül, hogy a teljességre való törekvés túlzó 
igényét támasztanók vele szemben. Ez azonban mitsem von le a 
szerző kétségtelen érdeméből. Derék munkáját tanulsággal for-
gathatja nemcsak az egyháztörténet művelője, hanem a középkor 
benső viszonyai és szellemi mozgalmai iránt mélyebben érdek-
lődő profán történetíró is. 

Szeged. Dr. Balanyi Oyörgy. 

Gemeinverständliche Antworten auf die am meisten ver-
breiteten Einwendungen gegen die Religion. Von P. Sekundus 
Franco S. J. Vierte nach der siebenten italienischen bearbeitete 
deutsche Auflage. Besorgt von P. Josef Schellauf S. J. Wien, 1913. 
Mayer & Cie. Erster Band: X I V + 4985. Zweiter Band: 452. old. 

Minden kor ismerte a bűnt és a bűnöst. A hitetlenségről 
sem lehet azt állítani, hogy az egyik vagy másik korszaknak ki-
zárólagos sajátja volna. Kételkedők, ingadozók vagy teljes hitet-
lenek mindenkor voltak. Ami azonban korunkban elüt az előbbi 
korok felfogásától, az a bűnnek és bűnözésnek megváltozott 
értékelése. Azelőtt a bűnt rossznak tartották és épen ezért lapulva 
húzódott meg a bűn a sötét éjszakák és titkos rejtekhelyek 
mindent elfedő homályában. Ma azonban a korszellem nem akar 
bűnt ismerni. Kendőzetlen nyíltsággal hivalkodik a bűn úton-
útfélen és se szeri se száma az elméleteknek, jelszavaknak, axió-
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máknak, melyeket a bűn és hitetlenség védelmére kitaláltak. 
Innen van, hogy még akik nyakig élnek a bűnök tengerében, 
azok is nyugodt lélekkel mondják a Szentírásban rajzolt nővel, 
hogy nincs semmi bűnük. «Tergens os suum dicit, non sum 
operata malum.» (Prov. 30, 20.) 

E jelszavak ellen felvenni a harcot s azok alaptalanságáról 
felvilágosítani a közönséget nemcsak hasznos, de nehéz feladat is-
Hasznos, mert a jó véleménnyel végzett felvilágosítástól a helytelen 
irányban haladó életmód megváltoztatását várhatjuk; de viszoni 
nehéz is, mert a jó eredmény eléréséhez a széleskörű tudományos 
jártasságnak finom tapintattal és szelíd modorral kell egyesülnie. 

Franco olasz jezsuitának itt ismertetett műve főkép az 
utóbbi tekintetben nem tudja elérni a megkívánható mértéket. 
Témáinak megválasztása ellen nem lehetne kifogást emelni. A 
két kötet kimerítően — sőt néha talán a lapossághoz közeledő 
részletezéssel — tárgyalja a kereszténység ellen emelkedő böl-
cseleti, történeti és természettudományi ellenvetéseket. Szól az 
isteni gondviselésről, Isten mindentudásáról, jóságáról, a vallás-
ról, a külső kultuszról, a hitről, a hittitkokról, a csodáról, spiritis-
musról, jövendölésekről, a jövő életről, az egyház és állam viszo-
nyáról, böjtről, indexről, halottégetésről, az inquisitióról, a pápa-
ságról, a szerzetesrendekről, a kath. jámborságról, öngyilkosságról, 
párbajról stb. Mint látjuk, az érdekes kérdéseknek egész tömege 
nyer feldolgozást, akárhányszor folytatólagos fejezetekben is. Az 
anyag megválasztása tehát kielégítő volna, de bizonyára lesznek, 
kik a feldolgozási módjával és a szerző modorával nem tudnak 
teljesen megbarátkozni. 

Igaz ugyan, hogy a könyv népies mű akart lenni, de ez 
még nem teszi indokolttá azt a terjengősséget, mely lapokon ke-
resztül néha kevés foghatót nyújt s még kevésbbé mentheti a 
szerzőnek elég gyakori, kirívóan kemény kiszólásait. Talán az 
olasz vérmérséklet mentő körülmény lehet e pontban, de legalább 
a fordítónak kellett volna megkímélni olvasóit oly erős kifejezési 
módoktól, amikkel a szerző szellemi ellenfeleit néhányszor illeti. 
Annál is inkább megtehette volna ezt a fordító, mert hiszen a 
szerzőnek téves, vagy már elavult állításait akárhányszor kijaví-
totta. Akit a terjengős előadási mód és szerzőnek kevésbbé csi-
szolt tárgyalási módja nem riasztanak vissza a könyv elolvasásától, 
hasznavehető gondolatokat találhat benne népies előadások számára. 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 
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III. VEGYESEK 
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A S Z E N T L A S Z L O - T A R S U L A T R O L . 

Egy füzet van előttem, mely a nagynevű Lonovics József 
kalocsai érsek által több mint félszázad előtt alapított Szent 
László-Társulatról tájékoztat s a közönséget a Társulat fölkaro-
lására szólítja. A füzetet abból az alkalomból kaptuk, hogy a 
Szent László-Társulat a budapesti városligetben levő jaáki 
kápolna fölavatása napján, folyó évi augusztus hó 8-án, a mező-
gazdasági múzeum dísztermében évi közgyűlését tartotta. A füzet 
három részből áll. 

I. Először közzé teszi a Szent László-Társulat újjáalakítójá-
nak dr. Várady L. Árpád kalocsai érseknek beszédét, mellyel a 
közgyűlést megnyitotta. Az érsek-elnök, miután a Társulat céljait, 
elért nagy eredményeit s korszerű további törekvéseit ismertette, 
mélyen járóan fejtegette azokat a tanulságokat, melyeket korunk 
nagy szerencsétlenségéből, a világháborúból el kell vonnunk s 
remélhetőleg legtöbben el is vonnak. A beszéd idevonatkozó 
része a következő : Tekintetünk most a csatatereken függ. Követ-
jük hős csapataink mozdulatait előretörekvésükben, hódításaik-
ban. De szemünk elé az új területeken fölül egy másnemű hódí-
tás képe is rajzolódik, amely jelentőségében nem áll hátrább, 
mint Przemysl, Lemberg harangzugásával, virágesőjével. A világ-
háború politikai, gazdasági, katonai átalakulásokat fog maga 
után vonni, de nem kisebb fontosságú megismeréseket a kul-
túra terén. Egy csapásra talányokat old meg, egész könyvtára-
kat tesz fölöslegesekké, száz meg száz bálványt rombol össze, 
apáink hitét új fényben, ragyogásban állítja elénk, úgy, hogy 
akiben van jóakarat, nem habozhat tovább eldönteni: mi az 
igazság és mi a hazugság, mi a valóság s mi a csalfa látszat, 
hol van az erő és egészség s hol a méreg és pusztulás? 

A keresztény hittel meghasonlott tudomány tételei nyo-
morúságos torzképben mutatkoznak be. Hallottunk a természeté-
nél fogva jó emberről, aki az örök fejlődés útján halad, kinek a 
keresztény hitre nincs szüksége, hogy emberfölöttivé növeked-
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jék. Hallottuk magasztalni a technikát, a világforgalmat, mint a 
testvéresülés varázseszközeit. Dicsőítették a tudományt, mint a 
bölcsek kövét, amely a fokozódó belátással megszünteti a hábo-
rút, megismeri minden betegség lényegét, fölfedezi a lángész 
bacillusát, a nemzetiségek ellentéteit meg fogja szüntetni, végül 
azután úgy élünk, mint a mennyországban, de Isten nélkül. 

így hangzott az új evangélium, de a belátóbbak kételked-
tek benne. Eucken Rudolf néhány év előtti munkájában írta 
már: «A modernek lehanyatlottak a száz év előtti kulturfokról. 
Az ideális törekvést kiszorítja a kalmár-szellem. Katasztrófa felé 
haladunk. Keservesen nélkülözzük az alkotó egyéniségeket és az 
erős jellemeket, a szellemi alkotás akadozik, az erkölcsi energia 
hanyatlik. A magasztalt kultúra tulajdonképen ipari és technikai 
civilizáció, amely nem szaporítja és szépíti, hanem rombolja az 
életet». De mindennél inkább kimutatta a világháború a keresz-
tényellenes tudomány ürességét. 

A csataterek borzalmait látva, Carlyle szavaira emlékezünk, 
hogy az őseredeti emberi állapot nem az ártatlan jóságé, hanem 
a kannibalizmusé, mire a halandó szükség esetében mindenkor 
visszanyúl. 

Népek testvéresülése? Állott-e valaha annyi ember ellen-
ség gyanánt egymással szemközt, mint most, habár vasutak, 
távírók, hajójáratok őket egymáshoz kötötték? Hol találjuk a 
mindinkább szellemibbé váló emberiséget? Soha a tömegrontás 
oly diadalt nem ült, mint aminőt a romlott francia, olasz sajtó 
fölmutatni képes. Miben látjuk a haladást? A pénzvilág elhatal-
masodása az állami életben, az anyagi érdekek túlsúlya jelen-
tené azt a politikai diplomácia munkájában? Hol van a világot 
átölelő tudomány? Nem látjuk-e, mint nyergelnek át kozmopo-
lita nagyságok máról holnapra fanatikusokká, akik ma máglyára 
vetik, amit tegnap még fölmagasztaltak? A találó szellem a 
laboratoriumokban feszíti erejét, hogy minél gyilkosabb eszkö-
zöket találjon ki ; a világgyógyító, fájdalmakat nem ismerő új 
emberiségnek keserves torzképeit mutatják a szétroncsolt tete-
mek, csonka katonák, a romokon síró özvegyek és árvák! 

A publicista bölcsesség üressége nyilvánvaló, de a világ-
háború látogatására volt szükség, hogy az emberiség a tévedé-
sekből fölemelkedjen az igazsághoz. Ha a lélek egyszer szembe-
kerül a valóság borzalmas megnyilvánulásával, akkor az ember 
vagy tönkremegy, vagy irgalom nélkül, de üdvös módon át-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 44 
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alakul. Napfényre kerül mindaz, ami hitvány, gyenge, haszna-
vehetetlen, abstract, ami látszat és hazugság és érvényesül ami 
ép, egészséges, ami jellem. 

Sehol nem oly nyilvánvaló az átalakulás, mint a vallásos 
fölfogás terén. A bálványok leomlottak és Isten rémületes fön-
ségben láthatóvá lett. A hamis próféták belehalványultak, elámul-
tak, Krisztust pedig újra megértik, mint a tisztult emberiség 
megváltóját. Helyet követel magának a meggyőződés, hogy a 
világ nem táncterem, a mindenkor vidámnak, nem vadászterü-
let, soha be nem telő pénzhajhászók számára, hanem iskola, 
hol az embernek nemeslelkű emberré kell érlelődnie, ahol minden 
emberalattinak pusztulnia kell. Nem vagyunk istenek, hanem bűn 
és szenvedély tapad az emberhez és csak annyiban, amennyi-
ben átadjuk magunkat magasabb hatalmak vezetésének, számít-
hatunk békére, haladásra. Nyilvánvaló lett, hogy ez a földi élet 
akkor elviselhető, ha van túlvilági élet és hogy kétségbe kellene 
esnünk a világ fölött, ha a Gergelyek, a Nikolajewitsek, a Poin-
caréké volna az utolsó szó, ha nem volna Gondviselés, amely 
a háború nyomorúságát jóra tudja fordítani. Az ősi hit éledt 
újra a világháború borzalmaiban, az emberiség legkiválóbb kép-
viselőinek hite; az a hit, amelyben a katonai hősiesség gyöke-
redzik, az a hit, amely a mostani ellenségeket, magyart és oroszt, 
franciát és németet ki tudja békíteni a szenvedés idejében s ösz-
szefűzni őket a keresztény szeretet érzelmeivel. 

Vannak változhatatlan, megcsontosodott skeptikusok, amint 
vannak saját hibájukból elkorcsosodott fizikumok. Ezek az ébredő 
vallásos érzületet a rettegés és fáradtság eredményének mond-
ják. Micsoda sekélyes, mennyire szegényes psychologiára mutat 
e fölfogás ! Carlyle, a régi angolok lelkiismerete, helyesen jegyezte 
meg az ilyféle magyarázatokkal szemben, hogy az emberiség 
megrágalmazása, ha azt állítják róla, hogy csak Ígéretekkel, 
jutalmakkal ébreszthető hősies elhatározásokra. A legutolsó 
halandóban is van valami fölségesebb. A szegény káromkodó 
angol katonának, akit fölbéreltek, hogy agyonlövesse magát, meg-
van a maga katonabecsülete, függetlenül a drilltől s néhány 
garas napi zsoldjától. Nem édességeket kóstolni, hanem való-
ban nemes, igazi tetteket végrehajtani Isten ege alatt, mint 
Istentől teremtett embernek jelentkezni, ez a legnyomorultabb 
Ádámivadéknak is határozatlan vágya. Nehézségek, önmegtaga-
dás, mártyromság, halál — ezek a csalétkek, amelyek az emberi 
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szívre hatnak ; nem azzal, hogy gyengéinknek hízeleg, nem, 
hanem azáltal, hogy a hősiességet, amely minden emberi lélek-
ben szunnyad, fölébreszti, azzal tud valláskövetőket találni. 

A világnézetek tisztulását is úgy kell üdvözölnünk, mint a 
nyert csatákat. Azok útmutatói az emberi lélek gyógyulásának. 
Emlékezetül ide iktatom egy szabadongondolkodó, a franciák 
Nitzschejének, Lavedannak vallomását: «Nevettem — úgymond — 
a hitet s magamat bölcsnek gondoltam. De azután elmúlt a ked-
vem a nevetéstől, mert láttam, hogy Franciaország sír és vérzik. 
Az útra állottam s néztem a katonákat. Vidáman mentek a ha-
lálba. Kérdeztem: Mi tesz benneteket nyugodtakká? És kezdtek 
imádkozni: Hiszek Istenben! Olvastam népünk áldozatait s lát-
tam, mint viseli azokat imádkozva! Ekkor láttam, mennyire 
vigasztaló egy örök haza, amely szeretetben ragyog, amikor a 
föld gyűlöletben forrong. De ez a megismerés tudomány, a gyer-
mekek tudománya és nem vagyok gyermek. Ez az én ínségem, 
amely megborzongat! Kétségbe kell esnie a nemzetnek, amely 
Franciaország fájdalmát érzi, kétségbeesnie, ha nem hiszi, hogy 
a földnek fájdalma a mennyország gyönyörűsége. Remélni akkor, 
mikor minden romba dől, ki tud, hit nélkül? A napi munka, 
minden jó nem értelmetlen-e, ha nem hiszünk? Franciaország 
vérpatakjainál állok, látom a könnyek szentelt vizeit és kétségbe-
esem. De a szegény bretagnei asszony, ki fiait elvesztette, elimád-
kozza Ave Máriáját a fájdalmas Madonna előtt és mosolyog, 
mosolyog megadással. Mennyire szégyenlem magamat ez egy-
szerű parasztasszony előtt! Mily rettenetesek, mily égetőek egy 
népnek a sebei, amelyekbe nem folyik egy csepp, mint gyógyító 
balzsam, azon Csodálatosnak véréből, azon Csodálatoséból, akit 
megneveznem nem szabad, mert annyira jó volt és én annyira go-
nosz. Mi lesz Franciaországból, ha fiai nem hisznek és asszonyai 
nem imádkoznak ? Az Istenben bizók hadserege fog ezen háború-
ban győzni. Franciaország múltja nagy, de ez a nagyság a hivő 
Franciaországé volt, Franciaország jelene szorongattatás. A jöven-
dője jobb lesz-e? Isten kezén igen, de csakis Isten kezén. A ha-
lottak népe borítja a csatatereket. Milyen nehéz egy nemzeti 
temető fölött istentagadónak lenni! Én nem tudok, nem vagyok 
képes az lenni. Megcsaltam magamat, titeket, kik könyveimet 
olvastátok, dalaimat énekeltétek. Őrület volt, mámor volt, vad 
álom! Látom a halált és szólítom az életet. A fegyveres kezek 
hozzák a halált, az összekulcsolt kezek az életet. Franciaország, 

44* 
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Franciaország, térj vissza legszebb napjaid hitéhez! Istentől el-
hagyatva lenni annyi, mint elpusztulni. Nem tudom, hogy holnap 
élek-e még? De barátaimnak meg kell mondanom : Lavedan nem 
mer mint istentagadó meghalni. Nem a pokol rémít, hanem az a 
gondolat szorongat, hogy él az Isten és én oly távol állok tőle. 
Ujjong a lelkem, hogy megéltem az órát, amelyben térdrebo-
rulva még mondhatom: Hiszek az Istenben, hiszek, hiszek. Ez a 
szó az emberiség hajnali éneke, aki nem ismeri, azt az éjszaka 
borítja!» 

Ez a modern szabadongondolkozó hitvallomása: kisajtolva 
egy nagy nemzet tragédiája árán. 

Álljon a magyar nemzet botlás nélkül őseinek hite mellett 
és akkor a háború szántotta véres barázdákból egy megtisztult 
ivadék fog új életet teremteni! 

A főpap beszéde mély hatást tett a hallgatókra. 
II. A füzet második helyen a Szent-László-Társulatot ismer-

teti alapításától mostanáig. Ehhez lelkes felhívás fűződik, hogy 
akik a társulat céljai iránt érdeklődnek, tagul belépni s adomá-
nyokat küldeni szíveskedjenek. A jelentkezéseket és adományokat 
dr. Robitsek Ferenc központi papnevelőintézeti aligazgatóhoz 
(Budapest, Papnevelde-utca 7.) tessék küldeni. Ő szívesen bocsát 
rendelkezésre postai befizetőlapokat. 

III. Harmadik helyen a társulat alapszabályait kapjuk. Ezek-
ből jónak látom a következőket közölni: 

«2. §. A cél. A Szent-László-Társulat célja : a katholikus 
egyház közszükségleteinek fedezéséhez lehetőleg hozzájárulni, főleg 
a) Pápa Ő Szentségét különösen jelen zaklatott állapotában se-
gélyezni ; b) a Magyarországból külföldre vagy idegenbe szakadt 
bármely szertartású római katholikusok lelki szükségleteit gon-
dozni, ezek közt kivált az ott letelepedett magyaroknak egyházi 
nevelő, oktató és egyéb jótékony intézetek felállítására és fönn-
tartására segítséget nyújtani; c) hazánkban a rászoruló szegé-
nyebb sorsú katholikus közönség körében egyházak építését 
és mind ezek, mind egyéb katholikus intézetek fönntartását elő-
mozdítani. 

3. §. A tagok. A társulat tagjai: 
1. alapító tagok, kik egyszersmindenkorra legalább 200 

koronát fizetnek; 
2. rendes tagok, kik kötelezettséget vállalnak, hogy 6 évig 

évi 10 koronát fizetnek; 
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3. pártoló tagok, kik a társulat céljainak előmozdítására évi 
2 koronát áldoznak; 

4. jótevői a társulatnak mindazon katholikus hivek, kik 
annak céljait bármily csekély adománnyal vagy imáik által is 
előmozdítják». 

A Szent-László-Társulat védnökei: a nagyméltóságú püspöki 
kar tagjai. A társulat tisztikara: Egyházi elnök: dr. Várady L. 
Árpád belső titkos tanácsos, kalocsai érsek. Világi társelnök: 
dr. Balogh Sándor udvari tanácsos. Pénztáros: dr. Robitsek Fe-
renc tb. kanonok, a közp. papnevelőintézet alkormányzója. Titkár: 
Kriegs'Au Emil, a Szent-László-Ház lelkésze. 

A füzetben két képet is találunk, az egyik a társulat an-
gyalföldi négyemeletes házát, a másik e ház udvarán létesült 
tágas és gyönyörű kápolnát ábrázolja. 

A füzetke ára 20 fillér, amely kegyes adományként a tár-
sulat céljaira fordíttatik. Megrendelhető dr. Robitsek Ferenc tb. 
kanonok, aligazgató, intézeti pénztárosnál (Budapest, IV. Pap-
nevelde-utca 7.) és az «Élet» írod. és Nyomda R.-T.-nál. (Buda-
pest, I., Fehérvári-út 15.) 

AZ A Q U I N Ó I SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

Felolvasóülés 1915. október 6-án. 

A felolvasóülés színhelye a központi papnevelő-intézet 
díszterme volt; kezdete 5 órakor. 

Jelen voltak : dr. Székely István, dr. Kiss János, dr. Nemes 
Antal, báró Forster Gyula, dr. Breyer István, dr. Hanauer A. 
István, dr. Trikál József, dr. Schütz Antal, dr. Saly László, 
dr. Babura László, dr. Martin Aurél, dr. Nemes Imre, dr. Tur-
chányi Tihamér, ifj. Gonda Béla, Milbich Tamás, Quint Józsefné, 
Quint József, Polgár Margit, Polgár Irén, Polgár Pál, Kőszegi 
László, dr. Szende Arisztid, Tury Gyula, Zádor József, dr. Zsigo-
vits Béla és számos egyetemi hallgató. 

Dr. Székely István nagyváradi kanonok, prelátus, elnök követ-
kezőkép nyitotta meg az ülést: 

Mielőtt a mai ülés tárgyára rátérnénk, tisztelettel bejelentem, 
hogy dr. Tóth József apátkanonok úr belépett alapító tagjaink 
sorába; továbbá, hogy a hadikölcsönre 1000 koronát jegyeztünk 
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és újabb hadikölcsön alkalmából valószínűleg ujabb 1000 koronát 
fogunk jegyezni. 

Isten segítségével újra megkezdjük felolvasó sorozatunkat. 
Tavaly ilyenkor harci zaj között kezdtük meg ülési sorozatunkat 
s azt gondoltuk, hogy mire befejezzük, elül a harci zaj is, de ez 
még mindig tart. A régi közmondás szerint: inter arma silent 
musae, nekünk is hallgatnunk kellene, de nem tesszük, mert 
biztosra vehetjük ugyan, hogy amint máskor sokkal kisebb tör-
ténelmi rázkódások óriási átalakulásokat okoztak, úgy ezek is át 
fogják alakítani az emberi nem gondolkozásmódját, de egynek 
meg kell maradnia, az emberi nem szellemi életének, az emberi 
kulturának. 

Mi is az emberi nem szellemi élete munkásainak tekint-
hetjük magunkat, az emberiség kultúrájához egy porszemmel mi 
is hozzájárulunk. Azért nem hagyjuk abba működésünket, hanem 
folytatjuk már azért is, hogy e szomorú időkben elfelejtsük egy-
egy órára a szomorú állapotokat s megpihenjünk a keresztény 
filozófia talaján. 

Kérem a tagokat, hogy most kezdődő ciklusunkat minél 
szorgalmasabb látogatásukkal mozdítsák elő, akiknek pedig fel-
olvasásra alkalmuk van, ezirányban működjenek. 

Most pedig felkérem Velics László Jézus-társasági rendes 
tag urat, legyen szives felolvasását megtartani. 

Az eszthetika kiváló művelője «A világháború és a mű-
vészet» cimű előadásában áttekintést nyújtott a képzőművészetek 
legujabbkori fejlődésén s jelezte azokat az irányokat, melyek a 
háború nyomán a művészetekben jelentkeznek és érvényre jutni 
fognak. A tanulságos előadás érdekességét művészi tárgyak be-
mutatásával fokozta. 

Ezt követőleg dr. Tóth József apátkanonok, rendes tag, 
a «jellemről» tartott felolvasást. Megismertette a jellem kialakulá-
sának tényezőit s rámutatott arra az erőre, mely segít a jellem 
kialakulásának akadályait legyőzni. Az előadáshoz hozzászólott 
dr. Nemes Imre és dr. Székely István. 

Dr. Nemes Imre rendes tag főkép az önuralmat hang-
súlyozta a jellem kialakításában. Még az is, aki rossz indulatok-
kal, ösztönökkel, szenvedélyekkel születik, az önuralomnál fogva 
még mindig lehet jellemes, erényes ember. 

Egy példát hozott erre. Midőn Sokrates egykor tanít-
ványainak előadást tartott, közben belépett a terembe egy krano-
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logus. Kérte őt, engedje meg neki, hogy a jelenlevők koponyáit 
megvizsgálhassa, meg fogja mondani, kinek mire van hajlandó-
sága. Sokrates ezt meg is engedte s a kranalogus meg is mondta, 
hogy ez erre, ez meg amarra bir hajlammal. Végre Sokrates 
koponyáját is megvizsgálta. «Ennek a bujaságra van hajlama» 
volt az Ítélet. A tanítványok persze nevetni kezdtek, de Sokrates 
így szólt: «Ne nevessetek, tökéletesen igaza van. Annak, hogy 
én buja ember nem lettem, a filozófia művelése az egyedüli oka; 
azt ennek köszönhetem». Az önuralkodásnak ezen szép példája 
mutatja, hogy tudunk uralkodni önmagunkon, ha erős akaratunk 
van. Szó sincs róla, hogy minden az akaraton múlik, de az 
akaratot az elme, a gondolkozás irányítja; mert szépen mondja 
a német mondás : Verstand hält Bestand ! Akinek erős, meg-
győződéses elvei vannak, az nem bukik egyhamar, mert annak 
akarata erős. 

Felolvasóülés 1915. november 3-án. 
A felolvasóülés ideje és helye mint az előzőé. 

Jelen voltak: dr. Székely István egyetemi tanár, elnök, 
dr. Rott Nándor, dr. Kiss János, dr. Trikál József, dr. Turchányi 
Tihamér, dr. Schütz Antal, dr. Martin Aurél, Bernhard Zsigmond 
S. J., dr. Károlyi Károly, P. Baderlik Bertalan O. P. és számos 
egyetemi hallgató. 

Az ülés tárgya volt dr. Turchányi Tihamér tanítónőképző-
intézeti tanár, rendes tag felolvasása a transcendentalis psychologia 
tárgyáról és módszeréről. A trascendentalis occultistikus lelki 
tünemények közül főként a telepathikus és mediutnos jelensége-
ket vette tudományos kritika alá és azt a megállapítást tette, 
hogy ámbár egyes esetek megtörténhettek, tudományos alapon 
bennük törvényszerűséget találni nem lehet. Az előadás nyomán 
szakszerű vita keletkezett, melyben résztvettek dr. Schütz Antal, 
Bernhard Zsigmond, dr. Trikál József, dr. Székely István és a 
felolvasó. 

Schütz Antal túlzottnak találja a felolvasó kritikáját a tele-
pathikus tüneményeket bizonyító módszer felett. Ez a módszer 
t. i. a telepathikus jelenségeket átélt emberek tanúságára támasz-
kodik, a szerző pedig ezt nem tartja elégségesnek, hanem törté-
nelmi tanúbizonyságot is kíván. Már pedig a módszer e tekin-
tetben helyes, mert a pszichikus jelenségekről csak az átélő alany 
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számolhat be, minden más tanúbizonyság pedig csak közve-
tett lesz. 

A szerző úrral szemben a telepathikus módszer tudományos 
művelését lehetségesnek tartja még azon körülmény mellett is, 
hogy a telepathikus sejdítések túlnyomó része nem teljesedik be. 
Ha csak egyes esetek válnak is be, ezek tények lehetnek és mint 
ilyenek vizsgálat tárgyát képezhetik. Épígy azt sem lehet állítani, 
hogy a médiumos lélektan nem lehet tudományos, mert csak 
kevés esettel foglalkozik, amennyiben egyes eseteket is lehet 
tudományosan vizsgálni. Akármint vagyunk pl. a hisztérikus 
jelenségekkel, tény az, hogy lélektani szempontból figyelmet 
érdemelnek. Hogy idegjelenségek, az nem teszi tönkre értéküket, 
hisz Jendrassik szerint épen ideges emberek viszik előre a világot. 

A felolvasó kifejti, hogy ő a telepathikus módszert nem 
veti el, csak azt tagadja, hogy a most ismert telepathikus esetek-
ből tudományos rendszert lehet csinálni, minthogy ezeket közös 
törvény alá nem hozhatjuk. 

Bernhard Zsigmond Jézus-társasági atya szerint az, hogy 
megtörtént-e tényleg a telepathikus tünemény, nem tartozik a 
kísérleti lélektan körébe, ez a történelmi megállapítás kérdése. 
A tulajdonképeni psychologiai kérdés az, mi az alapja annak a 
tüneménynek. S itt kezdődik a «transcendentalis psychologia» 
feladata. Erre nézve a legtöbb irányítást Kantnál találjuk meg, 
aki a «Kritik der reinen Vernunft»-ban fejti ki a «Transcendent» 
és a «transcendentale» fogalmát, az előbbi az ignotum x, a másik 
a hozzávaló viszonyom. Eduard Hartmann is rámutat arra, hogy 
itt Kant szerencsésen kereste az utat a külvilágba. 

Nekünk is azt kell keresnünk, minő viszony van a lefolyt 
esemény és a transcendens elem között; vájjon elégséges alapot 
találok-e az egyénben vagy nem, természetes vagy természetfölötti 
behatás okozta-e a tünemény. 

Trikál József a telepathia tényleges voltát egy érdekes és 
valóban megtörtént esettel kapcsolatban mutatta be, de hang-
súlyozta egyszersmind azt is, hogy az ily jelenségek vizsgálatánál 
alkalmazott módszerek, amint azt a szerző úr kifejtette, még igen 
felületesek, különösen az ú. n. gyüjtőmódszer. A megtévesztő 
esetre is mond egy példát. Ami pedig magának a telepathiának 
magyarázatát illeti, a psychikai energiáról tesz említést, melyet 
James is tart. James szerint az agy olyan mint a prizma, melyen 
keresztül a gondolatenergia a világba vetődik. 
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Végül Székely István elnök rámutat arra, hogy minden ilyen 
esetben rendkívüli tényről van szó s mint ilyen azon módszer 
szerint ítélendő meg, melyet a theologia a csodák bizonyításánál 
használ. Kifejti az önvallomásnál felmerülő nehézségeket: a 
hazudozásra való hajlamot, az idegrendszer rendellenes működé-
sének behatását, ami a szentek lélektanát is érinti, az autosug-
gestio babonás következményeit; mindezek szintén arra figyel-
meztetnek bennünket, hogy a telepathikus jelenségeket igen nagy 
óvatossággal kezeljük. 

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

1. C O N R A D U S EUBEL O. Min. Conv. : Hierarchia catholica 
medii aevi, Vol. I., sive Summorum Pontificum, S. R. E. Cardi-
nalium, Ecclesiarum Antistitum series, ab anno 1198. usque ad 
annum 1431. perducta. E documentis tabulariis praesertim Vaticani 
collecta, digesta, édita. Editio altera. Folio. (VIII+560.) Monas-
terii, 1193. Sumptibus et typis librariae Regensbergianae. M. 30. 

Eubel 1898-ban kezdte kiadni a Hierarchia catholicát, mely 
3 kötetben 1198-tól kezdődőleg adja a kath. egyház főpapjait. 
Az első kötet már teljesen elfogyott s most új, javított kiadásban 
látott napvilágot. 

Két könyvből áll. Az első az 1198—1431. évek között volt 
pápákat s az általuk kinevezett bíborosokat tartalmazza a rájuk 
vonatkozó legfontosabb kronologiai adatokkal. A második pedig 
az akkori idők összes püspökségeit s ezek püspökeit rovatos 
összeállításban. A rovatok ezek: miért került a püspökség üre-
sedésbe, az új püspök neve, előbbi állása, a promotio ideje, a 
kinevezési okmány lelőhelye. 

Az adatokat a szerző legnagyobbrészt a vatikáni levéltárból 
merítette és csak olyankor máshonnan, de szintén elsőrendű for-
rásokból, ha a Vatikánban az illető püspökre nézve semmit sem 
talált, mert pl. választás útján került a püspöki székbe. 

Mindakét könyvét több függelék, betűrendes jegyzékek zár-
ják be. 

Nagyszabású, elsőrangú munka a Hierarchia chatholica, 
melynek megalkotásához csodálatos szorgalom s kiterjedt egy-
háztörténeti ismeretek voltak szükségesek. Az egyháztörténészek 
nem adhatnak elég hálát érte. 
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2. FEDELE SAVIO S. J. : Oli antichi Veseovi d'Italia dalle 
origini al 1300 deseritti per regioni. Parte I. La Lombardia, 8° 
(XX-f 970) Milano-Firenze, 1913. 

Rokontermészetű az előbbi művel, bár sok és lényeges a 
különbség. Nem annyira katalógusszerű, hanem inkább életrajz-
gyűjtemény. És pedig a milanói püspökök életleirását tartal-
mazza e kötet. 

A Gergely-egyetem tudós tanára már előbb kiadta Piémont 
püspökeinek leírását, melyhez méltóan csatlakozik most ez újabb 
kötet. Beható forrástanulmányok, alapos részletkutatások, a bel-
és külföldi irodalom lelkiismeretes felhasználása és szigorú kri-
tika adnak kiváló értéket a könyvnek. A kritikai elemzés főleg 
annak a kérdésnek taglalásánál érvényesül, hogy vájjon csak-
ugyan Barnabás volt-e a milanói püspökség alapítója. Összesen 
96 püspökről (1308-ig) szól a munka. Egyik-másik élete egész 
monográfiává szélesül, amelyik t. i. mélyebben belenyúlt kora 
történetébe. 

Ha sikerül egész Olaszország püspökségeit így feldolgozni, 
az Italia sacra dicsősége lesz az egyháztörténeti irodalomnak. 

3. Dr. H Ö H L E R M A T T H I A S : Des kurtrierischen Geistlichen 
Rates Heinrich Alois Arnoldi Tagbuch vom Emser Kongress 1786. 
Verlag Kirchheim u. Co. Mainz, 1915. 80. (VII+354 1.) 8 M. 

A XVIII. századnak primátusellenes, az egyház-alkotmányt 
fenekestül felforgatni akaró harcai között egyike volt a vesze-
delmesebbeknek a 4 német érsek abbeli szándéka, hogy a pá-
pától teljesen függetlenítik magukat, hogy Febronius szellemében 
csak tiszteleti, nem pedig joghatósági elsőbbségét ismerik el. 
Hogy eljárásuk egyöntetű legyen, megbízottakat küldtek kí 
tanácskozás céljából. így ült össze az emsi kongresszus 1786-ban 
s készült el a hírhedt emsi punctatio. A trieri érsek deputatusa 
Beck, ennek titkára Arnoldi volt. Becktől bőséges, a kongresz-
szusra vonatkozó okiratanyag rejtőzött eddig a limburgi püspöki 
levéltárban, közte Arnoldinak a kongresszusról készített naplója 
s mindez kiadatlan volt eddig. Höhler munkája teszi először 
hozzáférhetővé e jelentékeny okmányanyagot s így elsőrendű 
forrásmunkává lesz, mely nagyban alkalmas arra, hogy tisztázza 
a XVIII. század egyik-másik homályosabb pontját s hozzá segítsen 
a kongresszus háttereinek, előzményeinek s magának a kon-
gresszusnak biztosabb megismeréséhez. 

4 . V I N C E N Z OSKAR L U D W I G : Repetitorium der Kirchen-



v e g y e s e k 691 

geschickte. Carl Fromme, Wien. VIII+439 I, 5 K. A klosterneu-
burgi egyháztörténettanár a Korrespondenz-Blatt-Bibliothek kö-
tetei között az egyháztörténet minden fontosabb kérdését és 
adatát felölelő zsebkönyvet nyújtott, melyet vizsgára készülők, 
szónokok, újságírók, általában mindazok, akik felmerülő egyház-
történeti kérdésekre rövid és gyors felvilágosítást keresnek, ha-
szonnal fognak forgatni. Mindenütt a tudomány legújabb állá-
sával találkozunk. Függelékképen aránylag nagyon bő theologiai 
irodalomtörténetet (a patrologiával együtt) tartalmaz a munka. 

5 . D R . G E O R G PFEILSCHIFTER: Religion und Religionen im 
Weltkrieg. Freiburg. Herder, 1915. 8«. 115 1. 1-40 M. Nincs rajta 
mit csodálkozni, hogy a történetírókat is fölöttébb érdekli a világ-
háború s nem tudnak ellentállni a kísértésnek, hogy a most föl-
merülő eseményeket, okmányokat vizsgálódásaik tárgyává tegyék, 
történetkritikai boncolókés alá vegyék s eképen részint a kor-
társaknak tegyenek szolgálatokat, részint a jövő történetíró mun-
káját készítsék elő. Pfeilschifter mint egyháztörténész azt vizs-
gálja, milyen szerepe van a vallásnak e háborúban. Munkája 
két részből áll. Az elsőben a vallásnak a hadban és otthon való 
szerepét, megnyilatkozásait kutatja sorban az egyes országok-
ban, a másodikban a vallásfelekezeteknek egymáshoz való 
viszonyát. Megfigyeléseihez az anyagot újságokból, katonák tábori 
leveleiből, tábori lelkészek értesítéseiből s hivatalos okmányok-
ból meríti. Nem valamennyi megbízható forrás. Ezek alapján 
nem igen lehet végérvényes Ítéletet formálni a vallásnak a hábo-
rúban való szerepéről. Néhány tételt mindamellett a f. év feb-
ruár haváig felmerült s megvizsgált adatok alapján egész biztos-
sággal megállapíthatónak tart a szerző. Ilyenek : a vallás sehol 
sem szerepel mint a háború oka. A vallás azonossága épen úgy 
nem egyesítő kötelék, mintahogy nem szétválasztó ék annak kü-
lönfélesége. Nincs többé szolidaritás az európai keresztény népek 
közt Ázsia és Afrika szines pogányaival szemben. Mindenütt igen 
jelentékeny szerepe van a vallási életnek a hadbavonultak és 
otthonmaradtak közt egyaránt. Mindamellett messze vagyunk 
attól, hogy vallási újjászületést állapíthatnánk meg. Majd csak 
ezentúl fog kitűnni, mennyit nyert a vallásosság a háború által. 
Kettő azonban már most bizonyos. Először, hogy a keresztény-
ség nemcsak nők és gyermekek vagy gyönge és puha emberek 
vallása, hanem hősöket szülő vallás, mely alkalmas arra, hogy a 
legnagyobb aktiv és passzív erényeket váltsa ki a férfiban. Má-
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sodszor — mondja Pfeilschifter — erősödött az isteni gond-
viselésben való hit, az a meggyőződés, hogy Isten vezeti a 
német népet. 

6 . D R . KARÁCSONYI JÁNOS : Magyarország egyháztörténete 
főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Második, javított kiadás. Nagy-
várad, 1915. Kis 80. 499 1. 4 K. Az 1906-i első kiadás elfogytával 
immár a 2. kiadása került a könyvpiacra Karácsonyi egyháztör-
téneténetének. Mindaz az elismerés, melyet az első kiadásról zen-
gett a kritika, fokozott mértékben illeti meg e másodikat, mert 
külső kezelhetőség tekintetében épúgy, mint az újítások és bőví-
tések révén belső tartalom tekintetében nem kis mértékben 
gyarapodott. 

7 . D R . SCHEFFLER JÁNOS : VII. Sándor pápa és a bécsi udvar. 
(1689—1691.) A vatikáni levéltár okmányai alapján. Ungvár, 
1914. VI+118. 8°. 3 K. VII. Sándor rövid uralkodása alatt nem 
művelt ugyan világraszóló nagy dolgokat, mindamellett az egy-
ház jogait megalkuvás nélkül védelmezve, a kereszténység javát 
nem csekély mértékben mozdította elő s előkészítette az útját a 
szentszék és XIV. Lajos közti viszony rendezésének. Az uralko-
dására vonatkozó párisi és bécsi forrásokat már feldolgozták 
Oérin, Michaud és Bischoffshausen, de a vatikáni levéltár adatai 
felhasználatlanok voltak. Ezek alapján írta meg szerző munkáját 
Rómában végzett önálló kutatásainak gyümölcseképen, nem mel-
lőzve az idevonatkozó irodalmat sem. Eleven képet nyújt a munka 
azokról a diplomáciai harcokról, melyek a szentszék s a bécsi 
udvar közt folytak. Nyelvezete sima és könnyen folyó. Érdek-
lődést kelt a fiatal szerző jövendő munkálkodása iránt. 

8 . J. CREUSEN S . J. : Tabulae fontium Traditionis christianae 
(ad annum 1563.). Freiburg. Herder, 1911. Nem a legeslegutóbbi 
idők terméke, de megérdemli, hogy fölemlítsük s mint az egy-
háztörténet tanulásának igen jó segédeszközét az érdekeltek 
figyelmébe ajánljuk. Efféle kronologikus tabellákat a régebbi 
időkből is ismerünk. Ilyen pl. az Ehrenberger-féle (1867.), de 
míg ez egész könyvvé nőtte ki magát s épen azért nem eléggé 
áttekinthető s csak nehézkesen kezelhető, a Creusen-féle táblák 
igazi táblák, amelyek száma mindössze 8 s az egyháztörténetnek 
majd minden fontosabb adatát tartalmazzák. Az áttekinthetőség, 
a kezelhetőség kifogástalan. Minden egyes tabella ezeket a rova-
tokat tartalmazza: Római pápák, Eretnekségek és zsinatok, Nyu-
gati irók, Keleti irók. Mindenütt a tudomány legújabb állása 
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van szemmel tartva. A pápák uralkodási idejét Ehrle katalógusa 
után közli, de ahol Duchesne s a Liber Pontificalis eltérő év-
számokat állapít meg, azokat is jelzi. Persze hogy még több 
rovatot is lehetett volna fölvenni (pl. külső történet, missiótör-
ténet stb.) s akkor még tökéletesebb lett volna a munka, de így 
is, amint van, kiválóan jó szolgálatokat tehet. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

A R A N Y S Z Á J Ú SZ. J Á N O S A S Z E N T I R Á S -
O L V A S Á S R Ó L . 

Az egyház servatis servandis mindig ajánlotta a szentírás-
olvasást. Újabban XV. Benedek pápa sürgeti a szentírás-olvasást. 
A keleti egyházak erre szintén nagy súlyt helyeznek. Valósággal 
az erkölcsök regenerálását várják ettől. A hazai egyesült romá-
nok alapos folyóirata csak az imént sürgette, hogy gondoskodni 
kell olcsó szentírási kiadásról, hogy ellensúlyozzuk a protestáns 
kiadásokat. A németeknél —- mondja — van már, de újabban 
Ecker is ki fog adni. Ezzel — végzi — a pápa intentiójának is 
eleget teszünk.1 

Jól van ez így. Az egyházatyák mindig ajánlották a czent-
írás-olvasást. És ezek között főleg Chrysostomus, ki szinte kifogy-
hatatlan a Szentírás dicséretében és olvasása ajánlásában. 

A Szentírást virágos rétnek nevezi, melyen a leghasznosabb 
fák mellett a legillatosabb virágok díszlenek. 

A Szentírás kimeríthetetlen forrás. «Non enim fieri potest ut 
mentem Scripturarum quis exhauriat. Fons enim est immensus. 
Quo magis quis versetur in illis, hoc clarius videt, tantoque 
puriorem videt lucem».2 

A Szentírás nagy lelki kincs. «Medicinarum thesaurus Sacra, 
Scriptura».3 

Különösen kiválnak sz. Pál levelei : Paulinae epistolae 
metalla sunt spiritus et fontes: |metalla quidem, quia quovis 
auro praetiosiores nobis praebent divitias; fontes vero, quia nun-
quam deficiunt, sed quantumlibet exhauris, tantumdem et multo 

1 «Kultúra Crestina» (Keresztény Kultúra) 1915. 6. 7. sz. 
2 Horn. XIX. in c. IX. Act. Apóst. 
3 Honi. XXXVI. in c. V. 1. I. 



694 v e o v e s e k 

amplius rursum affluunt.»1 Szent Pál levelei tehát kimeríthetet-
len kincsesbánya és kiapadhatatlan forrás. 

A Szentírás: «Bsroct ypacpaí» (isteni iratok), «ttóa Áóyta, (írjjiaia» 
(isteni beszédek, szavak), «fretoi xp7la!i0[')) (isteni jóslások) . . . min-
den más könyv fölött áll. 

De talán seholsem látjuk világosabban, mily nagy fontos-
ságot tulajdonít a Szenírásnak, mint azon helyeken, hol annak 
olvasásáról és kutatásáról szól. 

Ezen kérdést részint directe tárgyalja, részint — igen sok 
helyen elszórtan — egyes textusok magyarázása közben. 

Ki a Szentírást olvassa — így szól — az semmit sem fog a 
földön csodálni. Az Isten világosságot gyújt annak szivében, ki 
azt olvassa. «Sed liset desit nobis hominis magisterium, ipse 
Dominus superne corda nostra intrans illustrât mentem, rationi 
jubar (fény) suum infundit, detegit occulta, doctorque sít 
eorum, quae ignoramus, tantum si nos, quae a nobis 
sunt affere velimus. Non vocabitis enim inquit magisterium 
super terrain». Ezután hivatkozik Apóst. Cselek. 8, 28-ra, hol az 
eunuch Izaiás prófétát olvassa.2 

A Szentírással folyton foglalkozni kell, ha^hasznot akarunk 
abból meríteni. «Est enim (S. Script.) spirituálé pratum ac deli-
ciarum paradisus sacrarum Scripturarum lectio. Lectioni ergo 
simus intenti non duas tantum horas, sed perpetua quisque domum 
reversus libros sacros in manus sumat et eorum, quae dicta sunt, 
sensum percurrat, si quidem perpetuam et sufficientem utilita-
tetem percipere cupiat ex Scriptura».3 

A Szentírás olvasása még világiaknak is szükséges; sőt 
ezeknek még nagyobb szükségük van erre, mint a szerzetesek-
nek. Azok ugyanis a vigasztalásra jobban rászorulnak. (Eccl-
9, 18.) Ha könyveink vannak, már az is jó; a Szentírás mindig 
szem előtt legyen. 

Még ha nem is értünk mindent, a szentkönyvek olvasásából 
sok jó származik. A Szentírást ismételten kell olvasni. («Iterata 
lectio.») Az evangélium azonban könnyű.4 

A Szentírást gyakran kell olvasni. Ezáltal «lingua reformatur, 
anima excitatur et elevatur». Otthon is olvassuk a Szentírást.5 

A Szentírás-olvasás kellemesebb a rétnél és kertnél. «Suave 
1 Sermo XXVI. 2. Kor. 4. 13. 4 Sermo IV. de Lazaro. 
2 Horn. XXXV. in Qen. 5 Horn. XXIX. Gen. 9., 20. 
3 S. 53. A Szentírás olvasásáról. 



v e g y e s e k 695 

quidem est pratum et hortus et utroque tamen suavius multo 
spirat divinae Scripturae lectio. Hic occurrunt sententiae in nativo 
vigore perennantes». «Hic afflat spiritus Sanctus, hie divina 
Providentia tutum reddit lectorem. Hie autem ex ipsa mox lectione 
plurimum decerpitur utilitas. Divinae Sripturae nullo non loco 
terrae habitabilis circumferuntur.» Ezért figyelnünk kell a szent-
írás-olvasásra, mely nagy élvezetet nyújt.1 

Mit nyújt a Szentírás ismerete? «Ex Scripturarum cogni-
tione adest nobis magna consolatio et philosophia».2 

A Szentírást alaposan kell ismerni. «Oportet (quidem) 
Scripturarum et historiarum adeo exacte habere cognitionem, ut 
non egeremus longiori oratione ad earum doctrinam».3 

Ehhez pedig nem elegendő a puszta olvasás. Figyelve kell 
olvasni. Kutatni kell az írás értelmét és akkor maga az Isten 
segítségünkre siet. «Nam propter hoc et misericors Deus non 
facili et perfunctoria lectione voluit nobis omnia, quae in Scrip-
turis continentur, manifesta et perspicua esse et excussa somno-
lentia nostra vigiles ipsi multam decerpamus utilitatem». Amit 
nehezen oldunk meg, az jobban vésődik emlékezetünkbe.4 

A Megváltó maga egyenesen fölhív minket a Szentírás 
kutatására. «Scrutamini Scripturas» mondja. Mit jelent ez? «Non 
simpliciter legentes, sed altitudinem sensuum pervestigantes.» 
Nem elég tehát a felületen, külsőnél maradni, hanem igyekezni 
kell az értelembe hatolni. «Deus sacras literas quidem dedit, sed 
earundem contemplationes non demolavit, sed cursui tuo reser-
vavit, ut sic et aequitatem exploraret et studium perspiceret, ut 
cognosceret an scripturae inservires et addictus esses, an Scrip-
turae vim afferres».5 

Az írás értelmét nem találjuk meg, ha felületesen járunk el. 
«Quia non ubique in superficie scripturae mens Scripturae inve-
nitur, sed opus est serutinio, ut ne, quod in profundo latét, 
nobis remaneat absconditum».6 

Ha így járunk el, kutatjuk t. i. az írást, az Isten maga jön 
segítségünkre az igazi értelem feltalálásában, hiszen maga mondja : 
«Scrutamini Scripturas».7 

Más helyen a zsidók ellen fordul Chrysostomus és meg-
1 44. zs.-hoz írt magyarázatban. 5 Sermo. V. Gen. 24. 
2 142. zs. magyarázatában. 6 Horn. Gen. 6. 10. 
3 7. zs.-hoz írt magyarázatban. 7 Ugyanott. 
4 Horn. XXXII. Gen. 
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rójja őket, hogy nem kutatják az írások igazi értelmét. Nálok 
könyvek vannak, nálunk pedig a könyvek kincse: sententiae et 
literae.1 Amint a tenger mélyéből hozzuk elő a gyöngyöket, 
úgy kell leszállnunk a Szentírás mélységeibe, hogy előhozzuk a 
benne rejlő kincseket.2 

A Szentírás fölött meditálni kell.3 

Panaszkodik, hogy sokan szekrényekben tartják a szent-
könyveket. Azután nem tanulmányozzák bensőleg, hanem a 
betűk jellegét, a hártya minőségét tanulmányozzák. Pedig nekünk 
az értelmet kell kutatni.4 

Krisztus maga buzdította a zsidókat a Szentírás tanulmá-
nyozására. «Christus Judaeos ad Scripturarum non simplicem et 
nudam lectionem, sed ad investigationem relegat».5 

Látjuk ezekből, hogy Chrysostomus felfogása szerint, a 
Szentírásnak az emberi élet központjában kell lennie. Egész éle-
tünk berendezésében ettől kell venni az irányítást. Ez nyújt vigaszt, 
bátorít, ez ad munkakedvet. De hogy az ember elérhesse ezen 
célt, azzal komolyan kell foglalkozni. Állandóan olvasni kell a 
Szentírást. És pedig nem elegendő a puszta olvasás, hanem — 
mire a Megváltó is fölhív — kutatni kell azt. így tárulnak fel 
annak mélységei. Ha kutatva, vizsgálódva, elmélkedve olvassuk 
a Szentírást, akkor az Isten maga siet segítségünkre a helyes 
értelem föltalálásában. 

Ungvár. Dr. Hadzsega Gyula. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát fizettek : Blaskovics Ferenc, dr. Cziklay Aladár, Ecker 

József, Egyházirodalmi iskola Kassa, Incze Domokos, Kuzmics József, Lokaicsek 
Fülöp, Magyary Pál, Gör. kath. lelkészi hivatal Bodrogszerdahely, dr. Takács 
Menyhért, Tőkés Lajos. 

6 koronát fizetett: Gürsching János. 
1915-re 12 koronát fizettek: dr. Acsay Antal, gróf Apponyi Albertné, 

Babies János, dr. Bayer-Krucsay Dezső, Banic József, Báthy Lajos, Belak 
József, Biró Ferenc Mádéfalva, Blaskovics Ferenc, dr. Cziklay Aladár, Czinczok 
János, Ecker József, dr. Franciscy Lajos, Gallér Kristóf, Geiger Alajos, Gür-
sching János, Hellebronth Miklós, Incze Domokos, Kiss Balázs, Koza György, 
Kőmíves Gyula, Kőszegi László, Kuzmics József, Lokaicsek Fülöp, Magyary 
Pál, Melles Géza, Mendl Ignác, dr. Metzker József, Papp István, Paveloniu 

1 Sermo in Genesius II. 4 Horn. XXXI. in IV. s. I. 
2 Sermo in Genesius III. 5 Horn. 40. in c. V. s. I. 
3 Horn. XV. in s. Mt. 

Debreceni Egyetemi Könyvtár 
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Lelkipásztoraink már régóta érezték egy olyan ügyes for-
májú, könnyen kezelhető zsebkönyvecskének a hiányát, 
amelybe az összes lelkipásztori tudnivalókat följegyezhetik. 
E hiányon gyökeresen segített a Szent-István-Társulat 
dr. Huszár Elemér könyvével, mert a Lelkipásztorok 
jegyzőkönyvé-ben egy oly kitűnő hozzáértéssel és gyakor-
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ságunknak, amelynek nagy praktikus értékét már az első 
áttekintés szembetűnővé teszi. A Rituale Romanum elrendeli 
minden plébánián a liber status animarum vezetését, melybe 
a plébánia területén lakó minden család nevét be kell je-
gyezni s a név mellé azt is, mikor járult az első szent 
áldozáshoz, meg van-e már bérmálva, stb. Az esztergomi 
zsinat is a hívek pontos összeírását kívánja a plébánostól, 
mert csak így ismerheti meg híveit. A tridenti zsinat is a 
hívek megismerése céljából osztotta be az egyházmegyét 
plébániákra. A lelkipásztori kötelességet szolgálja tehát a 
lelkipásztori tudnivalók följegyzése s erre a célra nagyon 
alkalmas dr. Huszár Elemér könyve. 18 részben bőséges, 
rubrikázott teret ad minden szükséges följegyzés beiktatá-
sára s a pastoratióra vonatkozó legnevezetesebb dekrétumo-
kat is közli. A másfélszáz lapnál nagyobb terjedelmű — a 
zsebben észrevétlenül elhelyezhető — egész vászonkötésü, 

elegáns külsejű, ceruzatartóval ellátott könyvnek 

ára. 1 korona 20 fillér 
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A SZENTÍRÁS S U G A L M A Z Á S A ARANYSZÁJÚ 
S Z E N T J Á N O S TANÍTÁSÁBAN. 

Az EGYHÁZ tanítása szerint a sugalmazás oly természetfölötti 
behatás az írásra, melynélfogva a könyv első szerzője maga 

az Isten. Ennek következménye, hogy a sugalmazott könyvben 
semmiféle hiba sincs. A sugalmazás ilyen fölfogását az Egyház 
az egész kánonra kiterjeszti; tehát az összes könyvekre, melyek 
ezen gyűjteményben vannak és az egyes könyvek teljes tartal-
mára. Az úgynevezett magasabb kritikát, mely sugalmazott és 
nem sugalmazott részek között distinguál, a legszigorúbban, 
következetesen elitéli. 

A sugalmazás kérdésének története szempontjából igen fon-
tos az egyházatyák állásfoglalása. És ha erről szólunk, akkor itt 
bizonyára egyik legelső helyre kell tennünk Chrystomust, kire 
a sugalmazásról szóló «Providentissimus Deus» kezdetű encyc-
lica e szavakkal hivatkozik: «Adnumerandi plures, qui huius 
disciplinae fines amplificarunt.. . Antiochia Joannem illum 
Chrysostomum, in quo huius peritia doctrinae cum summa 
eloquentia certavit».1 

Nézzük tehát, mit tart ő a sugalmazásról és annak terje-
delméről. 

Chrysostomus a szentkönyvek sugalmazásának kérdését 
egyenesen sehol sem veti föl. Homiliáiban, beszédeiben azon-
ban gyakran szól erről, főleg mikor a szent könyvek tekintélyét 
emeli ki. Ha az elszórt adatokat összegyűjtjük, akkor kitűnik, 
hogy Chrysostomus tanítása a sugalmazásról teljesen fedi az 
egyház fölfogását. 

Az Isten és az ember szerepét a sugalmazásnál úgy egyez-
teti össze, hogy a Szentírás első szerzője: az Isten. 

1 Brandi : La questione biblica p. 171. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 45 
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«Eructavit cor meum» i. e. «non propria voluntate, sed et 
divina operatione».1 Ahogy történik az ételnél az eructatio, úgy 
itt is. «Talia ergo eructabat, qualia comedebat». A zsoltáros ki-
jelenti, hogy nem az ő nyelve mondja ezeket. «Lingua mea 
calamus scribentis». Ez pedig azt írja, «quae iubet manus». Az 
ember eszerint olyan Isten kezében, mint az írónád az ember 
kezében. Puszta eszköz. Enyhíti azonban ezen szigorú fölfogást, 
midőn azt mondja, hogy a próféta nem vates. Ezek ugyanis 
az ördögtől megszállva csak szájjal beszélnek, de azt nem értik. 
A szentírók azonban értik, amit írnak. így tehát az ember a 
sugalmazásnál gondolkozó eszköz. Még világosabban szól erről 
más helyen. Dávid a 44. zsoltárban azt mondja: «Lingua mea 
calamus scribentis» . . . «ut discas hancesse spirituálémsapientiam». 
Az emberek mikor írnak, gondolkoznak. . . «illi vero velut e 
fonte scoturiunt sententiae, ipse sententiarum effluxus linguae 
cursum exsuperat».2 

Mintha azt mondaná, hogy Isten csak a gondolatokat sugal-
mazza, ezek megszerkesztése az ember föladata. Az ember esze-
rint nem puszta eszköz, hanem a Szentléleknek engedelmes, de 
gondolkozó eszköze. A Szentlélek irányítja az írót. «Et propte-
rea Deus (mivel t. i. alázatosságra int) cui tanta salutis nostrae cura, 
ad nostri eruditionem prophetae linguam sic direxit».3 

A szentírók emberi módon szólnak hozzánk. «Et formavit 
Deus hominem». . . Vide — mondja Chr. — quomodo verbis, 
quae nostrae parvitati congruunt, usus e s t . . . quasi, ut humano 
more dicam — manibus Dei ipsum formari depingit. Necesse 
est manui attribuere, quando quidem inquit: formavit».4 

János evangélista tanítása tulajdonképen nem az ő tanítása. 
«Verum cum non ipse, sed per ipsum Deus collaquatur natu-
r a m . . . non illius esse doctrinam». És alább : Amiről beszél 
(t. i. szent János) az «credibile est ab ipsis Sp. Sancti thesauris 
accepisse».5 

A Szentírásban mindenre a Szentlélek tanít. «Et linguam 
quidem Propheta commodavit, gratia autem Sp. Sancti per illám 
omnia humánum genus docet».6 

Vagyis a lingua, sermo, beszéd, kifejezésmód a prófétá-
tól van, de a gondolatok a Szentlélektől. 

1 44. zs.-hoz írt magyarázat. 4 U. o. 
2 145. zs.-hoz írt magyarázat. 5 Horn. I. in S. J. 
3 Oen.-hez irt XII. homilia. 6 Horn. XIX. in Gen. 
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Fogadjátok azt — mondja szent Pál — mi tőlünk van vagy 
inkább a Szentlélektől.1 

A Szentírás sugalmazásánál — mint látjuk tehát — Chry-
sostomus világosan megjelöli a két tényezőt : Isten és az ember 
szerepét és azt úgy egyezteti össze, hogy az auctor principalis 
az Isten. 

A további vizsgálatból az is kitűnik, hogy a sugalmazást 
a Szentírás minden egyes részére kiterjeszti. 

A Szentírásban semmi sem fölösleges. «Sive unum jota 
sive apex unus, imo etiam simplex salutatio magnum nobis 
pelagus aperit sententiarum».2 És mindez azért, mert minden a 
Szentlélektől ered. Épen ezért semmit sem szabad kicsinyelni a 
Szentírásban. Még a cím is sugalmazott. «Paulus, qui Spiritus 
gratiam habuit, altaris (Atheniensis) inscriptionem non praeteriit 
et tu Scripturarum titulos praeteris! Ille id, quod Athenienses 
idololatrae scripserant, non omisit, et tu ea, quae Sp. Sanctus 
scripsit, necessiaria non esse censes!» 

«Omnia igitur, quaecumquae vei lex dixit, vei Prophetae 
vaticinantur, vei Apostoli praedicant, Sancto Spiritui vere 
tribuuntur et ascribuntur.3 

Mi következik ezekből? Először az, hogy a szentírók nem 
tévedhettek. Voltak, kik azt mondották, hogy az evangélisták 
járatlanok a Szentírásban. Ezt cáfolja, mint olyan hibát, mely a 
sugalmazásba ütközik. 

Amint írva vagyon Izaiás prófétánál: «íme én elküldöm 
angyalomat a te szined előtt. A pusztában kiáltónak szava: 
Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenesekké ösvényeit».. . 
Ezen szavakat: «íme én elküldöm angyalomat» nem találom — 
így szól — Izaiásnál; sem a Septuagintában, sem a héberben. 
Hát ezt Márk, kiről Péter említést tesz, nem tudja? Porphyrius 
meg is támadja ezért. Azt mondja, hogy az evangélisták a Szent-
írásban is járatlanok voltak. Mit felelünk erre? «Amint írva 
vagyon» csak Izaiás szavaira vonatkozik. És hogy elfogadják 
Ker. János küldetését, ezt nem akarta a maga beszédével bizo-
nyítani, hanem a prófétával. 

A Szentírás sugalmazásának következménye, hogy abban 
nem lehet ellenmondás. 

1 Sermo. VII. 
2 Sermo VII. Rom. 16, 3. 
3 Sermo de fide et lege naturae. 
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A négy evangélista más és más módon írt, de nem ellen-
kezőt. Más időben, más helyeken írtak, de a fő dolgokban, mint 
hogy Krisztus ember lett, csodákat művelt, keresztre feszíttetett, 
föltámadott stb. megegyeznek. Az senkit se hozzon zavarba, 
hogy nem ugyanazon csodákat beszélik el. Az elbeszélés külön-
böző módja épen a legnagyobb érv az igazság mellett, mert ez 
azt mutatja, hogy nem összebeszélésre írták. Ha az evangéliu-
mok között ellenmondás volna, sohasem fogadták volna el.1 

Kimutatja, hogy egyes helyeken, hol azt gondolják, hogy 
ellenmondás van, legfeljebb kisebb-nagyobb nehézséggel állunk 
szemben. így azt kérdezik sokan: «Cuius rei gratia Mt. quidem 
aperte ait, tentando ilium quaesivisse, Marcus vero econtra: 
sciens, Jesus quia sapienter. . . Nulla certe inter evangelistas 
discrepantia est, sed magna etiam consonantia: tentando enim 
incipit, sed cum e responsione Christi monnihil utilitatis perce-
perit, iure laudatur».2 

Hasonló nehézségeket old meg Péter tagadásaival kapcso-
latban. Mk. azt mondja: Cum semel Petrus negasset, tunc pri-
mum gallum cantasse». Mk. magától Pétertől tanulta ezt. De 
hogyan egyeztethető ez össze Mt. elbeszélésével? 

«Valde ista certe vera et sibi ipsi convenientia sunt. Nam 
quoniam in una vice ter et quattuor gallus cantare assueverit, 
significare voluit Marcus, quia ne voce quidem galli in memó-
riám adductus est, nec se a negatione retinuit: utrumque igitur 
verum est. Nam antequam unam cantandi vocem gallus absol-
visset, ter negavit».3 

Némelyek ellentétet látnak az inaszakadt meggyógyításának 
elbeszélésében is. (Mt. 9, 2.; Mk. 2, 4.; L. 5,18.; J. 5,4.) Hogyan 
fejti ezt meg Chrysostomus ? A fölületesek azt gondolják, hogy 
egy és nem két inaszakadtról van szó. Pedig két inaszakadt 
meggyógyításáról beszélnek az evangélisták. Ezt sok külső jelen-
ség mutatja. 

De hát azt mondják, hogy más csodákat is különböző 
módon beszélnek el az evangélisták. De más dolog — felel az 
ellenvetésre — valamit különböző módon és más ellenkező 
módon elbeszélni. Pl. az egyik evangelista azt mondja, hogy 

1 Honi. I. in S. Mt. 
2 Hom. 72. in c. 22. Mt. (Quod est mandatum magnum in lege?) 
3 Hom. 86. in c. 26. Mt. 
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Krisztus, a másik pedig, hogy Cirenei Simon vitte a keresztet. 
Ez nem ellenmondás, mert mind a kettő igaz. Midőn t. i. a 
praetoriumból kijött, Krisztus vitte, azután pedig Cirenei Simon. 

Az sem ellenmondás, hogy egyik evangelista szerint mind-
két lator káromolta Krisztust, másik szerint pedig csak az egyik. 
Először ugyanis mindkettő káromolta. 

Még több ilyen hely van «quae videntur suspicionem 
habere repugnantiae, sed nulla tarnen est repugnantia». 

Vizsgálat alá veszi a Mt. által elbeszélt (IV. fejezet) apos-
toli meghívásokat és azt mondja, mivel János ezt máskép adja 
elő, világos, hogy itt második meghívásról van szó.1 

A tengeri vihar leírására vonatkozólag ezt mondja : «Marcus 
quoque similiter. Hic (Mt. t. i.) vero consequentiam quamdam 
temporum observât. Haec a me praedicta sunt, ne quis quoniam 
non eodem modo scribunt omnes, discrepare ipsos arbitretur, 
si quis quid praetereat».2 

Apóst. Csel. 9, 26. («Cum autem venisset in Jerusalem».) 
és Gal. 1, 17. között («Neque veni Jerosolymam ad antecessores 
meos Apostolos».) sincs ellentét. «Vei id dicit, non abii ut 
moram facerem, vei, si non hoc, quia insidiae erant in Damasco, 
postquam ille venit ab Arabia, factum est, inquit. Deinde iterum 
ascendit, postquam inde venisset. Vel hune ascensum non dicit, 
sed relinquit. Vel, si non hoc, aliud dicit tempus, historiographus 
enim multa succindit et multa tempóra congerit».3 

De nemcsak az újszövetség egyes könyvei között nincs 
ellentét, hanem az egész ószövetség és újszövetség között sincs, 
mivel mindkettőnek Isten a szerzője. 

Már Dániel mondja — így szól Chr.: «Sicut scriptum est 
credidi, propter quod locutus sum» (115. zs.) Más az ó- és más az 
újszövetség jellege, de azért nem ellenkeznek egymással. «Nemo 
ante lactis alimoniam solidum cibum adhibet : quod quidem Novi 
Testamenti Deus fecit, si non idem est, qui etiam Vetus prodit : 
prius enim, quam lacte nutriet, hoc est legis disciplina, ad 
solidum nos cibum adduxit». Aki tehát az újszövetséget adta, 
ugyanaz adta az ószövetséget is. Ezzel Samosatai Pál követőinek 
«ora sunt occlusa». 

A két szövetség teljesen egybehangzó egymással. Gen. 11, 

1 Horn. XIV. in c. IV. Mt. 3 Horn. XXI. in c. XI. Act. Apóst. 
2 Horn. XXIX. in c. VIII. Mt-
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31. és Ap. Csel. 7, 2. között nincs ellentét. Ábrahámot hite miatt 
szerette Isten és megjelenvén, kihívta Mezopotámiából. Atyja pedig : 
Thare, fiának szeretete miatt követte őt, bár hitetlen volt.1 

Szent Pál bizonyítja, hogy az ó- és újszövetségben ugyanaz 
beszél, mert az ószövetséghez kapcsolja az újszövetség egyes 
mondásait. így pl. Deut. 25, 4., 1. Kor. 9, 9., Mt. 10, 10. 

Még jobban bizonyítja ezt, midőn azokat így köti össze: 
sicut scriptum est. 

Nyilvánvaló, mit igazol ezzel Chr. Azt, hogy az ó- és új-
szövetség ugyanazon tekintélyű, mert mindkettőnek Isten a 
szerzője. Épen ezért a kettő között nem lehet, nincs ellentét. 

Ugyancsak a sugalmazásból következik, hogy a Szentírás-
ban jövendölések és typusok vannak. 

A jövendölések «obscura propter ingratum Judaeorum ani-
mum».2 Ezeket be kell fedni «ut ne etiam ipsi libri aboleren-
tur».3 Nem áll tehetségünkben megfejteni, hogyan láttak a 
próféták. Csak az tudja ezt, ki tapasztalta. A jövendölés «sub 
involucro sermonis nonnullam praebet occasionem veritatis eli-
ciendae». Amint a vizet a napsugár megvilágítja, úgy a Szent-
lélek ajándéka által az emberi ész alkalmassá lesz a jövendő 
ismeretére. 

A Szentírásban typusok is vannak és pedig személyi és 
dologi typusok. Melchisedek typusa volt Krisztusnak a főpapnak. 
És itt megmagyarázza, hogy mit nem szabad keresni a typus-
ban. «Quomodo sine geneologia»?» kérdi. «Figura est: ne ergo 
admirare, neque omnia require in typo. Neque enim typus esset, 
si omnia, quae veritati accidunt, haberentur».4 Vagyis a typus 
és a jelzett személy vagy dolog között nem szabad teljes 
hasonlóságot keresni. A circumcisio typusa a keresztségnek. 
Amit az ószövetségben a circumcisio tett in depositionem car-
nis, ugyanazt teszi az Újszövetségben a keresztség in deposi-
tionem peccatorum».5 

Más helyen is figyelmeztet Chrysostomus, hogy a typusban 
nem szabad teljes világosságot keresnünk. «Sic et de veteri et 
de novo senti, ut non omnem veritatis diligentiam in typo ex-
quiras.» A zsidóknak a Vöröstengeren való átkelése pl. typusa a 
keresztségnek és ezt így magyarázza: «Ibi aqua, hic aqua, la-

' Horn. XXXI. in Gen. 4 Horn. XXXV. in Gen. 
2 108. zs. magyarázatában. 5 Horn. XXXIX. in Gen. 
3 117. zs. magyarázatában. 
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vacrum hic et ibi pelagus. Omnes hic in aquam ingrediuntur 
et ibi omnes.» Eszerint van hasonlóság a kettő között, de van 
eltérés is. «Postea vis cognoscere colorum varietatem? Ibidem 
liberati sunt ex Egypto per mare, hic autem ab idololatria: ibi 
Egyptii submersi, hic autem vetus homo peccatis defoditur». 
A typusnak ugyanis nem kell egészen «alienum esse a veritate», 
mert különben nem volna typus; de egészen egyenlő sem lehet 
az igazival, mert akkor «Veritas ipsa foret».1 

Ábrahám áldozatánál «omnia figura crucis». A bárka az 
Egyházat, Noe Krisztust, a galamb a Szentlelket jelzi. A húsvéti 
bárány Krisztusnak tipusa. «Ille agnus fuit agni futuri typus».2 

A prototypust a symbolummal azonosítja. így pl. «Virgo 
lignum, mors cladis nostrae fuerunt symbola. Virgo erat Eva. 
Necdum enim virum cognoverat. Lignum (sc. crucis) arbor. 
Mors : multa Adami. Loco Evae est Maria. Loco ligni scientiae 
boni et mali, lignum crucis. Loco mortis Adami, mors Christi. 
Vides eum per quae vicit, per eadem et victum esse».3 

A Szentírás egyes helyein két sőt többféle értelmet is meg-
enged. «Talis s enim Scripturae mos est, ut in parvis verbis 
plurima saepe multitudo sensuum est. In humana sapientia 
omne Studium concinnandis verbis adhibitum est, hic vero 
prorsus aliter».4 A Szentírásban így szól: egyes dolgokat úgy 
kell venni, mint ahogy az írás kifejezi ; más dolgokat pedig nem 
úgy, vagyis nem betűszerint, mint pl. Js. 1, 6. «Alia vero sunt 
accipienda duppliciter, ut et sensibilia intelligamus et quae in 
intelligentia versantur, quemadmodum in sublimi contemplatione 
filii Abraham».5 A fiú feláldozásánál a keresztet látjuk. 

Világos ebből, hogy Chr. a Szentírás egyes helyein a betű-
szerinti értelem mellett magasabb spirituális értelmet is meg-
enged. 

Mit tanít tehát a szentkönyvek sugalmazásáról ? 
A Szentírás első szerzője Isten. Az ember Isten gondolkozó, 

értelmes eszköze. A Szentírás a maga egészében Isten műve. 
Épen azért abban nincs ellenmondás és mindenben teljes hitelt 
érdemel. A Szentírásban jövendölések, typusok vannak. 

Ungvár. Dr. Hadzsega Gyula. 

1 Sermo XXI. 1. Kor. 10, 1. 4 Homilia XXXVII. in Qen. 
2 Sermo XXXII. in proditionem Judae. 5 A 46. zs. magyarázatában. 
3 Sermo XXXIV. in crucem Domini Dei. 
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Justum ac tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava jubentium 
Non vultus instantis tyranni 
Mente quatit solida. 

Si fractus illabatur orbis 
Impavidum ferient ruinae. 

Horat. Carm. III. 3. 

HORATIUS ódájának e szavaiban rajzolja meg az igaz férfiúnak 

magasztos alakját; a szilárd és megingathatatlan akaraterő 
fenségét; a jellemet. Az igazság ragyogó eszményképét állhatatos 
akaraterővel követő férfiút sem a nagy tömegeknek helytelen 
irányban hömpölygő erőszakos mozgalmai, sem a megromlott 
közvélemény vészes ereje ; sem az auri sacra fames — a pénzre 
éhes lelkület, sem a zsarnoki önkény haragjának fenyegető villámai 
meg nem rendítik. 

O szilárd meggyőződésének erejével szembe száll vésszel 
és viharral ; feltartóztathatlan energiával halad kitűzött célja felé, 
mely mint a becsület és erkölcsi fenség eszményképe világít előtte. 

És ha körülötte minden összeomlik is, félelem nélkül néz 
szembe magával a halállal is. 

Jónak és rossznak, erénynek és bűnnek, világosságnak és 
sötétségnek, jólétnek és balsorsnak, szerencsének és szerencsét-
lenségnek; fellendüléseknek és bukásoknak, igazságoknak és 
tévedéseknek, munkának és pihenésnek, fejlődésnek és vissza-
eséseknek szakadatlan láncolata az élet. 

Elején ott ring a bölcső, mely felett ott sötétlik az a szaiszi 
fátyol, mely a jövőt takarja; végén ott tátong a sír sötét ürege, 
melyen át az örökkévalóságba vezet az út. 

E két határ között folyik le életünk, mely kivétel nélkül mind-
nyájunkat komoly, nagyon komoly feladatok megoldása elé állít. 

Nagy fontosságú és végtelen horderejű kérdés ez: miképen 
álljuk meg helyünket az életben? 

Nemcsak földi életünk kialakulása, hanem egy egész örökké-
valóság boldogsága vagy boldogtalansága függ e kérdés mikénti 
megoldásától. 
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Az élet végtelen nagy érték. Isteni bőkezűség adja azt 
kezünkbe. A vele való sáfárkodástól függ ideiglenes és örök-
létünk boldogsága vagy boldogtalansága. 

«Az élet nem hiú álom, hanem fenséges valóság. Ez mindened, 
amid van. Ezzel állsz szemben az örökkévalósággal. 

Egy próbaidő adatott neked s egy második nem lesz szá-
modra. 

Örökkévalóságok rohannak el fölötted, de egy második 
próbaidő soha sem fog elérkezni számodra.» (Carlyle: Arbeiten 
und nicht verzweifeln. 41. old.) 

Ez a próbaidő a mi örökségünk, melyet értékesítenünk kell. 
Az élet a munkatér, melyen dolgoznunk kell. 
Ennek a próbaidőnek minden pillanata, ennek a munka-

térnek minden rögöcskéje nagy, nagy érték, melyet elpazarolnunk 
nem szabad, ha nagy életcélunknak megfelelni akarunk, ha egész 
emberek akarunk lenni. 

Mir ward ein Erbteil herrlich schön und weit, 
Die Zeit ist mein Besitz, mein Acker ist die Zeit. 

Az élet sohasem volt májusi táncmulatság az emberekre 
nézve — mondja Carlyle. 

A kemény munkára született néma milliók sorsát sok szen-
vedés, igazságtalanság, nehéz, részint elhárítható, részint elhárít-
hatatlan teher tették nyomasztóvá. 

Egyáltalában nem volt az játék, hanem kemény munka, mely 
nemcsak az izmokba, hanem a szívbe is mély sebeket ütött. 
(Carlyle: Arbeiten und nicht verzweifeln. 41—42. 1.) 

De ennek a kemény életnek célja mégis a boldogság ; mert 
kétségtelenül mindenki boldog akar lenni és senki sem akar 
boldogtalan lenni. 

A sarkcsillag, mely az élet egén ragyogva vonz, a boldog-
ság ; az életút, mely odavezet, az életeszmény útja. Az életeszmény 
megvalósítása az élet feladata. 

Ehhez egész ember kell. Az ember összes erőinek, tehet-
ségeinek érvényesítése, munkába állítása. 

S mi az egész ember? 
Az Istent féljed és tartsd meg az ő parancsait! Mert ez az 

egész ember. így szól az ószövetségi bölcs. (Eccl. 12, 13.) 
Integer vitae scelerisque purus — így felel az ószövetség 

szavára a pogányvilág visszhangja Horatius gondolatával. 
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Istenfélelem ! Fölséges alapeszme, melyen felemelkedik az 
isteni és emberi törvényteljesítésnek az egyént és társadalmat 
fenntartó nagy gondolata; az erkölcsi egészlét és a bűntől való 
tisztaság szépsége. 

Ez az eszménykép, melyet megvalósítani kell az életben, 
hogy így kialakuljon az egész, a tökéletes, a becsületes, egy 
szóval a jellemes ember képe. 

Ez az a szilárd pont, melyhez az életet hozzá kell erősí-
tenünk, melyre külső és belső behatásokkal szemben támaszkod-
nunk kell. 

Sok ember — mondja Förster — «Elet és jellem» cimű 
munkájában, híjával van a szilárd pontnak, melyhez életét hozzá-
igazíthatná s melyre külső és belső behatásokkal szemben támasz-
kodhatnék. 

Ezek az emberek azután mindenkori környezetök, változó 
ismerőseik és saját szeszélyeik zsákmányai ; egész életökön keresz-
tül minden képzelhető esemény és befolyás ide-oda lökdösi őket. 
Sőt akárhány, látszólag pedig nagyon tevékeny ember élete leg-
fontosabb dolgaiban mégis szenvedőlegesen viselkedik; az ő 
tevékenységöknek nem valami nagy életcél ad irányt és tartal-
mat, hanem elv és cél nélkül össze-vissza kínálkozó alkalmak és 
hatások szerint élnek: majd pillanatnyi ötleteikre hallgatnak, 
majd a szórakozás és mámor vágya irányítja tetteiket; nem is 
tevékenység, hanem egyszerűen foglalatoskodás az, amit űznek. 
Mert a tetterő alapvető ténye, a valóban aktiv magatartás fő-
feltétele: elszánt elhatározás arra, hogy jellem és lelkiismeret 
útján fogunk járni. Ezzel az elhatározással az ember gyökerében 
legyőzte a szenvedőlegességet és többé nem egyszerű szereplő, 
hanem ő lett a rendező. (7—8. 1.) 

Tehát jellem és lelkiismeret : ezek azok a tényezők, melyek 
az ember életében oly fontos szerepet játszanak, hogy nélkülök 
igazi tetterő, aktiv magatartás elképzelhetetlen. 

Szellemi életünk nagyon is szövevényes világában össz-
hangzó egységet teremteni, tehetségeink működésébe állandó-
ságot, szilárd kitartást belevinni, az erkölcsi rendnek követel-
ményeit szem előtt tartva a munka és becsület útján mindig előbbre 
haladni : ez az a feladat, mely minden embernek életében meg-
oldásra vár, ha azt akarjuk, hogy az életünk ne puszta leélése 
legyen annak az időnek, melyet a gondviselés jóságos keze 
számunkra kimért, hanem szolgálatába legyen állítva egy maga-
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sabb szent célnak, melyet ugyanaz a gondviselés minden ember 
elé kitűzött. 

Ne gondolja senki, hogy ez a kérdés, mely minden cselek-
vésünknél kell, hogy előttünk lebegjen: Quid hoc ad aeternita-
tem ? egy a földi élet viszonyaiba betolakodó idegenszerű kérdés. 
Nem ! Ez egy nagy, összekötő gondolat, mely az időt az örökké-
valósággal, a végest a végtelennel, az embert az Istennel kap-
csolja össze. 

Ad altiora natus sum. Ez az a testvérgondolat, mely az 
emberi élet magasztos hivatását kifejezi s amelybe belekapcsolva 
a földi életet, ezt az örökkévalóság magaslatára emeljük. 

Erő e két gondolat; oly erő, mely egységesekké teszi az 
életműködéseket és hatályosakká az életharcokban szükséges erő-
feszítéseket. 

Egységesekké, mert egységes cél felé sorakoztatja azokat; 
hatályosakká, mert a végtelenből táplálkozva ki nem merül soha. 

A vérmérséklet, természeti hajlandóság, érzelmi világ, cselek-
vésmód minden emberben más és más. 

Megvannak külön-külön sajátos szenvedélyeink, hangula-
tunk, képzelőtehetségünk, értelmi és akarati készségeink, szoká-
saink, más- és másfokú akaraterőnk stb. 

Hozzájárul ehhez még az is, hogy eme sokféle elem, mi-
helyt magára van hagyatva, rögtön kölcsönös összeütközésbe 
kerül egymással. (Gillet M. : A jellemnevelés. 6. o.) 

Nagy munka kell tehát ahhoz, hogy eme sokféleségbe egy-
séget teremtsünk; a széthúzó, az összeütközésre kész erők mun-
káját egységessé tévén állandóan egy cél felé irányítsuk. 

Mert csak annyiban uralkodhatunk az életviszonyokon, a 
velünk szembe kerülő vagy mellettünk hullámzó eszményeken, 
amennyiben önmagunk lelkében egységes elvet alakítottunk ki 
és ez egységes elv szerint való cselekvésmódunkban állandó 
cél felé törekvést tudunk kiváltani. 

Azért nagyon igaza van Gilletnek, midőn azt mondja, hogy 
két jellegzetes és egymással arányos tulajdonságnál lehet a jellemet 
felismerni : az egységességről és az állandóságról. 

Egységesség szükséges az elvekben, melyek cselekedeteinket 
irányozzák; állandóság szükséges a törekvésben, mellyel cselek-
véseinkben a kitűzött cél köré csoportosítjuk, melyet azokkal 
elérni akarunk. 

Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy az elvek igazsága a 
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célnak erkölcsi jósága s az eszközök megfelelő volta oly kö-
vetelmények, melyek egyedül biztosítják a jellem erkölcsi fen-
ségét. 

Minden, a mi téves vagy rossz, bomlasztó erővel hat. Csak 
az igaznak és jónak van állandó és állandósító hatása. 

Elvek alatt itt meggyőződéssé kijegecesedett igazságokat értek» 
melyeknek világító fénye mellett biztosan haladhatunk a kitűzött 
cél felé. 

Ezek által lesz cselekvésünk értelmes cselekvés, céltudatos 
működés. 

Elvszerűség és céltudatosság két hatalmas erő, melyek, míg 
egyrészről megóvnak a rendszertelenségtől, a kapkodástól, az 
ingadozástól és határozatlanságtól; másrészről segítenek, hogy 
fegyelmezettséggel szervezzük, csoportosítsuk cselekvéseinket azon 
cél felé, melyet elérnünk kell, hogy életfeladatunknak, az egész 
ember önmagunkban való kialakításának megfelelhessünk. 

Cselekvéseinknek e szervezése és csoportosítása pedig úgy 
történik, hogy önmagunkon, mindenen, ami bennünk van, ural-
kodunk. Úrrá kell lennünk önmagunk felett. 

Az Istentől való függésünk tudata, a törvényei előtt való 
készséges meghódolás: ezek a feltételei az önmagunk feletti 
uralomnak. 

Féljed az Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez az 
egész ember! Ez az igazi úrember kialakulásának alaptörvénye. 

A Servitium Dei — az istenszolgálat — ez az igazi regimen 
sui — ez az önuralom szükséges és elengedhetetlen feltétele. 

Ez az ember magasabb rendeltetése által követelt Istenhez-
hasonulás alapja. 

Az ókori bölcsek is tudtak már az ember ez eszményi cél-
járól. A bölcsnek eszményi célja — mondották ők is — az istenség-
hez való hasonlóság, melyet elérünk, ha biztosítjuk az uralmat 
önmagunk felett: az értelemnek és nemesebb érzelmeknek uralmát 
az állati ösztönökön. (Gillet: Jellemnevelés 45. o.) 

S mi biztosítja bennünk az értelem uralmát? 
A gondolkodni tudás. 
S mi tanít meg a gondolkodni tudásra? 
Az értelem rendszeres foglalkoztatása. 
A gondolkodni tudás a jellemnevelés egyik alapvető tényezője. 
Aki nem tud vagy lusta gondolkodni, az csakhamar játék-

labdája lesz a maga s különösen mások szeszélyeinek ; azt csak-
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hamar hatalmukba kerítik mások gondolatai, melyeket helyesen 
elbírálni nem képes. 

Az ily embernek értelmi világában sötét chaosz uralkodik, 
mely felett hiába hangzik el a «legyen világosság!» szózata. Itt 
nem lesz világosság. Ott sajnálatra méltó sötétség marad. 

Az csakhamar áldozata lesz az úgynevezett közvélemény-
nek, bármily helytelen is az; mert nem tud utat vágni magának 
annak hullámai között, melyekből szabadulnia kellene, hogy a 
helyes irányban haladjon kitűzött eszményképe felé. 

Sajnos, hogy az élet, különösen manapság, mikor oly 
sok ember nem ér rá gondolkodni, mikor egyik nagy gondol-
kodónk szerint sokan nem tudnak két percig gondolkodni, sok 
oly egyéniséget hordoz felszínén, kiket az élet nagy hullám-
vetései magukkal ragadnak, kik gyengeségüknek sajnálatraméltó 
áldozataivá válnak. «Ha látjuk, hogy mennyi az utánzás, majmolás 
az életben, ha tapasztaljuk, hogy kevés az önállóan gondolkodó, 
de annál több a befolyásolható, a rábeszélhető egyén, ha szem-
léljük, mint vergődnek az emberek, ha az élet valami probléma 
elé állítja őket: gondoljuk meg, hogy mindennek a jellem gyen-
gesége az oka. Soha sem lenne a divatnak, az újságnak, a köz-
véleménynek annyi hive, ha az emberek hozzá szoknának gon-
dolkodni és akarni. Több lenne az emberekben a stilus és több 
lenne az életben az egyéniség.» (Trikál : Egység felé. 317—318. old.) 

Sajnos, ez a panaszos hang, mely dr. Trikál «Egység felé» 
cimű jeles művében felcsendül, nagyon is alapos. 

Ha az emberek hozzá szoknának : gondolkodni ! 
Hanem ebben a tekintben is úgy vagyunk, mint igen sok-

szor az ipartermékek dolgában. Sok az úgynevezett vásári munka. 
Hozzá szoktunk ahhoz, hogy majdnem mindent készen kapunk. 

Ma a tudomány népszerűsítése, újságok, folyóiratok révén 
a nagy közönség szintén készen kapja a gondolatokat s különösen 
az újságok napról-napra minél szélesebb körökben termelik és 
terjesztik azokat. 

S a nagy közönség megszokja azt, hogy újságja segélyével 
gondolkozzék sokszor olyan kérdésekről, tárgyakról, melyeknek 
eldöntése vagy megvitatása nagy gondolkodóknak évekre kinyúló 
erős munkáját kívánja. 

Azonban, ha valaki komoly munka, fegyelmezett észműkö-
dés révén az igazság birtokába jut, még nem elég, hogy azt csak 
ismerje. 
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Az elméleti igazságnak gyakorlativá kell válnia, hogy tevé-
kennyé legyen, az abszolútnak magaslatáról viszonylagos körül-
ményeink közé kell leszállania, hogy ezeket átalakítsa. Más szó-
val nekünk a külső szemlélődésből a bensőséges átélésre kell 
átmennünk. Ahelyett, hogy egyedül értelmünkkel kutatnánk, 
minden erőnket össze kell szednünk, hogy az igazságot csele-
kedeteinkben napfényre hozzuk. (Gillet i. m. 110. old.) 

Ezt az elmélkedő megfontolás által érjük el. 
Ez az értelem nevelésének legszükségesebb és legszebb 

feladata. 
Mire vezet ez? 
Arra, hogy az igazságot, melyet megismertünk, és amely 

meggyőződéssé kell, hogy jegecesedjék lelkünkben, akaratunk és 
érzelmi világunk körébe vonjuk; más szóval, hogy az igazságot 
szeressük és megszeressük. 

Szeretni az igazságot; az igazságot az akarat kohójában 
áttüzesíteni s a lángra gyújtott igazság fénye mellett a megingat-
hatatlan meggyőződés erejével cselekedni: ez a jellem egyik 
legszebb megnyilatkozása. 

Ez a működés azonban már az akarat dolga, mely a jellem 
kialakításában a legnagyobb tényező, mely által annak szabad-
sága révén tetteinknek valóban uraivá leszünk. 

Már maga az a tény, hogy tetteink uraivá kell lennünk, 
rámutat arra a jelentőségre, mellyel az akarat a jellem kialakí-
tásában bir. Két szélsőséget azonban szorgalmasan kerülnünk kell, 
midőn az akaratnak a jellemre gyakorolt befolyásáról szólunk. 

Egyik szélsőség, mely sajnos, ma a gyakorlati életben vajmi 
gyakori jelenség, az, mely az akaratnak befolyását a jellem ki-
alakítására nagyon is lekicsinyli vagy egyáltalában tagadja; a 
másik szélsőség pedig az, mely az akaratot mindent legyűrő 
hatalomnak tartja. 

Minden oly philosophiai irány, mely az akarat szabadságát 
tagadja, lehetetlenné teszi a jellemnevelést. 

Ez kimondhatatlanul káros a nevelésre, ha valaki helyt ad 
az ilyen szólamoknak: Jellemem ellen semmit sem tehetek. Olyan 
vagyok, amilyen vagyok és más nem lehetek. 

Az ilyen szólamok csak apró pénzre váltása azoknak a tudo-
mányos szinben csillogó fejtegetéseknek, magyarázatoknak, vagy 
pedig valóban tudományos, de mégis téves irányzatoknak, melyek 
az akaratszabadságot támadják, annak létét elvitatni igyekeznek, 
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vagy az érzelmi világ egyoldalú fejlesztésének irányát szol-
gálják. 

Ha nincs akaratszabadság, akkor csak szükségszerűség ural-
kodik minden tettünkön s akkor soha sem lehetünk tetteinknek 
uraivá. Akkor a jellemet készen kapjuk s akkor jellemről vagy 
jellemtelenségről szó sem eshetik. Akkor el kellene fogadnunk 
Guyau állítását, ki azt mondja: Meddő a nevelés, ha valamely 
egyénnél a vérmérséklet és faji jelleg nagyarányú átalakítására 
vállalkozik. Mert a vérmérséklet és faji jelleg szerint születünk 
gonosztevőnek vagy költőnek. A gyermek egész erkölcsi rendel-
tetése már ott rejlik az anya méhében, később pedig az életben 
játszódik le. A fajok egyszerre szállnak le az élet és az erkölcs 
létráján és nem szállnak ismét fel rajta. (Education et hérédité 
XIII—XIV. old.) 

Ilyen és hasonló megnyilatkozásokra legyen szabad csak 
egy megjegyzést tennem. 

Mutassanak nekem szülőt, mutassanak nekem komoly nevelőt, 
ki gyermeke, illetőleg növendéke rossz tulajdonságainak legelső 
megnyilatkozása alkalmával a lemondás kétségbeesésével, bizo-
nyos fatalista tétlenséggel vagy nemtörődömséggel oly kijelen-
tést tenne: Ezen nem változtathatok. 

Nem azt tanítja-e a köztapasztalás és saját tapasztalatunk, 
hogy minden jóravaló szülő és nevelő legfőbb törekvése oda 
irányul, hogy gyermekében, illetőleg növendékében a jó tulaj-
donságokat fejlessze, a rosszakat, mihelyt megnyilatkoznak, el-
nyomja, nyesegesse? 

Nem követeli-e ezt az erkölcsi rendnek szivünkből ki nem 
irtható tudata? 

Mihelyt pedig egy jó tulajdonságnak fejlesztése, vagy egy 
rossz tulajdonság megfékezése csak egyszer is, vagy csak egy 
időre is sikerül, akkor már nem lehet azt mondani, hogy «a 
vérmérséklet és faji jelleg szerint születünk gonosztevőnek vagy 
költőnek». 

Igaza van tehát Payot-nak, midőn azt mondja, hogy a jellem, 
mely gyökeresen átalakul, ha csak egy félórára is, többé már 
nem változhatatlan jellem. Miért is számítani lehet arra, hogy az 
ily átalakulás többször is megismétlődik. (Education de la volonté. 
Paris, 1903. 17. kiadás 26. old.) 

Nagyon veszélyes tanok azok, melyek a fiatalság lelkébe 
oly nagyon könnyen utat törnek s amelyek szerint természetünk 
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ellen nem cselekedhetünk; a természetnek szabad folyást kell 
engednünk. Hadd tombolja ki magát a fiatalság! 

Az ilyen tanok, az ilyen szólamok csak olaj az amúgy is 
lobogó tűzre, mely a fiatalság kebelében ég. És ez a tűz, ámbár 
magában véve nagy energia, ha mérséklő erőre nem talál, irtóza-
tosan romboló erővé növekszik, mely testet és lelket pusztulással 
fenyeget. 

Mindezzel azonban korántsem akarom tagadni, hogy a vér-
mérsékletnek, velünk született hajlamoknak, átöröklött tulajdon-
ságoknak nagy befolyása van jellemünk milyenségére ; de tagadom 
azt, hogy akár a vérmérséklet, akár a velünk született hajlamok, 
akár az öröklött tulajdonságok oly túlerővel rendelkeznek, hogy 
azokat vagy mérsékelni vagy, ha rossz irányt vennének, jobb 
irányba terelni ne lehetne, addig amíg azok a psychiatria tár-
gyává nem válnak. 

Azt is jól tudom, hogy az emberben a rossznak hármas 
forrása a kevélység, az érzékiség, a bírvágy bőven árasztja szennyes 
hullámait. S ezekben a hullámokban hatalmas erők nyilatkoznak 
meg, melyekkel szembeszállni, a küzdelmet felvenni nagy erő-
feszítésbe kerül. 

De tudom azt is, hogy van bennünk erő, mely a küzdelmet 
lehetővé s kötelességszerűvé teszi : a kegyelemmel erősített akarat. 
Az ember soha sem moYidhat le arról a fölényről, soha sem 
szállhat le arról a kimagasló piedesztálról, melyre őt a Teremtő 
helyezte. 

Ez a fölény az akaratszabadság fensége; ez a kimagasló 
piedesztál az ő lelkisége, melynek magaslataira felemelkedve, égbe-
szálló pacsirtaként zengi a szabadság tudatának édes himnuszát. 

Az ember érzi azt, hogy ő több mint puszta anyag; érzi tehát, 
hogy, ha az anyagot formálhatja, alakíthatja önmagát is. 

Tudja, érzi az ember, hogy a természet erőit felhasználhatja 
s ezek segélyével több életet képes belevinni a haladás, a fejlődés 
menetébe. 

Tudja, érzi azt az ember, hogy a természet nagy erőit, 
melyek egyébként pusztító, romboló hatásokat fejtenének ki, 
szolgálatába hajthatja és romboló erejüket korlátok közé szorítva 
a kultura áldásos munkáját végeztetheti azokkal. 

Hát akkor csak azt ne tudná, azt ne érezné, hogy az ön-
magában rejlő nagy erőket is saját tökéletesedésére, fejlődésére, 
szebbé, nemesebbé tételére használhatja? 
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Ha pedig tudja, érzi ezt, akkor ki fogja elvitathatni, hogy 
erkölcsi arculatát is mindig jobb, szebb, nemesebb alakban vésheti 
egyéniségére épen azáltal, hogy a természetében rejlő nagy 
erőket felhasználja és azokat erkölcsi világának mindig nemesebbé, 
szebbé, jobbá alakítására munkába állítja? 

Ki tagadná azt, hogy átörökölt, velünk született hajlamaink, 
vérmérsékletünk annyira természetünkben gyökereznek, hogy azok 
felett akaratunk soha sem uralkodhatik annyira, hogy kiirtsa 
azokat ? De tagadjuk azt, hogy a belőlük kisarjadzó szenvedélyek 
felett az akaratnak hatalma nem volna. Természetes, ha valaki az 
emberben nem lát egyebet, mint csak anyagi részecskékből álló 
gépezetet, akkor minden működésében is csak e gépezet szükség-
szerű munkájának megnyilvánulását látja. 

Ezt a gépezetet a vérmérséklet füti és hajlamait és szenve-
délyeit forralva hajtja-hajtja, míg munkáját elvégzi s végre az 
egész szerkezet kiélve magát összeomlik. 

De az ember több, mint mechanikai gépezet. Az ember egy 
világgal áll fölötte a látható természetnek; s ez az ő akaratsza-
badságán felépülő erkölcsi világ. 

Az emberi tudatosság és akaratszabadság két oly hatalmas 
tényező, melyek az embert magasan a természet fölé helyezik. 

Az értelem meglátásai, az akarat elhatározásai oly erők, 
melyek áthidalhatatlan lényegi különbséget állítanak fel az ember 
és a vakon működő természeti erők között. 

Azt a nyers ösztönösséget, mely a vérmérséklet, természeti 
hajlamok, szenvedélyek révén megnyilatkoznék, az értelem 
sugárfénye s az akarat energiája az erkölcsi rend szolgálatába 
hajtják s ezáltal értékeket termelnek, melyek az ember tökéle-
tesebbé tételére, benne a szebb, a több élet kialakítására hasz-
nosíthatók. 

Nem kell elfelednünk azt sem, amit Gillet helyesen meg-
állapít, hogy «hajlamaink és szenvedélyeink akár csak szerveze-
tünk alkotó elemei, amelyek sajátos pecsétjüket nyomják termé-
szetes vérmérsékletünkre, nagyon gyakran nem szenvedélyek a 
szó szoros értelmében, hanem többé-kevésbbé csak távoli alapul 
szolgálnak egyik-másik szenvedély számára. 

Mindmegannyi puskaportoronynak képzelem őket, melyek 
szikra nélkül nem robbanhatnak fel. Sajnos azonban, nagyon 
gyakran megesik, hogy a balgaságnak szele a véletlen körül-
mények kedvezése folytán egy kicsi kis szikrát a puskaportoronyba 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 46 
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dob és felrobbantja oly erővel, hogy egész erkölcsi jellemünk 
összeomlik és minket romjai alá temet. 

De a legtöbb esetben magunk gyujtjuk meg a tüzet, azaz 
úgy szeretném mondani, magunk robbantjuk fel a puskaport és 
ha ügyesek vagyunk — szétrobbanthatjuk, akár csak dinamittal 
mindama sok akadályt, amely akaratunk és a keresztény eszmény 
között ágaskodik. 

Hogyan? Úgy, hogy érzéki megismerésünknek és képzele-
tünknek és gondolatvilágunknak irányt szabunk. 

Mert tagadhatatlan, hogy érzéki megismeréseink és gondo-
lataink a képek közreműködése révén a szenvedélyek fölkeltésé-
ben nagy szerepet játszanak. 

Ezek azok a bizonyos szikrák, melyek véletlenül és várat-
lanul a puskaporba esnek vagy más gyúlékony anyaghoz érnek. 
(Gillet i. m. 91—92.) 

Más szóval a jellemnevelésnél előtérbe kell lépnie az ön-
megtagadás kategorikus imperativusának, mellyel úrrá lehetünk 
szenvedélyeinek felett. 

Ez az a hatalmas erő, mely a széthúzó erőket megfékezi; 
ez az a centripetális hatalom, mely a szenvedélyek bomlasztó 
erejét leköti. 

A görögök aszkezise, az ő eptpaxeía-juk volt az a lélek-
gimnasztika, mely az emberi lélek erőit fejleszteni hivatva volt 
épúgy, mint a test gimnasztikája az izomerőket fejlesztette s 
azokat ruganyosakká s ellenállóképességök fokozottabb gyakor-
lására képesítette. 

A hellenek azt tartották, hogy csak az lehet szabadon gon-
dolkodó, aki úrrá lett szenvedélyei felett. 

Nincs sötétebb valami — mondja helyesen Förster — mint 
az olyan lélek, mely nem tudja magát fegyelmezni. (Elet és jellem 
32—33. 1.) 

De ehhez meg szükséges, hogy az ember lehetőleg világos 
önismeretre tegyen szert. 

Az önmagába mélyedés, a cognitio sui-nak, az önismeret-
nek bőven csörgedező forrása. 

Nem alap nélkül sürgették a görög bölcsek ezt az elvet: 
Ismerd meg önmagadat! 

Mert belátták az^önismeret nagy alakító erejének fontosságát 
a természetes hajlamok irányításában, a képzelő erő fegyelmezé-
sében, a szenvedélyek fékentartásában, a megfontolt, óvatos cse-
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lekvés szabályozásában, amikre, mint segéderőkre az akaratsza-
badság helyes érvényesíthetése végett az egyénnek szüksége van. 

Azonban, midőn a szabadakaratnak a jellem kialakításában 
ily nagy fontosságot tulajdonítunk, annak ily gyönyörű szerepkört 
kijelölünk, egy pillanatra sem tulajdonítunk annak minden aka-
dályt legyőző erőt. 

Mindazon nagy erők összehatásának, melyek a ker. jellem 
kialakításában döntő szerepet játszanak, tökéletes befejezettséget 
csak az isteni kegyelem ereje kölcsönöz. 

Miként valamely festménynek vagy szobornak a műremek 
jellegét csak a rajta vagy benne visszatükröződő szellem, hogy 
ne mondjam, lelkiség adja meg; úgy az embernek igazi jellemét 
egész felségében a rajta elömlő isteni vonás ragyogtatja, a kegye-
lem, mely értelmi és akarati világát az isteni élet közösségébe 
kapcsolja. 

Csak ez erő által lesz az ember teljesen szabad azzal a 
szabadsággal, mellyel feltétlenül uralkodik önmaga felett. 

Ez ád gondolatainak világosságot és biztosságot; ez ad 
akaratának fegyelmező erőt és szilárdságot. 

Ezzel ül diadalt az ember önmaga és minden felett, mi őt 
eszményképéhez való közeledésében megakadályozná. 

Ma, midőn általában véve oly sokat panaszkodnak a derült-
ség, a vidámság, az ártatlan jókedv eltűnéséről; midőn annyi a' 
blazirt kedély, nem lesz alap nélkül való az a megjegyzésünk, 
hogy ennek okát jórészt abban találjuk, hogy az emberekben 
hiányzik a lélek ama szabadsága, melyet csak az önuralom, az 
önfegyelmezés által lehet megszerezni; hiányzik a lelkekben az 
a gyönyörű összhang, mely csak a rendezett benső élet fegyel-
mezettségéből fakad. 

Csak a királyi lelkek derültek ; a rabszolgalélek mogorva — 
mondja Förster. 

Payot mondja, hogy mi modern emberek elfelejtettük az 
akarás technikáját s azért fiatal embernek az akarat erősítésére 
elsősorban a legkisebb aszketikus gyakorlatokat, az ártatlan, meg-
engedett dolgokban való önmegtartóztatást ajánlja, mint amely 
legalkalmasabb arra, hogy akaratunkat a gerjedelmekkel és ösz-
tönökkel szemben megerősítse. (Försternél u. o.) 

A nagy csapásokat sokan férfiasan tudják elviselni, de a 
mindennapi apró tűszurásokkal szemben igen gyakran gyengék-
nek bizonyulnak. 

46* 
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Nagyon helyes e tekintetben Gillet-nek megállapítása, mellyeí 
a testgyakorlatban alkalmazandó végtelen kicsinyek törvényét a lelki-
gyakorlatokra is átviszi s kapcsolatba hozza azt a folytonosság 
törvényével. 

A végtelen kicsinyek törvénye értelmében — úgymond ő — 
az egészségére ügyelő fiatal embernek elegendő, ha csak idő-
közönkint és játék alakj'ában alkalmazza a nehéz és erős izom-
gyakorlatokat. De másrészről elkerülhetetlen, hogy az egyszerű 
és természetes testgyakorlatokat soha se szakítsa félbe, mert csak 
folytonos ismétlésükkel fog biztos fizikai egyensúlyra szert tenni. 
A végtelen kicsinyek törvényével, amely a testgyakorlatok tárgyát, 
mivoltát határozza meg, elmaradhatatlanul összefügg a folytonos-
ság törvénye, amely a gyakorlatok módját határozza meg. (Gillet 
i. m. 184—185.) 

Ezt a két törvényt kell alkalmazni erkölcsi cselekedeteinkre-
is, hogy kifejlődjék bennünk a jellemes ember képe. 

Úgy az értelem, mint az akarat művelésénél nagy fontossága 
van e kettős törvénynek. 

Értelmünk művelésének célja az erkölcsi eszmény tüzetes 
megismerése. 

Akaratunk művelésének célja ez eszmény elérésének akarása. 
Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes ! 

íme a ker. eszménykép, melyet a tökéletesség incarnatiója, Jézus 
Krisztus elénk állít. 

Ha az eszményt csak ismernők, akkor könnyen megtörtén-
nék, ami sajnos sokszor megtörténik, hogy azt oly magasan látnók 
magunk felett lebegni, hogy visszariadnánk az út nehézségeitől, 
melyet meg kell tennünk, hogy azt valóban el is érjük. 

Azért szükséges, hogy megismerjük annak lehetőségét is,, 
hogy azt valóban el is érhetjük. 

A lehetőség megismerése indítja akaratunkat, hogy az esz-
ményt akarja is. 

Midőn az értelem az eszménykép igazságát belátja s az 
akarat annak szépségét megszereti, akkor fölébred az akaratban 
a vágy, hogy azt birtokába ejtse és lesz a megismert eszmény-
ből akart eszmény. 

Fölébred bennünk a természetünkben szunnyadó kötelesség-
érzet. Az az ideális hatalom, mely erejét sem testi ösztönökből, 
sem fizikai kényszerítésből nem nyeri, hanem pusztán az értelem-
től, az eszes természettől, amely belátja, hogy épen úgy vannak 
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crkölcsi követelések, mint amint vannak feltétlen logikai igaz-
ságok. (Egység felé 282. 1.) 

A jellemes ember mindig kötelességtudó is, nem szükség-
ből, nem külső kényszerből, nem csak puszta törvényszerűségből, 
hanem lelki világának, lelkiismeretének mély meggyőződésben 
gyökeredző erejéből, az erénynek szeretetéből. Az ily emberben 
nem csak elméleti kötelességtudás van, hanem életté vált köte-
lességteljesítés. 

Jellem és erényesség úgy ölelkeznek, mint két ikertestvér, 
kik egy anya tején nevelődnek. 

S ez anya az az eszménykép, melyet az értelem fénye mellett 
az ember erkölcsi természete megalkot, s amelynek megvalósítása 
felé az akarat összes törekvései irányulnak. Amaz, midőn az igaz-
ság világító fáklyájának tüzével tör az igaznak tiszta levegőjű 
magaslatai felé; ennek, midőn feltartóztathatatlan erővel szárnyal 
a szép és jó fenséges légkörébe, hol az átélt eszménykép nyúj-
totta boldogságban megleli vágyainak kielégítését. 

Egység az elvekben, szilárd kitartás és állandóság az elv-
szerű cselekvésben; ezek az igazi jellem lényeges vonásai. 

Azonban ezek a tulajdonságok nemcsak nem jelentik a 
konok makacsságot vagy önfejűséget, hanem azt egyenesen 
kizárják, mert az igazi jellem, mint mondottuk, az igaz, a helyes 
elveken épül föl s épen azért, mihelyt valamely általa elvszerű 
hűséggel követett nézet helytelenségét, igaztalanságát belátja, 
nyugodtan elhagyja azt és elfogadja a helyes, az igaz elvet. 

S ha cselekvésének helytelenségét felismeri, okosan óvako-
dik azt megismételni s ha cselekvése által netán másoknak kelle-
metlenséget okozott, mindent elkövet, hogy ezt jóvátegye. 

A jellemes ember tehát mindig lelkiismeretes is és belső és 
külső élete teljesen összhangzó élet, mely egy fenséges eszmény 
szolgálatában rendíthetetlen szilárdsággal tör előre, hogy azt 
önmagában megvalósítsa. 

Ezeknek megfelelőleg leghelyesebbnek tartom a jellem eme 
meghatározását : 

A jellem, a meggyőződés és akarat szilárdsága és állhata-
tossága helyes elvek megtartásában vagy más szavakkal : szilárd-
ság és állhatatosság, mellyel az akarat meggyőződéssel ragasz-
kodik helyes elvekhez a cselekvésben. (Donát: Psychologia.) 

Ehhez hasonló Kant meghatározása, mely szerint a jelle-
messég erős akarat, melynek segítségével az [egyén szilárdan 
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ragaszkodik az értelmétől változhatatlan zsinórmérték gyanánt 
felállított gyakorlati irányító elvekhez. 

Úgy látszik azonban Kant maga is érezte e meghatározás 
gyengéit, mert kénytelen magyarázólag hozzáfűzni a következő 
szavakat : Ámbátor emez elvek néha tévesek és vétkesek lehetnek, 
mindamellett az akarat ama készsége általában, hogy szilárd elvek 
szerint cselekszünk (és nem ugrálunk ide-oda, mint a légy) tisz-
teletreméltó és annál nagyobb csodálatot érdemel, minél ritkább. 
(Anthropologie II. §. 3.) 

Kant szerint tehát lehetnek azok az irányító gyakorlati elvek 
tévesek és vétkesek. 

Tényleg lehetnek. De Kant nem vett s irányát tekintve nem 
is vehetett figyelembe egy nagy erőt, mely a keresztény jellem 
kialakulásánál végtelen nagy szerepet játszik s kell is játszania, 
a hitet, melynek természetfölötti fénye szolgáltatja azt a mennyei 
világosságot, mely sugarait ráveti egész lényünkre; melynek 
tüzénél kigyulad az értelem természetfölötti világossága; mely-
nek melegénél az erkölcsi élet magaslataira szökell az akarat 
energiája. Ennek a két hatalmas tehetségnek munkája hozza létre 
a keresztény egyéniség legszebb virágát: a jellemet. 

Az ember alkotó, teremtő művész. Művészetének tere nem-
csak a külső, hanem a belső világ is. A szépet nemcsak kívül, 
hanem belül is keresni és megvalósítani kell. Az embernek 
kötelessége is magát újjá teremteni és feldíszíteni a szellem erejé-
vel. Az Isten teremti a világot, az ember pedig isteni küldetéssel 
és kegyelemmel a maga világát, vagyis a maga jellemét. Csak aki 
folyton munkában van és magát szüntelen előrevinni igyekszik, 
csak az nem törpül el. 

A jellem tehát megcsontosodott, kiképzett akarat, vagy 
jobban mondva a jóban kitartó és a nemes felé haladó átlelkesült 
természet. (Trikál: Egység felé 325. 1.) 

Ki tagadhatná, hogy nagy és küzdelmekkel teljes, de époly 
fontos, nagy jelentőségű munka a jóban kitartó és a nemes felé 
haladó átlelkesült természetet kialakítani! 

De elragadóan szép és fölemelő látvány, melyet az ily át-
lelkesült természet nyújt. 

Hogy csak saját nagyjaink hosszú s dicső sorából említsek 
néhányat a mult nagy időkre tekintve. 

Egy szent István, egy szent László, egy szent Imre, Nagy 
Lajos, Hunyady János, Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc, Széchenyi 
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István, Deák Ferenc s a ma emlékünkbe idézett aradi vértanúk 
és most folyó háborúnk oly sok hősének nagy és fenséges alak-
jaid kit ne ejtenének méltó csodálatba ? — kiknél a lángész fény-
sugárai, az akaraterő meg nem ingathatott célratörekvései egy 
előttük lebegő nagy eszménykép megvalósítására irányultak ; kik-
nek lelkök ez eszménykép kisugárzásaiból táplálkozott s gyűjtött 
nagy erőket annak megvalósítására vagy elérésére. Akiket az elért 
sikerek el nem szédítettek; az eléjök tornyosuló nehézségek sem 
el nem riasztottak, sem meg nem törtek. 

Az élet küzdelem. Az élet soha sem volt májusi táncmulat-
ság. A szépért, jóért, igazért folyton harcolnunk kell. 

S a harc kemény erőket igényel. Azoknak a most, ebben 
a nagy világfelfordulásban sokat említett idegeknek edzettségére 
mindig nagy szükség van. De ez idegeket a meggyőződés szi-
lárdsága, az akarat kitartó ereje acélozza meg. így lesz azokból 
hatalmas fegyver: az eszményből táplálkozó erkölcsi erő meg 
nem csorbítható fegyvere, mellyel a jóban kitartó és a nemes 
felé haladó s Istentől telített átlelkesült természet harcol s midőn 
küzdve küzd, ugyanakkor bizva-bizik. 

Ebben az életideálért folyó harcban nagy szerepe van az 
érzelmeknek, de soha sem szabad túlbecsülnünk azokat az akarat-
erő rovására, amint — ez sajnos — sokszor megtörténik. Innen a 
férfias szilárdság hiánya és a gondolkodásra való lustaság; a 
kényelemnek, az élvezeteknek szertelen hajhászása ; a nehézségek 
elől való kitérésre irányuló törekvés és ha ez nem sikerül, a 
csüggedés és kétségbeesés. Nagyfontosságú kijelentés az, melyet 
Försternél olvasunk: Vállalkozásainknak még akadályait is szeret-
nünk kell s ez az, amit ő kitűnő érzékkel a balsikerek pedagógiá-
jának nevez. 

Az életben szükséges felismernünk a siker veszedelmeit s 
a balsikerek áldásait, mert csak így lehetünk erősek mindkettő-
ben s csak így tudunk mindkettőből igazi hasznot húzni a magunk 
és mások számára. (Élet és jellem 14.) 

Csak nemrég volt alkalmam beszélgetni egy nemes, nagy-
lelkű hölggyel, ki életfeladatául azt tűzte ki, hogy annak a vidék-
nek, melyen birtoka van, erkölcsi és anyagi jólétét tőle telhető-
leg emelni fogja. 

Ebből a célból egy kéziiparvállalatot létesített, mely ma 
már az egész világra eszközli szállításait. 

Egyszerű falusi emberek a munkások. A vezetője, lelke a 
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vállalatnak az említettem főúri hölgy, ki a munkásoknak, család-
juknak igazi jótevő angyala. 

Soha sem éreztem azt az örömöt, melyet éreztem akkor, 
midőn azt láttam, hogy az az iparvállalat mint van bekapcsolva 
a természetfölötti világrendbe! Minden munkának minden részecs-
kéjén ott ragyog az a nagy kegyelmi fény, melyet a vezető hölgy 
s munkásainak imája jó szándéka áraszt el azokon. 

Mint az üde reggeli harmatgyöngyök a mosolygó rét 
tarka virágainak himes szőnyegén, úgy ragyognak a természet-
fölöttiség kegyelemsugarai az egyszerű munkáskezek és munkás-
szivek minden dicséretre méltó munkáján. De ne gondoljuk, 
hogy itt nincsenek akadályok, nincsenek nehézségek. Vannak. 

De, hogy ezek mit jelentenek, azt legjobban feltünteti a 
vezető hölgy egy nyilatkozata: «Szeretem ezeket a nehézségeket ; 
örülök, ha akadályok merülnek fel, mert alkalmam van ezeket is 
odahelyezni abba a pénztárba, amelyben elhelyezett kincseim 
után az Úr szent szive, melynek egész vállalatom szentelve van, 
fizeti a bőséges kamatot. Én a lelkeket keresem s azok világát 
akarom szépíteni. S boldog vagyok e munkámban s nem hiszem, 
hogy nálam boldogabb ember lenne a világon. 

Ilyen a keresztény jellem, melynek harmonikus életében 
megtalálom az elvek egységességét és állandóságát ; megtalálom 
a keresztény eszmény szépségét, melyért küzdeni : férfias erény 
s amelyet elérni: az igazi boldogság. 

Ezért küzdeni: ez az igazi jellem célja, úgy ahogy azt 
Madáchunk rajzolja : 

Szabadon bün és erény közt 
Választhatni mily nagy eszme, 
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsul áll Isten kegyelme. 
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha 
A tömeg hálátlan is lesz, 
Mert ne azt tekintse célul, 
Önbecsét csak, ki nagyot tesz, 
Szégyenelve tenni máskép ; 
És e szégyen öntudatja 
A hitványát földre szegzi, 
A dicsőét felragadja. 
Ámde utad felségében 
Ne vakítson el a képzet, 
Hogy, amit tész, azt az Isten 
Dicsőségére te végzed. 
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Es ő épen rád szorulna 
Mint végzése eszközére : 
Sőt te nyertél tőle díszt, ha 
Engedi, hogy tégy helyette. 

Összegezzük az előadottakat. 
Jellem, kötelességtudás, kötelességteljesítés, lelkiismeretesség 

szorosan összefüggenek egymással. Mind oly tényezők, melyek 
az egyén és a társadalom jólétének előmozdításában tagadhatat-
lanul nagy szerepet játszanak. 

Jellemesség minden vonalon, minden téren; kötelességtudás, 
kötelességteljesítés, lelkiismeretesség minden irányban oly erők, 
melyek nélkül kulturális haladás el sem képzelhető. 

Minden nevelésnek eme kulturális haladásnak emelésére 
kell irányulnia. 

Az ember életének szebbé, jobbá, nemesebbé tételére. Ezért 
kell az ifjúságot úgy nevelni, hogy abban jellem, kötelességtudás, 
lelkiismeretesség fejlődjék. 

Mit ér a tudás, ha nem ölelkezik azzal egy magasabb, 
nemesebb eszménykép szeretete? ha az elméleti tudással nem 
párosul az élet megjavítására irányuló törekvésed? 

Ne higyjétek — olvastam nemrég — ne higyjétek, hogy az 
ember életét szebbé tehetitek, ha nem javítjátok meg. Képezzetek 
igazi jellemeket s megjavítottátok az embereket és szebbé, neme-
sebbé tettétek az életet. 

Szombathely. Dr. Tóth József. 



HAECKEL M O N I S M U S Á N A K GYAKORLATI 
KÖVETKEZTETÉSEI . 1 

ABÖLCSELET nem mozoghat csupán az elmélet szűk keretei-
ben. Minden bölcselő törekedett arra, hogy bölcseletéből 

gyakorlati elveket vonjon le a mindennapi élet kérdéseinek és 
szükségleteinek megoldására. A monismus is hirdeti, hogy az 
elméletnek a gyakorlatra is ki kell hatnia, s ezért Haeckel foly-
ton-folyvást levonja tanaiból a szükséges következtetéseket a 
gyakorlati élet irányítására. 

A gyakorlati élet e négy főkérdés körül forog: 1. Mi az 
Isten s a vallás. 2. Mi az erkölcs. 3. Mi a tudomány és művészet 
szerepe az ember életében és 4. Mit várhatunk a politikai élettől. 

1. Isten és vallás. Minden bölcseletnek van valamelyes 
kiinduló pontja, mely az érzéki megismerés határán túl a hit 
vagy a föltételezés területén van. A theisztikus világnézet a sze-
mélyes Istenben látja ezt a kiinduló pontot. 

Minthogy Haeckel a világegyetem makro- és mikrokoz-
moszában mindenütt csak anyagot, érzékelhetőt keres, a szemé-
lyes Isten fogalma pedig e keresés korlátain túl van, kimondja, 
hogy személyes Isten nem létezik. Nem tudja elképzelni az 
Istent. Hogyan képzeljünk el erőt — kérdezi — mely minden 
anyagi támpontot nélkülöz, mely anyagi mozgásváltozásokat 
idéz elő anélkül, hogy önmaga anyag lenne, mely hatást idézne 
elő megfelelő ok nélkül.2 Nem érti, milyen lehet a Teremtő, ez 

1 L. a szerzőnek a Religióban 1914. 823. s köv., valamint 1915. 17. s 
köv., 177. s köv. és 262. s köv. Haeckel rendszeréről megjelent cikkeit. 

2 «Wie sollen wir uns eine Kraft ausserhalb der Materie nur irgend 
vorstellen, eine Kraft, der jeder Angriffspunkt, welchen die Materie bietet, als 
solcher unangreifbar ist? Eine Kraft, welche materielle Bewegungserscheinun-
gen hervorruft, ohne selbst materiell zu sein? Eine Kraft, die eine Bewegung 
ohne Anziehung und ohne Abstossung, mithin eine Wirkung ohne Ursache 
hervorrufen würde.» Generelle Morph. I. 172. 
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az isteni gépész (der göttliche Maschinenbauer) aki a világ 
gépezetét megalkotta és működésben tartja.' 

Haeckel azt hiszi, hogy az emberek nem ismervén a szel-
lemi erő fogalmát, kezdetben levegő, szél alakjában képzelték a 
szellemet, az Istent, innen erednek a spiritus, pneuma, ruach, 
Isten lehellete nevek. Később ezt a légnemű állapotban képzelt 
erőt anthropo morfizálták, emberi működést, célkitűzést, emberi 
hangot, beszédet tulajdonítottak neki, organizmusnak, személynek 
képzelték és így jutottak el a keresztény istenfogalom személyi 
szellemiségéhez. A keresztény isten gáznemű gerinces lény, ein 
gasförmiges Wirbeltier2 ami contradictio in adiecto. 

így származott a keresztény monotheismus vagy helyeseb-
ben homotheismus, amely egy kozmikus erőt gerinces állattá 
alacsonyított le.3 Ez a monotheismus tulajdonkép nem egy, 
hanem két istenhivés, amphitheismus. mert a személyes Istenen 
kívül még szerepet juttat a személyes ördögnek, minden bűn és 
gonoszság kútfejének. Nem Isten teremtette az embert saját 
képére és hasonlatosságára, hanem az ember alkotta meg Istent 
saját íze-kedve szerint, mint a költő mondja: «In seinen Göttern 
malet sich der Mensch». 

A kereszténységről nagyon lesújtó kritikát mond. Krisztus 
keleti, naiv, rajongó lélek volt, aki a keleti mythologia és a 
görög filozofia hatása alatt szerkesztette meg sok ellenmondás-
sal ékített tanrendszerét, de nem tudott fölemelkedni arra a 
magaslatra, amelyen a görög világnézet 500 ével előtte volt. 
Ami tanaiban szép, azt már előtte sok esztendővel hirdették 
Sokrates, Plato, Aristoteles, Isokrates, Thaies, Aristippus.4 Meg-
veti a világot, a természetet és tudományt, lemondást, önmeg-
tagadást hirdet s mindezért a túlvilágban igér boldogságot. Az 
egész földi élet nem egyéb, mint előkészület a túlvilágra. Pa-
lesztina szűk kereteiből ki nem lépve, halvány sejtelme sem 
volt arról a finom szellemi kulturáról, a tudomány és művészet 
kincseiről, melyeket Egyptomban s Görögországban, Szicíliában 
és Rómában az emberi szellem létrehozott. Ha egyáltalában 
létezett, idealisztikus, rajongó volt, akinek a természet helyes 

1 Der Monismus 12. 
2 Der Monismus 33. Welträtsel 12. 
5 Der Monismus 30. 
4 Oott-Natur oder Theophysis. Leipzig 1914. 54. 1. 
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ismeretéről és a valóság elfogulatlan megítéléséről fogalma 
sem volt.1 

Tanrendszere a keleti mythologiának, a görög bölcselet-
nek és a zsidó hagyományoknak keveréke. A keresztség higiéni-
kus tisztálkodásból ered, mely a keleti népeknél vallási cere-
mónia volt és évezredekkel Krisztus előtt dívott. Ezt tette meg 
a bűntől való szabadulás szimbólumává. A gondolat azonban a 
régi. Az Oltáriszentség a zsidó húsvéti lakomának átvétele és 
új jelentőséggel való fölruházása. A transubstantiatio nonsens. 
Haeckel első áldozásánál csak a kenyér és bor ízét érezte. Nagy 
reménnyel vágyakozott Krisztus teste és vére után, de fájdalmasan 
csalódott. A megváltás tana keveréke a zsidó Messiáshitnek, a platói 
metafizikának és a zsidók politikai szabadságra törekvő igényei-
nek. A papismus vagy ultramontanismus szentsége pedig nyomo-
rult karikatúrája a tiszta őskereszténységnek ; mialatt annak 
nevét és cégét megtartja, erkölcsi elveit ellentétjükké változ-
tatja.2 

A pápák a legnagyobb sarlatánok voltak, akik az elméleti 
materialismust ajkaikkal elitélték, de életükben a gyakorlati 
materialismust főelvükké tették.3 

A katholikus kereszténység már nem is amphitheismus, 
hanem durva polytheismus, mely számtalan, sokszor kéteshirú 
szentjeit, mint alárendelt istenségeket imádja és kéri, hogy Isten-
nél vagy az ő barátnőjénél és leányánál, a Szűz Máriánál köz-
benjárjanak. Szűz Máriáról le nem irható blaszfémiákat mond. 
Ez a durva sokistenhivés alacsonyabb a görög polytheismusnál, 
melynek gyönyörű istenmondái költészetünket, festészetünket és 
szobrászatunkat oly sok szép alkotásra sarkalták.4 Sőt Haeckel 

' Der Monismus 55. 
2 «Der Papismus ist eine elende Karikatur des ursprünglichen reinen 

Christentums, während er dessen Namen und Firma beibehält, verwandelt er 
seine moralischen Grundsätze in ihr Gegenteil» Lebenswunder 174. 

3 Welträtsel 130. 
4 Die Vielgötterei erscheint auf der höchsten Stufe geläutert im helleni-

schen Polytheismus, in jenen herrlichen Göttersagen des alten Griechenlands, 
welche noch heute unserer modernen Kunst die schönsten Vorbilder für Poe-
sie und Bildnerei liefern. Auf viel tieferer Stufe steht der katholische Poly-
theismus, in dem zahlreiche Heilige (oft von sehr zweifelhaftem Rufe !) als 
untergeordnete Gottheiten angebetet und um gütige Vermittelung beim obersten 
Gott, (oder bei dessen Freundin und Tochter, der Jungfrau Maria) ersucht 
werden ! Welträtsel 127. 
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még a napimádó parsi-kat is többre becsüli a katholikusoknál. 
Áhítattal és tisztelettel nézte őket, mikor a Ganges partján a 
nap keltét lesték és imákkal s énekekkel köszöntötték. A Korán 
csöndes imái és egyszerű ájtatosságai is jobban hatják meg őt, 
mint a katholikus misék hangos s érthetetlen pepecselései és a 
színpadias egyházi körmenetek lármás zenéje.1 

Hol az igazság? Az igazság istennője — úgymond Hae-
ckel — a természet templomában, a zöldelő erdőben, a kék ten-
gerben, a hófödte hegycsúcsokon lakik és nem a kolostorok 
fülledt csarnokaiban vagy a keresztény templomok tömjénfüstös 
légkörében. Az igazsághoz vezető utak: a természet és törvé-
nyeinek szeretetteljes kutatása, a csillagvilág megismerése a 
teleszkóp s a sejtvilág megismerése a mikroszkóp segítségével, 
de nem az értelmetlen ájtatossági gyakorlatok, gondolatnélküli 
imák, nem a búcsuáldozatok és a péterfillérek. Az igazság aján-
déka pedig a megismerés fájának remek gyümölcse és egy vilá-
gos, egységes világnézet megbecsülhetetlen kincse, de nem a 
túlvilági élet s boldogság üres álomképe.2 

Atheismus-e ez? Semmiképen. «Aki persze — úgymond 
Hackel — régi ruhadarabok és viaszbábok imádását, a misék 
és rózsafüzérek gondolatnélküli ledarálását igazi keresztény val-
lásgyakorlatnak tartja; aki csodatevő ereklyékben hisz és bűnei-
nek bocsánatát búcsúpénzekkel és péterfillérekkel veszi meg, 
annak szívesen átengedjük az egyedül üdvözítő vallásra való 
igényeit; az ilyen fetisszolgákkal szemben szívesen akarunk 
atheistákként szerepelni».3 

Nem atheismus, hanem monisztikus természeti vallás Haeckel 
vallása. 

«A mi monisztikus istenfogalmunk — úgymond — amely 

1 Nicht minder erhaben erscheinen die stillen Gebete und die einfachen 
Andachtsübungen des Koran im Vergleiche mit dem lauten, unverstandenen 
Wortgeplapper der katholischen Messen und der lärmenden Musik ihrer 
theatralischen Prozessionen. Welträtsel 131. 

2 Welträtsel 154—155. 
3 «Wer freilich die Anbetung von alten Kleidungsstücken und Wachs-

puppen, oder das gedankenlose Ableiern von Messen und Rosenkränzen für 
•wahre christliche Religionsübung hält, oder an wundertätige Reliquien glaubt 
und Verzeihung seiner Sünden durch Ablassgelder und Peterspfennige erkauft, 
dem überlassen wir gern seine Ansprüche auf allein selig machende Religion ; 
diesen Fetischdienern gegenüber wollen wir gern als Atheisten gelten.» Der 
Monismus 3, 4. 
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egyedül egyeztethető össze jelenlegi természetismereteinkkel, 
Isten szellemét minden lényben megtalálja».1 Ez nem személyes 
lény, nincs kötve térhez, nincs emberi alakja. Ez az isten ép 
úgy meg van az atomban, mint a világéterben. Isten eszerint 
nem más, mint az összes természeti erők végtelen összege, mint 
az összes atomerők és éterrezgések össztömege.2 Isten minden-
ben és minden Istenben. Ez Giordano Bruno hitvallása is. 

Ez az isten a keresztény Isten minden tulajdonságát ellenmondás 
nélkül egyesíti magában. Ez az isten mindenható, egyedüli oka és 
szerzője minden lénynek, mert ő az általános oksági törvény. Ez az 
isten abszolút tökéletes, nem is cselekedhet másképen, mint jól, 
nem cselekedhet önkényesen vagy szabadon, mert hiszen ő a 
szükségszerűség.3 

Ennek az istennek tisztelete a monista kötelessége. Nincs 
szebb istentisztelet — mondja Haeckel Goethevei — mint az, 
mely a természettel való kölcsönös érintkezésből keblünkben 
fakad.4 Innen fakad az igazság, a jóság, a szépség. Ez a három 
ama fönséges istenség, amely előtt imádva hajtunk térdet, e 
három természetszerű egyesülésében és kölcsönös kiegészítésé-
ben nyerjük a tiszta istenfogalmat. Ennek a háromegységű isten-
eszménynek, a monismus e szentháromságának fogja a huszadik 
század oltárait építeni.5 

1 «Unsere monistische Gottesidee, welche allein mit der geläuterten 
Naturerkenntnis der Gegenwart sich verträgt, erkennt Gottes Geist in allen 
Dingen.» Der Monismus 33. 

2 «Jedes Atom ist beseelt, und ebenso der Weltäther, man kann demnach 
Gott auch als die unendliche Summe aller Naturkräfte bezeichnen, als die 
Summe aller Atomkräfte und aller Aetherschwingungen ». U. o. 

3 «Gott ist allmächtig, er ist der einzige Urheber, die Ursache aller 
Dinge, d. h. Gott ist das allgemeine Causalgesetz. Gott ist absolut vollkommen, 
er kann niemals anders, als vollkommen gut handeln, er kann also auch 
niemals willkürlich oder frei handeln d. h. : Gott ist die Notwendigkeit». 
Gen. Morph. II. 451. 

4 «Gewiss es gibt keine schönere Gottesverehrung als diejenige, welche 
aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserm Busen entspringt». Idézi 
Gott-Natur 61. lapján. 

5 «Das Wahre, das Gute und das Schöne, das sind die drei hehren 
Gottheiten, vor denen wir anbetend unser Knie beugen; in ihrer naturgemäs-
sen Vereinigung und gegenseitigen Ergänzung gewinnen wir den reinen 
Gottesbegriff. Diesem dreieinigen Gottes-Ideale, dieser naturwahren Trinität 
des Monismus wird das zwanzigste Jahrhundert seine Altäre bauen !» Der 
Monismus 35—36. 1. 
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E templomok ékességei természetrajzi képek, ábrák, gyűj-
temények, üvegfestmények lesznek. Már akadt is költője az új 
vallásnak, Fitger Artúr, aki poétikus versben énekli meg a 
monismust. Utolsó két versszaka: 

Fahret heim, ihr hohlen Larven ! 
Nimmer tön* euch Festgesang. 
Und wir schleudern unsre Harfen 
Noch in eueren Untergang; 
Nimmer ziem' uns mehr des frommen, 
Priesterlichen Kreuzes Zier : 
Denn ein andrer Gott ist kommen 
Der da besser ist, denn ihr ! 

Denn, wie auch die Form sich wandelnd 
Stets ein ander Antlitz weist, 
Einer ist, der ewig handelnd 
Mit sich fort das Weltall reisst. 
Bild ist, wie er uns erscheine, 
Niemand spricht sein Wesen aus ; 
Doch in unsers Busens Reine 
Steht sein unvergänglich Haus. 

2. Az erkölcsi kérdések. Nincs különálló erkölcsi és fizikai, 
szellemi és anyagi világrend. Az ú. n. erkölcsi világrend egy 
töredékes része a nagy substantiatörvénynek hódoló világrend-
nek. Haeckel erkölcstanát tehát beilleszti a fiziológiába és arra 
a biztos tényre alapítja, hogy az ember állati származású. 
A majomi származás nem szégyen. Büszkék lehetünk arra, hogy 
alacsonyabb fokon álló elődeinket annyira túlszárnyaltuk s ebből 
azt a vigasztaló biztosságot meríthetjük, hogy ha a dicsőséges 
előrehaladó fejlődés útjára lépünk, mindig magasabb szellemi és 
erkölcsi tökéletességi fokra jutunk.1 

Az erkölcstannak tehát fiziologiai alapra kell helyezkednie. 

1 «Wir sind stolz darauf unsere niederen tierischen Vorfahren so unendlich 
weit überflügelt zu haben und entnehmen daraus die tröstliche Gewissheit, 
dass auch in Zukunft das Menschengeschlecht im Grossen und Ganzen die 
ruhmvolle Bahn fortschreitender Entwicklung verfolgen und eine immer 
höhere Stufe geistiger Vollkommenheit erklimmen wird». Gen. Morph. II. 810. 
«Wie die fortschreitende Selbsterkenntnis für jeden der mächtigste Hebel 
zur sittlichen Vervollkommnung wird, so wird auch die Menschheit als Ganzes 
durch die Erkenntnis ihres wahren Ursprunges und ihrer wirklichen Stellung 
in der Natur auf eine höhere Bahn der moralischen Vollendung geleitet wer 
den». U. o. 812. 
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Az erkölcs ott és akkor kezdődik, amikor az egysejtű lények 
legyőzték egoizmusukat és koloniákká egyesültek. Ez a szociális 
együttműködés az altruismus első jele. Kitűnő példája ennek a 
Volvox, Eudorína elegáns, magosphära alsóbbrangú sejtkoloniái. 
Ezeknek az élete az egoismus és altruismus harca s ebben az 
utóbbinak győzelme. Ez a szociális érzés, ez a győzelmes altruis-
mus legtökéletesebben fejlődött ki a gerinctelenek között a 
hangyák, termeszek és méhek életében. Itt az egyed alárendeli 
igényeit a köznek s mint ennek alárendelt szolgája végzi műkö-
déseit.1 Ez a küzdelem az egoisztikus és altruisztikus hajlamok 
között mindinkább finomodik, mindinkább diadalmaskodik az 
altruismus ösztöne, mely belátja, hogy az altruismus az egyed 
életét is legjobban biztosítja. A magasabb rendű állatoknál 
ebből fejlődik ki a «felebaráti szeretet» vagyis a kölcsönös támo-
gatás, védelem, ápolás. Ez a szociális kötelességérzet, ez az etikai 
ösztön átöröklődik az utódokra és mindinkább finomodva és 
tökéletesedve az emberben mint erkölcsi érzék lép fel. De itt 
is az emberi életben szemben találja magát az egoismussal, 
melyet legyőzni iparkodik. Az egoismus és altruismus közti 
összhang a legfőbb erkölcsi törvény, mely e szavakban nyilvá-
nul meg: «Amit nem akartok, hogy cselekedjenek nektek az 
emberek, ti se tegyétek nekik.2 A szeméremérzet, mely a szo-
rosabban vett erkölcsi tisztaság hathatós őrzője, az állati szár-
mazásból való fejlődéssel karöltve lassan alakult ki. Az állatok-
nál még nincs meg, mint ahogyan az alsóbbrangú természeti 
népeknél sem. Csak lassan ébred föl ez az érzés és a test egyes 
részeinek befödését vonja maga után. Sok népnél az arc beta-
karása a kötelező, míg a test többi része szabad, másoknál 
viszont a nemet jellemző orgánumok befödése a szeméremérzet 
első megnyilvánulása. Az erkölcsi élet többi parancsai a fejlődő 
társadalmi élettel alakultak ki, melyben az uralkodó osztályok 
fölfogása, sokszor érdeke állapította meg a jó és rossz közötti 

1 Lebenswunder 166—167. 
2 «Das oberste Sittengesetz der vernünftigen Religion bleibt die Men-

schenliebe, und zwar in dem naturgemässen Gleichgewicht zwischen Egoismus 
und Altruismus, zwischen Eigenliebe und Nächstenliebe . . . Die Nächstenliebe 
d. h. die gegenseitige Unterstützung, Pflege, Beschützung erscheint bei den 
gesellig lebenden Tieren bereits als soziale Pf l icht . . . In diesen sozialen In-
stinkten der Tiere liegt die prähistorische Quelle der moralischen Fundamente 
der Menschen». Der Monismus 29. 
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különbséget, amely így sokszor önkényes és kor, társadalmi 
osztályok szerint váltakozik. Ez a társadalmi kényszer, a közvé-
lemény nyomása sokszor oktalan «erkölcsi» életre kötelezi a 
kulturembert. 

A keresztény erkölcs alapelvei már évezredekkel Krisztus 
előtt ismeretesek voltak. 

A kereszténység sokat tett ugyan az emberi élet tökélete-
sítése és erkölcsi fínomítása érdekében, jóllehet az általa terjesz-
tett erkölcstan értékét nagyon leszállította a tarthatatlan mitho-
szokba és az ú. n. kinyilatkoztatásba vetett hit, melyre erkölcsi 
elvei mint alapra támaszkodtak. 

Sajnos, hogy ép a szigorú hithez ragaszkodó orthodoxia 
és a papismus legkevésbbé törekedtek ezen erkölcsi elvek gya-
korlati megvalósítására. A keresztény szentatyák és a középkori 
skolasztika semmit sem tettek az etika tökéletesítésére. A pápák — 
a világ legnagyobb sarlatánjai — lábukkal taposták az erköl-
csöt és így megfertőzték az eredetileg tiszta őskereszténységet. 

A keresztény ethikának nagy hibája először az egyén ön-
megvetése a felebaráti szeretet javára. Követeli az ellenség sze-
retetét, a szelídséget, engedékenységet az elnyomókkal szemben. 
Ez már túlzó altruismus, amely árt az egyén jólfölfogott önér-
dekének. A keresztény etika elitéli s megveti a testet a lélek 
javára. Ideálja az a kolostori élet, amely a higiéné szabályai 
ellenére tétlenségben, értelmetlen bőjtölésben, önsanyargatásban, 
gondolatnélküli ájtatosságokban merül ki. Megveti a természe-
tet, az állatvilágot. A katholikus déli országokban nagyon diva-
tos az állatkínzás. A katholikus morál nem ismeri az állatok 
iránti szeretetet, mert nem lát bennük mást, mint értelmetlen 
lényeket és nem az ember testvéreit. A katholikus morál kultur-
ellenes, mert elitéli a földijavakat s ezekhez tartoznak a tudomány 
és művészet kincsei. A katholikus morál megveti a családi éle-
tet, a nőt a férj uralma alá hajtja, helyesli a coelibatust, ámely 
kárhozatos és erkölcstelen. A keresztény ethika eme árnyoldalai 
legjobban jutnak kifejezésre a papistikus morálban, amely a 
sötét középkorban virágzott.1 

Vissza e megromlott természetellenes etikától a természet 
s józan ész diktálta és a biologián alapuló erkölcstanhoz, mely-
nek alapelve az egoismus és altruismus közti összhang. Ez a 

2 Welträtsel 161—165. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 47 
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morál teljesen független minden vallástól és kinyilatkoztatástól. 
Ez az erkölcsi alapelv a legfőbb erkölcsi parancs, melyet Kant 
categoricus imperativusa és Ostwald energeticus imperativusa 
helyébe kell állítani s melyet arany imperativusnak (imperativus 
aureus) den goldenen Imperativ-nak lehet nevezni s melynek 
évezredes alakja már Krisztus előtt így szól : «Amit nem akarsz, 
hogy cselekedjenek neked az emberek, te se cselekedd másoknak.»1 

Vannak esetek, mikor az egoismus az altruismusnál nagyobb 
szolgálatot tesz a társadalomnak. Az anyának korlátlan és abso-
lut joga és hatalma van a megtermékenyített csirasejt s a belőle 
fejlődött embryo fölött, mert a csirasejt az anya testének egy 
része, mellyel szabadon rendelkezik s az embryo ép úgy, mint 
az újszülött gyermek teljes öntudatlan reflexgép, mint egy alsóbb-
rangú gerinces állat. A szelleme csak az első életéve után fejlő-
dik ki, amikor a nagy agykéreg phronemája már differenciáló-
dott.2 Egyszóval a magzatelhajtás bizonyos esetekben nem nevez-
hető bűnnek. Ha a modern bűntetőjog annak tartja, ezzel csak 
azt bizonyítja, hogy nem ismeri a természettudomány vívmá-
nyait és nem tudja magát emancipálni a kánonjog befolyása alól. 

Szorosan összefügg ezzel az öngyilkosság joga is. Az 
embryoból fejlődő lény nem kívánta a létet. Mások kívánták, ő 
teljesen akaratlanul lép a létbe. Ha az ilyen lény, mely akarata 
és hibája nélkül kerül ki a megtermékenyített csirasejtből, az 
életben csak nyomort, bánatot, szenvedést talál és az annyira 
remélt szerencsejavaktól el van zárva,, határozottan joga van 
ilyenkor arra, hogy nyomorának ilyenkor önkéntes halállal ves-
sen véget. Az ilyen lény nem gyilkos, mert gyilkos az, aki 
másnak akarata ellenére oltja ki életét. Az öngyilkos önszaba-
dítást visz végbe, mert megváltja önmagát a szenvedéstől. Ez 
tehát nem öngyilkosság, hanem önmegváltás, autolysis.3 

1 Qott-Natur 49—51. 
2 Der moderne Kulturstaat bestraft die Abtreibung der Leibesfrucht als 

schweres Verbrechen mit mehrjährigem Zuchthaus.. . Dabei übersieht er die 
physiologische Tatsache, dass die Eizelle ein Teil des mütterlichen Körpers 
ist, über den das Weib frei verfügen kann (???); ferner dass der daraus 
entwickelte Embryo ebenso wie das neugeborene Kind vollkommen bewusstlos, 
eine reine Reflexmaschine ist, gleich einem niederen Wirbeltiere. Der Geist 
desselben is noch gar nicht vorhanden, sondern kann erst später, nach dem 
ersten Lebensjahre erscheinen, wenn sein Organ, das Phronema der Qross-
Jiirnrinde sich differenziert hat». Lebenswunder 132. 

3 «Wenn dem armen Menschenkind, das ohne seine Schuld aus der 
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Harmadik megváltást hirdető elve a természettudományos 
morálnak a gyógyíthatatlan betegek kérdését oldja meg. Hű 
kutyáinkat és nemes lovainkat, melyekkel éveken át együtt 
éltünk, agyonlőjjük, ha öregkorukban vagy betegségükben nem 
segíthetünk rajtuk. Ép úgy jogunk, sőt kötelességünk súlyos és 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embertársaink szenvedé-
sének véget vetni, ha semmi kilátás sincs jobbulásra. Egy nagyobb 
adag morfium vagy ciankáli üdvösséget hozna nekik és meg-
váltaná őket szenvedéseiktől. Az orvosok egy része tiltakozik ez 
ellen, bizonyára azért, mert még nem tudott szabadulni a halha-
tatlen lélekbe való boszorkányhittől.1 

Végül ez a morál megengedi a házassági elválást is, mint 
szabadulást és megváltást, ha beigazolódik a házastársak tévedése. 

Ez a természettudományos gondolkodáson alapuló morál 
sokkal humánusabb, kegyesebb, természetesebb a vallás elfogad-
hatatlan meséin alapuló etikánál, mert a természettudomány 
kétségbevonhatatlan tételeire támaszkodik, mert helyesen ismeri 
az ember természetét, mert nem itéli el a szabadakaratot nél-
külöző, öröklött hajlamokkal született ember bűneit, mert nem 
a túlvilágban ígér boldogságot, hanem itt a földi életben akarja 
az ember jólétét és előrehaladását biztosítani. 

3. A tudomány és művészet. Haeckel nagyra becsüli a 
tudományt, de csakis azt, amely az ő monismusába beilleszthető. 
Ép azért a tudományokat három csoportba osztja. Vannak tudo-

befruchteten Eizelle entsprungen ist, das Leben die erhofften Glücksgüter 
nicht bringt, sondern statt deren eine unendliche Fülle von Kummer und Not, 
Krankheit und Elend aller Art, so hat dasselbe unzweifelhaft das Recht seinen 
Qualen durch freiwilligen Tod ein Ende zu machen. . . Der freiwillige Tod 
ist tatsächlich ein Akt der Erlösung, Man sollte daher denselben vernünftiger-
weise als Selbsterlösung bezeichnen und mit aufrichtiger Teilnahme der 
christlichen Nächstenliebe betrachten ; nicht aber mit der pharisäischen Verach-
tung unserer wurmstichigen Moral als Selbstmord brandmarken». Lebens wun-
der 49—50. 

1 Treue Hunde und edle Pferde, mit denen wir jahrelang zusammen-
gelebt haben und die wir lieben, töten wir mit Recht, wenn sie in hohem 
Alter hoffnungslos erkrankt sind und von schmerzlichen Leiden gepeinigt wer-
den. Ebenso haben wir das Recht, oder wenn man will, die Pflicht den 
schweren Leiden unserer Mitmenschen ein Ende zu bereiten, wenn schwere 
Krankheit ohne Hoffnung auf Besserung ihnen die Existenz unerträglich macht 
und wenn sie selbst uns um Erlösung vom Übel b i t t en . . . Eine Gabe 
Morphium oder Cyankalium kann ihre Leiden abkürzen». Lebenswunder 51. 

47* 
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mányok, melyek az igazság kutatását minden előítélet, minden 
apriori elv nélkül végzik és az igazságot, bármilyen alakban 
tűnjön is föl, habozás nélkül elfogadják. Ezek a tiszta tudomá-
nyok. (Rationalle, oder rein monistische Wissenschaften.) Vannak 
továbbá tudományok, melyek többé-kevésbbé előre fölállított 
elvekből indulnak ki s az igazságot nem fogadják el föltétle-
nül, hanem csak akkor, ha ezen elveknek megfelelnek. 

Ezek féligmeddig dogmatikus tudományok. (Hemidogma-
tische Wissenschaften.) 

Végre vannak tudományok, melyek kizárólag előre meg-
állapított, tradícióból táplálkozó elvek magyarázatában állanak, 
melyek az igazságot nem kutatják, nem haladnak. Ezek a tisztán 
dogmatikus tudományok. (Dogmatische Wissenschaften.) 

I. Tisztán monistikus tudományok. 
Fizika 
Kémia 
Számtan 
Astronomia 
Geologia 

alkalmazásaik : 
Orvostan 
Egészségtan 
Technologia 

II. Félig dogmatikus tudományok. 
Biologia 
Anthropologia 
Psychologia 
Linguistica 
História 

alkalmazásaik : 
Psychiatria 
Paedagogia 
Ethica 

III. Dogmatikus tudományok. 

Sociologia 
Politica 
Theologia1 

Haeckel nem rokonszenvez ezzel a fölosztással, mely a 
mostani tényállást tükrözi vissza. Igazi egység, korlátlan igazság-
szeretet, általános egyetértés csak az első csoport tudományágai-
ban van. Ott nincs ellentét, ellenmondás, ott általános harmónia 

1 Lebenswunder 189. 
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uralkodik. Az anyag kérdései és törvényei általános egyforma 
elismerésben részesülnek. 

A második csoporthoz tartozó tudományok még nem tar-
tanak a monismus elveinél. Sokan a tudósok közül nem tudják 
levetni a középkorból rájuk ragadt tradíciókat. A biologiában 
sokan a vitaiizmusban hisznek, az anthropologiában elfordulnak 
a történeti bizonyosságü állati származástól, a lélektant külön-
álló szellem tudományának tartják, a nyelvészetben a szellem 
uralmát hirdetik, a történelemben csak az ember legújabb korá-
nak történetét nyújtják, pedig a történetnek, az egész világmin-
denség fejlődésének történetét kellene magában foglalnia, mely-
hez viszonyítva a mostani történet csak annyi, mint 5 másod-
perc a 24 órában. 

A dogmatikus tudományok nem is tudományok, mert meg-
rögzött, hamis előítéletekből, mondákból, mítoszokból táplálkoz-
nak, mert osztályellentéteket támogatnak, megvetik a kulturát, 
az ember szemét a túlvilági mesékre irányítják. 

Még sok a tennivaló, de a monismus a XX. században 
megtisztítja majd a tudományt a salaktól, leveszi róla a ballasz-
tot és a tudomány minden ága, mint az egy substancia törvény 
sokoldalú kifejlése fog virágozni. 

A művészet is méltóbb helyet fog elfoglalni a monismus. 
uralmában, de neki is meg kell tisztulnia a mítoszok, a szentké-
pek ábrázolásának terhétől. Ujabb, nemesebb és igazibb irányt 
kell majd követnie. A természet titkai, kimeríthetetlen szépségei 
kiapadhatatlan forrásai lesznek a monistikus művészetnek. A ten-
gerfenék élete a radioláriák, thalamophorák, medúzák, korallok, 
molluszkok és rákok formái, színei, rajzai egészen új szépséget 
tárnak föl a művész szeme előtt. Haeckel a Kunstformen der 
Natur c. művében száz táblán megmutatta, hogy mi lehet az 
új művészet tárgya. Volt már festő is, akit a majomelmélet meg-
ihletett s aki Haeckel tiszteletére az ős majomember családjá-
nak képét képzelet és Haeckel elvei szerint megfestette. 

4. Politika. Végül Haeckel a radikális politikának híve. Az 
egyházat teljesen szét akarja választani az államtól, a vallástaní-
tást kiküszöbölni az iskolából. Az iskola álljon teljesen a monis-
mus szolgálatába. Minden egyetemi hallgató az első évben csak 
természettudományokkal foglalkozzék s csak aztán kezdje mű-
velni választott szaktudományát. A társadalmi életben sürgeti a 
legteljesebb demokráciát, az igazságszolgáltatás vegye tekintetbe 
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a majomszármazás és determinizmus igazságait. A vallás tűnjék 
el a tömjénfüstös templomokban, ahonnan a műveletlen nép 
körébe menekül s onnan is lassan, a nép fokozatos fejlődésével 
egészen el fog enyészni. 

«Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion». 
Goethe ezt az elvét vallja a monismus is. 

A monismus kiszélesíti a kulturát, mindenki számára hoz-
záférhetővé teszi és így általános boldogságot, jólétet fog terem-
teni, melyet nem kell a halál után a túlvilági életben — mely 
csak illúzió — keresni. 

Bírálat. Ha Haeckel eddig sem tudott eléggé objektiv, 
elfogulatlan és előkelő lenni, de durvalelkű és gyalázó szavú 
nem volt. Ellenfeleit eddig sem kimélte, véleményüket eddig 
sem tisztelte, de személyüket legalább nem gyalázta. 

Most a monismusnak gyakorlati fejtegetésénél éles, durva 
modora egészen az alávaló hangig sülyed le. 

1. Isten és vallás. Haeckel nem tudja elképzelni a szellemi 
Isten fogalmát! Ez egészen természetes. Aki eleve tagadja a 
szellemi erő fogalmát és a világban csak vak mechanismust 
lát, nem képzelheti el a személyes Isten szellemi fogalmát sem. 
Erő nem lehet anyagi támpont nélkül, mondja. Fizikai erő, con-
cendo, szellemi erő nego. Hiszen Napoleon szellemi ereje avagy 
Haeckel szellemi tevékenysége sem székelhet az agyatomok 
kombinációjában. Napoleon és Haeckel hatása, szelleme éveken 
keresztül — ha tulajdonosuk meghalt is — tevékeny lehet és 
cselekvésre indíthat másokat is. Az ősök és hősök tisztelete, a 
példa hatása szellemi erők és mégsem székelnek anyagi tám-
pontban. Szellemi erő nem hathat anyagra — mondja tovább 
Haeckel. — Nagy tévedés. Hiszen az egész kultura nem egyéb, 
mint a szellem uralma az anyag fölött. A nagyobb erő mindig 
legyőzi a kisebb erőt, a szellemi erő legyőzi, igába hajtja, vezeti 
a fizikai erőt. A technika nem egyéb, mint a gondolkodó elme 
és akarat, tehát szellemi erők uralma a természet fizikai erői 
fölött. 

Az emberben is uralkodhat a magasabb erő a kisebb fölött, 
az ész és akarat, a test s annak hajlamai fölött. Ha tehát itt a 
földi világban lehetséges ez, ha a véges szellem tud uralkodni 
a holt massa fölött és a kőkorszakból a mai korszakba emelte 
az embert, miért nem lenne képes erre egy nagyobb szellemi 
erő az egész világmindenségben. 
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Ez a szellemi erő végtelen, mert az egész világmindenség 
teremtő végoka s mint ilyen, nem függhet mástól. S jóllehet 
végtelen, személyes is. A személy az önálló szellemi erőnek, 
mint szellemi substantiának etikai megjelenése. Ennek az etikai, 
önálló szellemi substantiának végtelen meghosszabbítása a sze-
mélyes Isten fogalma. A szellem nem jelent szétfolyó légnemű 
erőt, hanem a fizikai fölött uralkodó tényezőt, a végtelen szel-
lem az egész világmindenség fölött uralkodó, hatalmas végokot, 
a személy pedig nem jelent organikus egyedet, hanem etikai 
méltóságot, mely az anyagban elképzelhetetlen, de amely kizáró-
lag és találóan illik a szellemi erőre. Szellem és személy tehát 
nem contradictio inadiecto, de gáznemű gerinces az. A végtelen 
szellem és személy sem ellenmondás, mert a személy nem kor-
látoltságot, nem határoltságot jelent, mint az organismusban az 
individuum, hanem etikai méltóságot, mely csak a szellemnek 
jár, tehát a fortiori a végtelen szellemnek is. Tehát nem az 
ember emelte föl Istent önmagából, hanem az Isten fogalmából 
százmazott az emberi szellem, az emberi személy fogalma.1 

Haeckelnek azonban nagyon gyönge oldala a logika és a 
nyugodt bölcselkedés. Annál erősebb oldala a gúny. 

Amit Krisztusról, Szűz Máriáról, a kereszténységről, a pápa-
ságról ír, nem méltó még egy szociálista, véresszájú agitátor-
hoz sem. Mérhetetlen tudatlanság, rosszakaratú ferdítés, durva 
gúny, alávaló blaszfémia, irodalmi piszok a modora ebben. 
Nagyon kiaszott, durva lélekre vall milliók szent hitének, évez-
redek megszentelt meggyőződésének, Krisztusnak, a világtörté-
nelem legnagyobb alakjának és a legtisztább Szűznek ily pos-
ványos meggyalázása. Haeckel dilettáns, sőt analfabéta a vallás-
bölcseletben. A lelkiismeretesség azt követelte volna, hogy ala-
pos műveltségű szakemberhez forduljon felvilágosításért s ő 
ehelyett egy lelkiismeretlen, legalsóbbrangú, durvalelkű angol 
hirlapirónak, Stewart Rossnak (Saladin az álneve) «Jehovas 
gesammelte Werke» cimű huszadrangú pamphlettjéből meríti a 
kereszténységre vonatkozó adatait. így nem csoda, hogy a pisz-
kos, rozsdás tükörben csak karikatúrát és romokat lát. 

De végtelen könnyelműség és lelkiismeretlenség ily mér-
gezett kútból vizet meríteni. Amit Krisztusról és az ő szerepé-
ről mond, teljes félreismerése az ő működésének. Krisztus 

1 Wobbermin. Monismus u. Monotheismus Tübingen 1911. 188—190. 
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nem akart természettudományt hirdetni, nem akart monismust 
alapítani, még a substancia törvényt sem hirdette. Ezért kell 
elviselnie Haeckel lesújtó kritikáját, ezért kell neki a görög böl-
cselők mögött kullognia. De Krisztusnak nem is az volt a célja, 
hogy Haeckel útját egyengesse és Haeckel eljövendő országá-
nak híveket szerezzen, ő még a görög atomizmust sem akarta 
tovább fejleszteni. Ő szeretetet, békét, erkölcsi megújhodást hir-
detett, oly életet és boldogságot, melyet e világ eddig még 
nem ismert és a monismus eddig még senkinek sem adott. 
Ő nem akart képeket, szobrokat, utakat, hadsereget teremteni, 
hanem Isten országát akarta itt e földön megalapítani. De még 
természettudományi szempontból is csak magasztalni lehet 
Krisztus állásfoglalását. Krisztus fölszabadítja a természettudo-
mányt a vallás babonás és pantheistikus ködétől. Az ókori val-
lásokban a természet az istenség megszemélyesítése volt, melynek 
kutatása a vallás ledöntésével járt volna. Épen ezért úgy a 
görögök, mint az egyptomiak és rómaiak nem foglalkoztak ter-
mészetkutatással. Ha valaki azt hirdette volna, hogy nem Zeusz 
szórja a villámokat, akkor mint istentagadó, aki Zeuszt detroni-
zálja, kortársai megvetését érdemelte volna ki. Ezért kellett 
Sokratesnek meginnia a méregpoharat és Aristotelesnek, mint 
istentagadónak számkivetésben meghalnia. Demokritost és Arist-
archost is azzal vádolták, hogy természetbuvárkodásukkal meg-
zavarják az istenek nyugalmát és detronizálják őket. Krisztus 
ezzel szemben teljes szabadságot ad a természetkutatásra. Az ő 
tiszta dualizmusa csak egy természettudományt érintő elvet 
követel: Isten a világ alkotója és föntartója. Krisztus nem ter-
mészettudós, hanem erkölcsi tanítómester, aki erkölcsi megújho-
dást hirdet és nem kétes értékű természettudományi hipotézise-
ke t . . . Azért nem kisebb ember, mint Du Bois Reymond mon-
dotta : « Az újabbkori természettudomány — bármily paradoxon-
nak tűnjék is föl — keletkezését a kereszténységnek köszönheti». 
És Dennert vallja: «Christus ist der Vater der Freiheit der 
Wissenschaft».1 Krisztus tehát szabadságot adott az igazi tudo-
mányos kutatásnak. Magát a természetet is nagyon szerette és 
nagyon jól ismerte. Legszebb hasonlatait és példabeszédeit a 

1 Christus und die Naturwissenschaft. (Stuttgart 1907. 34. I. V. ö. 
«Krisztus viszonya a természethez és természettudományhoz» c. cikkemet (Egy-
házi Közlöny 1910. 52. sz.) 
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természet köréből vette, beszédei a természet helyes ismeretéről 
tanúskodnak. Hogy utána a kereszténység nem foglalkozott 
annyira a természettel, annak történeti és lélektani okai vannak. 
A sok százados külső és belső üldözések, az új népek megtérí-
tése és nevelése se időt, se kedvet nem adtak erre. A középkor 
pedig inkább befelé, a lélek mikrokozmosza felé irányította a 
figyelmet. S hogy a kereszténység tényleg nem hátráltatta a 
természettudományokat, bizonysága az, hogy e tudomány úttörői 
közt is nagy számmal találunk egyházi és világi vallásos férfia-
kat. Kopernikus, Galilei, Newton már a régibb korban példái 
ennek. Az újabb kor természetkutatóinak pedig 90%-a hisz 
Istenben és követ valamely theisztikus vallást. 

Amit Haeckel a kereszténység intézményeiről, a pápaság-
ról, szentségekről, szentmiséről, szentek tiszteletéről mond, az 
durvaság dolgában fölülmúlja a reformáció legádázabb küzdel-
meiben szereplő tizedrangú hitvitázók gorombaságait és útszéli 
hazugságait. Ezzel nem érdemes foglalkozni. Dennert azt jegyzi 
meg erre, hogy halhatatlan szemtelenség (sic!) ily méreggel és 
iszappal bemocskolni a legszentebb elveket és legfönségesebb 
misztériumokat. Pedig Dennert protestáns. Még a racionalista és 
monista Adickes is megbotránkozott e csapszékbe való harc-
modor fölött. 

Csak a mérhetetlen kereszténygyülölet tudja velünk meg-
értetni, hogy a tűzimádást és mohamedánizmust is többre becsüli 
Krisztus egyházánál. 

S mit nyújt ehelyett a monista apostol? Új vallást, mely-
nek temploma a természet, istene a nagy substanciatörvény, 
vagy a mindent éltető éter, vagy a természet, vagy «amit akar-
tok», kultusza a természet kutatása főleg Haeckel receptje szerint 
továbbá az ember állati származásának hirdetése, rajongás a 
szép természetért. Atheismus-e ez? Ó nem, hanem pantheismus! 
De ez csak játék a szavakkal, hiszen ő maga idézi Schoppen-
hauer mondását: «Pantheismus ist ein höflicher Atheismus.. . 
Der Satz: Gott und die weit ist Eins, ist bloss eine höfliche 
Wendung, dem Herrgott den Abschied zu geben», i Egyáltalá-
ban lehet-e ezt vallásnak nevezni? A vallás személyes kultuszt, 
személyes meghódolást kíván egy fensőbbrangú lény előtt. 
A személyes emberi szellem meghódolhat az ember előtt, meg-

1 Welträtsel 134. 1. 
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hódolhat a tudomány, művészet, technika, egyszóval a kultura 
előtt, amennyiben az is az emberi szellem műve, az ember tehát 
csakis személyes szellem előtt hajolhat meg tisztelettel, hódolat-
tal, de nem a személytelen és szellemet nélkülöző természet 
előtt. A természet csak fogalom, részei a levegő, víz, ásvány-, 
növény-, állat- s embervilág. Mindezeket legyőzi, leigázza az 
ember, uralkodik rajtuk, tudja, hogy náluknál hatalmasabb. 

Az ember csodálattal eltelve szemlélheti a természet jelen-
ségeit, törvényeit, célszerűségét, rajonghat értük, szeretheti őket, 
de nem hódolhat meg előttük, mert ő maga nagyobb náluknál. 
A vallás továbbá nemcsak hódolatot követel, de viszonzásképen 
fölvitágosítást, vigasztalást, boldogságot igér. S ezt sem a ter-
mészet bármily csodálatos nagyszerűségétől, sem pedig a kul-
tura ezeregyéjszakai eredményeitől sem várhatjuk. A szenvedő, 
kételkedő, nyomorgó lélek nem talál világosságot, vigasztalást 
békét Haeckel hamisított kliséi előtt, vagy tengeri radioláriákkal 
ékes aquariumai, vagy az ember 30 mesebeli ősének ábrái lát-
tára. A monismus tehetetlen az élet nagy problémáival szemben. 
Még a jósorsban sem igazítja el az embert, nem világosítja fel 
az élet értékéről, céljáról, de a balsorsban meg egyenesen a 
kétségbeesés karjaiba kergeti az élet hajótöröttjeit és szenvedőit. 
A következetes monismusnak a pessimismushoz kell megérkeznie. 

Haeckelnek ez az erőszakos harcmodora különben ellenke-
zik a monismus egyik gyakorlati alapelvével, az abszolút deter-
minismussal és vas szükségszerűséggel. Ha az embernek nincs 
szabadakarata, ha az ember gondolatai, érzelmei, szavai s csele-
kedetei nem egyebek, mint a körülmények és hatások szük-
ségszerű eredői, akkor a kereszténység is mint ilyen a kor 
körülményeinek, hatásainak a szükségszerű, elkerülhetetlen ter-
méke, akkor a hibáiért és erényeiért, tanaiért és erkölcsi elvei-
ért, szentségeiért és szertartásaiért senki sem felelős, akkor ezek 
a fejlődés nagy folyamatának szükségszerű jelenségei. Ha pedig 
szükségszerűek, akkor miért kell ellenük így hadakozni, akkor 
legokosabb dolog a fejlődés menetét bevárni.1 

2. Az erkölcsi kérdések. Mi sem logikusabb, minthogy az, 

1 Érdekes, hogy épen egy monista Schrempf Kristóf veti föl ezt a kér-
dést : «Die Entwicklung ist ihrem Begriff nach notwendig ; und wenn nicht 
das ganze Dasein Entwicklung ist, gibt es gar keine Entwicklung. Also ist 
das Christentum, ob es nun Wahrheit oder Wahn sein mag, in die Entwicklung 
eingeschlossen und ist notwendig, wo es ist und wie es ist und so lange es 
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aki az embert az állattól származtatja, szellemét pedig az ösz-
töntől eredezteti, tagadja az erkölcsi világrend létét. Ha nincs 
Isten és természetfölötti életcél, akkor nincs is természetfölötti 
erkölcsi világrend. Quod velimus, creditnus libenter. Ez azonban 
struccpolitika. Nem akarom, hogy legyen, nem akarom észrevenni, 
tehát be dugom fejemet a porba. Akár tetszik Haeckelnek, akár 
nem, az erkölcsi rend tőle függetlenül létezik. A lelkiismeret 
és a természeti törvény általánossága, az erkölcsi fogalmak egy-
formasága elég fenhangú bizonyíték amellett, hogy a fiziologia 
törvényein kívül még más törvény is van bennünk, mely ugyan 
nem dönti halomra az előbbieket, de szabályozza a fiziologiai 
hajlamokat. Ezt a fensőbb törvényt nem hozhatta létre maga a 
fiziologiai fejlődés, mert nálánál magasabb rendű és a fizioló-
giát kormányozza, nem hozhatta létre az ész és akarat belátása 
sem, mert e törvény sokszor e kettőt is kényszeríti engedelmes-
ségre s e kettő sokszor ellenkezik is vele és megsérti parancsait. 

E törvény tehát — jóllehet a fiziologiát nem sérti — 
nálánál magasabb s tőle független. 

Haeckel, miután kétszínű bókot mond a keresztény morál-
nak, lebecsüli és úgy mutatja be, mint az élet és faji ösztön, 
mint a kultura ellenségét. Hogy a keresztény morál az életösz-
tön ellensége, tudatlan vagy rosszakaratú állítás, hiszen semmi-
féle erkölcstan nem parancsolja a fiziologiai élet megbecsülését, 
kifejlesztését és itéli el annyira az ellentétes bűnöket (öngyil-
kosság, gyilkosság, párbaj, abortus stb.), mint a keresztény. 
A nemi ösztönt pedig szigorúan védi a VI. és IX. paranccsal 
és a házasság szentségével. Hogy a kultura nevében űzött 
szemfényvesztésnek, csalásnak, pornográfiának, léhaságnak ellen-
sége, az a keresztény morál fönségéből következik. Az igazi 
kulturának előmozdító faktora és föntartója. Ezt még Haeckel 
is kénytelen burkoltan beismerni. Ez különben közhely, melyet 
csak analfabéták előtt kell bizonyítani. 

Az etikát fiziologiai alapokra kell helyezni, hangsúlyozza 

ist. Wenn es aber lächerlich ist, über das Notwendige zu klagen und zu schel-
ten ; wenn es gedankenlos ist, von dem, was man als notwendig erkennt, 
zu sagen, dass es eben nicht sein sollte : so ist es auch lächerlich und gedan-
kenlos, sich über das Christentum zu entrüsten, wie über etwas, das überhaupt 
nicht sein sollte ; wenigstens wenn man Monist ist, als solcher keinen freien 
Willen kennt, also überall Notwendigkeit sieht» Monismus und. Christentum 
(Drews kollektiv művében 1. 203.) 
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Haeckel. Nem kell, mert a keresztény etika már kétezer év óta 
azon nyugszik. A keresztény etika ugyan természetfölötti célt 
szolgál, de az ember természetén alapszik. Nem követel, nem 
tilt semmit, ami a helyesen értelmezett emberi természet jogos 
érdekeivel ellenkezne. Nem nyomorítja, hanem megnemesíti, 
megacélozza az emberi természetet s még akkor is, mikor fékezi 
a hajlamokat, erősíti a természet minden helyes érdekét. Aki 
a keresztény etika szerint él, nemcsak nemesebb jellem s túl-
világra törekvő jámbor lélek, hanem egészségesebb, erősebb, 
nemesebb testű lény is, aki úgy önmagának, mint a köznek 
legnagyobb hasznára lehet. Tehát nem kell fiziologiai szem-
pontot bele vinni az etikába, mert az már ott van, csakhogy 
ezt nemesíti, magasabb indítóokokkal szankcionálja a természet-
fölötti szempont. 

A keresztény etika megveti a földi javakat, mondja Haeckel. 
Oly értelemben, hogy a lelkieket amazoknál többre becsüli, 
igáz, de a keresztény etika nem is gazdasági rendszer vagy 
szociális elmélet. Az ember érdeklődése a földi javak iránt úgy 
is elég nagy, úgy, hogy e tekintetben inkább megfékezésre 
szorul, mint buzdításra. A tulajdonjognak és a földi javak helyes 
használatának a kereszténység soha ellensége nem volt. 

Haeckel megirigyelte Ostwaldnak elbűvölő jelszavát az 
imperativus energeticust, az ő moráljának alapelve az imperativus 
aureus: amit nem akarsz, hogy cselekedjenek neked az embe-
rek, te se tedd másoknak. Ez krisztusi elv. Nagyon szép elv, 
de oly általános, oly elasztikus, hogy arra még nem lehet egy 
egész morált fölépíteni. Krisztus ki is fejtette a hegyi beszédben 
s parabolaiban. Ebbe az elvbe még nagyon sok egoismus 
férhet be s nagyon kevés szeretet olvasható ki belőle. Ez az 
elv nem nyitja ki a gazdag erszényét, nem vezeti el az egész-
ségeseket a betegekhez, nem neveli az alattvalókat engedelmes-
ségre, az eliiljárókat méltányosságra. Ez a doutdes elve önma-
gában nagyon utilitarisztikus, mely nem ismeri az önfeláldozás 
egyoldalú hősiességét. Ebben még nincsenek erkölcsi erénymo-
tivumok. Ezen elv mellett uralkodhat még a legteljesebb erkölcs-
telenség, szabad szerelem, istenkáromlás, gyermekek kitétele, 
abortus, öreg szülők megölése stb. 

Ezt az elvet meg ki kell egészíteni a felebaráti szeretet po-
zitív és taxativ parancsaival, el kell látni az istenszeretet motí-
vumaival és hatalmas túlvilági sanctióval. 
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Hogy Haeckelnek ezen az elven alapuló vérszegény mo-
rálja mily szánalmas, azt ő maga néhány példával illusz-
trálta. Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Eltekintve attól; 
hogy Haeckel harcmodora a felebaráti szeretet és igazságosság 
legelemibb követelményeinek súlyos megsértése, ez a morál meg-
engedi az öngyilkosságot, a gyógyíthatatlan betegek fájdalom-
mentes megölését, az abortust és a házassági elválást. És ki tudja, 
még mi mindent engedne meg, ha tovább kifejtené elveit. Az 
első három eset az emberi élet igazi lebecsülése (és nem a ke-
resztény morál teszi ezt) és végtelen sok könnyelműségnek, lelki-
ismeretlenségnek és gazságnak leleplezésére szolgálna, a negyedik 
eset pedig a szabadszerelemnek nyit utat, tönkreteszi a családi 
életet és lehetetlenné teszi a gyermeknevelést. 

Különben teljesen paradoxon, ha a monista és determinista 
Haeckel morálról beszél. Ha az ember nem egyéb, mint a töké-
letesbedett állat, kinek mi cimen van joga neki parancsokat osz-
togatni és őt erényes életre kényszeríteni. Az állatok velük szü-
letett ösztönük szerint cselekesznek, nincsen lelkiismeretük s nin-
csenek törvényeik. Hajlamaikat követik. Az embernek is szabad 
tehát hajlamait követnie, bármily alakban jelentkezzenek is. Aki 
itten szembeszáll, beleavatkozik a természet szent művébe. A mo-
nizmus csak a Rousseau-féle morált fogadhatja el. És ha az 
embernek nincs szabadakarata, hanem szükségszerűen cselekszik, 
mint a mechanikai gép kereke, akkor ki beszélhet itt morálról. 
Ez az igazi contradictio. 

Hogy ez a Haeckel-féle morál a keresztény morálnál hu-
mánusabb, kegyesebb, engedékenyebb, szabadabb, hogy nem 
nyűgöz le semmit, készséggel elismerjük, de hogy boldogít-e 
akárcsak itt a földön, nemesít-e, mereven tagadjuk. 

3. A tudomány és művészet. Haeckelnek nem tetszik, hogy 
még a XX. században is vannak tudományok, amelyek a moniz-
mussal szembehelyezkednek. Ezekre azért rögtön rásüti a korlá-
toltság, legenda s mesegyűjtemény bélyegét. Sőt horribile dictu 
vannak természettudományi ágak is, amelyek nem fogadják el 
egészen Haeckel tanait. Néhány természettudós nem fogadja el 
a monizmust. Ez nagy baj, de nem a tudományra, hanem a tudó-
sokra nézve. 

Ezek marasmus senilisben szenvednek és öregkorukban 
vagy nem tudják követni a tudomány haladását, vagy haláluk 
előtt a vigasztalóbb spiritualisinus karjaiba menekülnek. Nagyobb 
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baj azonban ez Haeckelre nézve, mert ezeknek a tudósoknak a 
száma és tekintélye napról-napra növekszik. A tudományok fel-
osztása a Haeckel-féle sémában teljesen helytelen. Dogmatikus 
tudomány egyedül a keresztény katholikus theologia, mert annak 
elvei ugyanazok és változatlanok, a többi tudomány szakadatlan 
változásnak, fejlődésnek van alávetve. Legfeljebb a számtan és 
a logika elvei hasonlítanak a dogmatikus elvekhez, de mióta 
Poincarré kimutatta, hogy a számtan alapelvei is föltevéseken 
alapulnak, hogy lehet más számtant és geometriát is elképzelni, 
ez sem tarthat igényt dogmatikus névre a jó értelemben. 

Amit Haeckel a művészetről mond, [túlzó egyoldalúság, 
A természetrajzi ábrák még oly pontos és hű másolása, a ter-
mészet fotográfiái utánzása még nem művészet. Az ily művészet 
szolgai mása lesznek a természetnek és nem teremtő produkciója 
a művész lelkének. A művész nem másolhatja a természetet, neki 
mindent teremtő lelkén át kell szűrnie. Az ily művészet rendkívül 
egyoldalú lenne. Haeckel összetéveszti a műcsarnokot a természet-
rajzi szertárral, múzeummal. A művészetnek lehet új irányt ki-
jelölni, de nem szabad neki valamilyen bölcseleti hipotézis szol-
gálatába lépni. A művészet szuverén. 

A művészet fejlesztése terén legnagyobb érdeme van a 
katholikus kereszténységnek. 

4. A politika. Haeckel radikális politikai elvei szigorú kö-
vetkezményei atheista és kereszténygyülölő világnézetének. 

* ¥ ¥ 
Haeckel monizmusának gyakorlati következtetései teljesen 

a praktikus atheizmus s laikus morál elveiben csúcsosodnak ki. 
Harcmodora e kérdésekben a gyűlölettől elvakult s elfogult lel-
kiismeretlen dilettáns modora s ezért már eleve sincs igaza. Ide 
vonatkozó állításai a kérdések félreismerésére, nagymérvű tudat-
lanságra és határtalan gyűlöletre engednek következtetni. 

Függelék. 
Szakemberek vélemenyei Haeckelró'l s főleg Welträtsel c. müvéről. 

1. Adickes1 egyetemi tanár (monista bölcselő), Tübingen: 
«Haeckel materialisuiusa szintén hit és pedig otromba babonás 
hit, melynek joggal vethetjük szemére, amit a theismussal jogta-

1 Kant contra Haeckel2 124. és 130. 1. 
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talanul tettek, hogy ellenkezik a legjobban ismert, legősibb té-
nyekkel, az öntudat világa határozottan ellene mond neki». 

«Haeckel polémiájának Charaktere szemtelen és mél ta t lan . . . 
ez a modor még azokat is megbotránkoztatja, akik a dogmákkal 
nem értenek egyet». 

2. Brandt1 egyetemi tanár (fiziologus), Kiel: «Haeckel arra 
törekszik, hogy ellenfelét nevetségessé tegye vagy ostobának tün-
tesse fel. S erre minden eszközt felhasznál. Felületesség, monda-
tok kicsavarása szolgál e célra s ha ez meg nem felel, akkor 
valótlanságot csúsztat be». 

3. Chwolson2 egyetemi tanár (fizika), Szentpétervár : «Tanul-
mányozásom (Haeckelről) eredménye borzasztó, sőt hajmeresztő Î 
Minden, de minden, amit Haeckel fizikai kérdésekről állít, hamis, 
félreértésen alapszik vagy a legelemibb dolgok nem tudásáról 
tesz bizonyságot. Még arról a törvényről, melyet bölcseletének 
vezércsillagául választott, sincs a legelemibbb fogalma. S ily 
tökéletes tudatlansággal felfegyverezve lehetségesnek tartja, hogy 
a modern fizikának alaptételét, a kinetikai szubsztancia elméletét 
tarthatatlannak nyilvánítsa és kijelentse, hogy az emberi szellem-
nek "talán legnagyszerűbb vívmányát, az entropiatörvényt, a 
thermodinamika másik alapelvét elejteni kénytelen». «Haeckel 
Welträtsele typusa ama könyveknek, melyeknek szerzői megvetik 
a 12. parancsot: Ne írj olyasmiről, amihez nem értesz». 

4. Cyon3 egyetemi tanár (fiziologus), Szentpétervár: «A pa-
radoxia szemtelenségének igazán túlzása, ha valaki ily összefüg-
géstelen rendszert a természettudomány utolsó szavaként akar 
szerepeltetni». 

5. Dennert4 főiskolai tanár (botanikus), Godesberg!: «A haecke-
lismus becstelen eljárása adja a tollat a kezembe nekem, a ter-
mészetkutatónak és nem a hittudósnak, hogy kimutassam, milyen 
ember az, aki méreggel és nyállal mocskolja be a kereszténysé-
get s aki hiú agyrémét hihetetlen monisztikus vallásnak ajánlja 
helyette». 

6. Schnelten5 monista: «Következetes gondolkodás ritka ter-

1 Idézi Dennert: Die Wahrheit über E. Haeckel 71. 
2 Hegel, Haeckel, Kossuth und das zwölfte Gebot 76. és 77. 
3 Gott und die Wissenschaft 92. 1. 
4 I. m. 16. 
5 Drews: Der Monismus dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter II-

Haeckels reiner Monismus. 1488. 
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mészeti jelenség, mondja Haeckel. Ha így ez nein volna, akkor a 
Welträtsel könyve nem íródott volna». 

7. Du Bois-Reymond1 egyetemi tanár (fiziologus), Berlin: «Ha 
regényt akarok olvasni, jobbat ismerek a teremtésttörténetkéknél». 

8. Friedrich2 egyetemi tanár, Jena: «Sokan mondják, hogy 
Haeckellel tiszteletreméltóbban kell bánni. Minden kímélet e 
férfival szemben vétek a német világ ellen, melynek mérhetetlen 
kárt okozott. Aki szereti hazáját, nem tehet mást, minthogy gyű-
lölje ezt az embert». 

9. Hamann3 egyetemi tanár (zoologus), Göttingen: «Sokáig 
tiszteltem ezt a férfit, míg be nem csapott». 

10. Hensen4 egyetemi tanár (fiziologus), Kiel, a plankton-
expedició vezetője 1889-ben: «így küzd Haeckel: . . . kiszemel 
egy morzsát, a legnagyobb képtelenséget képzeli el róla, ellen-
felének tulajdonítja és dicsőségesen megcáfolja». «Haeckelnek nem 
lehet hinni !» 

11. His5 egyetemi tanár (anatómus), Leipzig, a kliséhamisí-
tások egyik leleplezője: «Haeckel eljárása könnyelmű játék a 
tényekkel (a kliséhamisításokról), veszedelmesebb, mint a lelep-
lezett játéka a szavakkal (már 1875-ben).. . «Véleményem szerint 
Haeckel harcmodora miatt elvesztette a jogot arra, hogy komoly 
kutatók körében egyenrangúnak számíttassék». 

12. Loofs6 egyetemi tanár (protestáns theologus), Halle, 
Haeckel theologiai fejezeteiről: «Haeckel a legnyomorultabb 
ponyvairodalom felhasználásával, legnagyobb tudatlanságot el-
áruló ítéleteivel és illetlen s durva hangjával kimutatta, hogy 
normális tudományos lelkiismerete nincs . . . Weltrátseljének 17. 
fejezete bizonyítja, hogy Haeckel az emberi szellem legtönsége-
sebb kérdéseinek tárgyalásához nélkülözi', a szükséges tudást, a 
szükséges tapasztalatot és a szükséges lelkiismeretességet», Loofs 
azt várta, hogy Haeckel pörrel fog felelni, de a pör késik. 

13. Paulsen7 egyetemi tanár (protestáns moralista) Berlin: 

1 Darwin versus Oaliani 15. 1. 
2 Die Farce des Jahrhunderts 76. 1. 
3 Prof. E. Haeckel u. seine Kampfweise. Oöttingen, 1893. 
4 Dennert i. m. 52. 
5 Unsere Körperform u. das physiologische Problem ihrer Entstehung. 

Leipzig, 1875. 
« Anti Haeckel. Halle, 1900. 51. 
7 Philosophia militans 168. s 187. 1. 
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«Az ember igazán nem tudja, min csodálkozzék inkább, az isme-
retek hiányán vagy ama vidám könnyelműségen, mellyel oly dol-
gokról ír, melyeket csak távolról hallott». «Égő szégyenpírral 
olvastam e müvet, szégyenpírral népünk általános és bölcseleti 
képzettsége miatt. Hogy ily könyv egyáltalán lehetséges volt, hogy 
jrták, nyomták, megvették, olvasták, bámulták s elhitték... mindez 
nagyon szomorú». 

14. Reinkex egyetemi tanár (botanikus), Kiel : «Haeckel fantasz-
tikus, kevéssé megalapozott, sok helyütt hamis világképet szerkeszt 
«litélendő eszközökkel az értelmetlen tömegnek s azt, mint a ter-
mészetkutatás eredményét mutatja be». «Haeckel dialektikája azért 
oly megigéző és azért hat hipnotikus erővel a laikusokra, mert 
hihetetlen mennyiségű görögből átvett idegen szóval van fel-
ékesítve, melyeket senki sem ért, de senki sem meri bevallani». 

15. Seeberg2 egyetemi tanár, Berlin : «Az 1899. év meghozta 
a Welträtselt sekélyes materializmusával és hallatlan tudatlanságú 
antikeresztény fanatizmusával együtt. Az egész könyvön semmi 
sem talányszerű, csak az, hogy megíródott és olvasóközönségre 
tudott szert tenni. Több hanyatlás van, mint sejtenők, mely a ha-
ladás álarcában lép fel». 

16. Semper3 egyetemi tanár (zoologus és anatómus), Würz-
burg: «Valóban, Haeckel uram, csodálom azt a művészetet, mely 
arra képesíti, hogy elitélje a dogmákat s ugyanakkor bebizonyítatlan, 
sőt sokszor be sem bizonyítható vagy hamis dogmákat tálaljon 
olvasói e lé . . . bámulom azt a művészetet, amellyel publikumát az 
állítólagos tudományos kutatás foszladozó pórázán vezetni tudja». 

17. Vogt* materialista bölcsész: «Valahányszor Haeckeltől 
olvastam valamit, szükségét éreztem, hogy utána Stuart Mill lo-
gikájából olvassak el egy részletet ellenmérgül». 

Haeckel-irodalom. 

Haeckel müvei : 

1. Generelle Morphologie. Berlin, 1866. (Két kötet.) 
2. Antropogenie. Entwicklungsgeschichte des Menschen. 

Leipzig, 1874. 

1 Haeckel als Biologe. (Naturw. Vortr. I. 52. és 65. 1.) 
2 An der Schwelle des Jahrhunderts 59. 1. 
3 Offener Brief an E. Haeckel. Hamburg, 1877. Idézi Dennert i. m. 37. 
4 Idézi Cyon i. m. 92. 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 48 
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3. Gemeinverständliche Vorträge über Entwicklungslehre-
Bonn, 1902. (Két kötet.) 

4. Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über mo-
nistische Philosophie. Leipzig, 1899. 

5. Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über 
biologische Philosophie. Leipzig, 1904. 

6. Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissen-
schaft. Leipzig, 191115. 

7. Natürliche Schöpfungsgeschichte. Berlin, 1908 n. (Két: 
kötet.) 

8. Seelenzellen und Zellenseelen. Leipzig, 1909. 
9. Gott-Natur (Theophysis). Leipzig, 1914. 

Kritikai müvek Haeckelró'l: 

1. Adickes: Kant contra Haeckel. Berlin, 1905.2 (Pszicho-
lógiai szempontból.) 

2. Baumann: Haeckels Welträtsel nach ihrer starken und 
schwachen Seite. Leipzig, 1900. 

3. Brass: Das Affenproblem. Leipzig, 1908. (Leleplezi a ha-
misításokat.) 

4. Brass: Ernst Haeckel als Biologie und die Wahrheit-
Stuttgart, 1908. 

5. Brander: Der naturalistische Monismus der Neuzeit. Pa-
derborn, 1907. 

6. Braasch: Über Haeckels Welträtsel. Tübingen, 1900. 
7. Cyon: Gott und die Wissenschaft. Leipzig, 1912. (Passim, 

de kitűnő.) 
8. Chwolson: Hegel, Haeckel, Kossuth und das zwölfte 

Gebot. Brauschweig, 1908.2 (Fizikai szempontból.) 
9. Dacqué: Wie man in Jena naturwissenschaftlich beweist» 

Stuttgart, 1904. 
10. Daumont: Le problème de l'évolution de l'homme. 

Bruxelles, 1910. (Rövid, de velős.) 
11. Daumont: Les preuves et les principes de l'évolution. 

Bruxelles, 1900. 
12. Dennert: Die Weltanschauung des modernen Natur-

forschers. Stuttgart, 1907. (Nagyszerű.) 
13. Dennert: Haeckels Weltanschauung naturwissenschaftlich-

kritisch beleuchtet. Stuttgart, 1906. 
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14. Dennert: Die Wahrheit über Ernst Haeckel und seine 
Welträtsel. Halle, 1909. (Kemény, kíméletlen, de nagyon igaz.) 

15. Drews: Der Monismus in Beiträgen seiner Vertreter-
Jena, 1908. (II. kötetben. Monista bírálat Haeckelről.) 

16. Dudek: Származástan és világnézet. Budapest, 1909. 
17. Grégoire: Le matérialisme contemporain et le problème 

de la vie Bruxelles, 1910. 
18. Fridrich: Die Farce des Jahrhunderts, oder des Moni-

sten Glück und Ende. Leipzig, 1912. (Passim.) 
19. Hamann: Entwicklungslehre und Darwinismus. Jena, 

1902. (Szakszerű, passim.) 
20. Klimke: Der Monismus. Freiburg i. Br., 1911. (Passim, 

nagyon kevés.) 
21. Laminne: L'univers d'après Haeckel. Paris, 1907. (Rövid, 

gyöngébb.) 
22. Laminne: L'homme d'après Haeckel. Paris, 1907. (Rövid, 

gyöngébb.) 
23. Lodge : Life and Matter (németül : Leben und Materie). 

Berlin, 1908. (Nagyon jö, de csak a címben foglaltakról szól.) 
24. Loofs: Anti Haeckel. Halle, 1900. (Theologiai szem-

pontból.) 
25. Lebrun: La théorie de l'évolution. Bruxelles, 1909. 
26. Michelitsch : Haeckelismus und Darvinismus. Graz, 1900. 
27. Paulsen : Philosophia militans. Berlin, 1907. (Bölcseleti 

szempontból.) 
28. Platz: Az ember. Budapest, 1909. 
29. Platz: Természettudomány és igazság. 1910. 
30. Reinke : Die Welt als Tat. 19085. (Többször.) 
31. Reinke: Haeckel als Biologie. (Naturwissenschaftliche 

Vorträge.) Heilbronn, 1907. I. 
32. Riem: Natur und Bibel. Hamburg, 1911. (Passim.) 
33. Schmidt: Az élet. Marosvásárhely. (Haeckel-párti.) 
34. Schmidt: Der Kampf um die Welträtsel. Jena, 1900. 

(Haeckel-párti, közli az egész bibliográfiát.) 
35. Ude: Materie und Leben. München, 1909. 
36. Wasmann: Der Kampf um den Entwicklungsgedanken 

in Berlin, Freiburg, 1907. 
37. Wobbermin: Monismus und Monotheismus. Tübingen, 

1911. (Theologiai szempontból.) 
Esztergom. Dr. Madarász István. 

48* 



II. rROf)AL>MI É R T E S Í T Ő 

O. Palán S. J. : Der Katholik der Tat. Ein Betrachtungs-
buch für gebildete Katholiken. Aus dem Spanischen verdeutscht 
von Professor Dr. Eberhard Vogel. Paderborn, 1915. 224 oldal. 
Ára 3 korona. 

A tett, cselekvés nemcsak a technikában, iparban, háború-
ban jut szerepéhez, hanem a lelki életben is, belső világunk 
fölépítésében és kialakításában. Ma a tettek korát éljük; az aka-
rat hangoztatása, a tettek sürgetése dominálja korunk irányát és 
szellemét. 

Közfelfogásunk e keretébe ügyesen illeszkedik Palán könyve, 
melyet címében is kifejez. 

Könyvét három részre osztja. Az első rész a bűn elkerü-
léséről szól, a II. a jó cselekedeteket sürgeti és az utolsó a két 
előbbi eredményét hangsúlyozza: keressed a békét. Az érvénye-
sülésre törekvő akaratnak célja nem lehet tagadás, vagyis meg-
semmisítés ; belső, lelki világunk harca nem lehet öncél, hanem 
csak eszköz. 

Ellenben a béke a megnyugodott akarat állapota: megelé-
gedettség saját vagy szociális létének harmóniájában. Lelkünk 
harmonikus berendezettsége, békéje a positivum, mert az élet 
teljes birtoklására törekszik. Flagrans, mély, vezető gondolatok 
és irányelvek rendszeres összegezése Palán könyve. Ezek irányt 
jelölnek és utat szabnak, hogy merre haladjunk. Szükségünk van 
ezekre, hogy az élet nagy és a mindennapi foglalkozás ezer 
apró kérdéseiben eligazítsanak. Az elveket fel kell ruháznunk, 
vagyis a gyakorlati életben kell ható erejüket érvényesítenünk, 
tettekbe átvinnünk. így lesz az ember az elvek gyakorlója, exer-
citansa és nemcsak szavalója, szónoka, hangoztatója. A krisztusi 
elveket nem hangoztató, hanem élő katholikus : a tett katholikusa, 
der Katholik der Tat. S ez a lelki erők egységesítésében, rende-
zettségében, a lelki tehetségek harmóniájában áll és nem szét-
forgácsolásában. Anélkül, hogy kisebbítenénk a Krisztus Követése 
és a Filótea értékét, kimondhatjuk, hogy ezekhez méltán sorako-
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zik Palán könyve. Mondhatjuk úgy is, hogy azokat nyújtja modern 
feldolgozásban és mai beállításban. Világi intelligenciánk sok 
haszonnal fogja lapozgatni és a lelki élet értékelésére fel fogja 
kelteni érdeklődését. 

Budapest. Dr. Wéber Pál. 

Dr. KÖSS József: Magyarok vigasztalása. Budapest. A Szent-
István-Társulat kiadása. 1916. 80. 404 1. Ára 3 K. Népies kiadás-
ban 1-80 K. 

Háborús irodalmunk túlnyomó része napilapjaink harctéri 
tudósítóinak tárcáit felölelő könyvekből áll, amelyekben, egy-két 
jó munkától eltekintve, nagyrészt a front mögött lezajló mozgal-
mas élet tárul elénk több-kevesebb közvetetlenséggel s többnyire 
igen jelentéktelen egyéniségek felfogásának a tükrében. Mindezek 
a munkák elsősorban a kíváncsiak érdeklődését szolgálják s ha 
egy-egy megható háborús epizód tárgyánál fogva maradandó 
nyomot is hagy szivünkben, magát a könyvet elolvasása után 
ép oly közömbösen tesszük le, mint normális időkben a minden-
napos újságot. Könyvünk azok számára, akik messze a csaták 
viharaitól, de vitéz katonáinknál bizonyára jóval nagyobb szív-
beli szorongással élik át a háborús időket, még vajmi kevés 
van. Irodalmunk, művészetünk ma is a békében kitaposott nyo-
mokon jár, leghangosabb szereplői ma is az erkölcsi léhaságot 
szolgálják s büntetlenül kergetik a vért minden keresztényi 
érzésű ember arcába. A narkotikummal szemben, amellyel íróink 
közül a jóravalóbbak a háború borzalmaitól fölzaklatott lelkek 
megnyugtatására törnek, ugyancsak egészséges, erőt és bizalmat 
keltő szellemi táplálék az a vaskos könyv, amelyet Vass József 
írt a háború köz- és magánvonatkozásaírói s a Szent-István-Tár-
sulat adott ki nagy áldozatkészséggel. A háború tükörképét 
találjuk meg ebben is, de úgy, ahogy ez passiv szereplőinek 
lelkében elevenedik meg, láthatatlan, de az igaziaknál is fájdal-
masabb sebeket ejtve. Szerzőnk nagy theologiai tudással s első-
rangú szépirói készséggel magyarázza a háború lényegét, trans-
cendentális vonatkozásait, viszonyát a kereszténységhez, kitűnő 
pszychologiára valló érzékkel tárja elénk a temérdek vigasztalást, 
amelyet hitünk a szenvedésében nyújt s az eredmények esélyeit is 
találóan latolgatja, amelyeket a háborútól elsősorban a lelkiek 
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terén várhatunk. Az eleven példák, lángoló ötletek szakadatlan 
sora kiséri komoly fejtegetéseit, amelyek iránt ép azért az érdek-
lődés a könyv olvasása közben a keresztény olvasóközönség 
legszélesebb rétegeiben is mindvégig ébren fog maradni. Mele-
gen ajánljuk a sikerült munkát, elsősorban a művelt magyar 
katholikusoknak. 

Budapest. T. O. 

Szenvedések Iskolája. A keresztény magyar nép vigasztalá-
sára írta Zsigovits Béla dr. Szent-István-Társulat. 1915. 16° 640. 
Ára 30 fill. 

Megpróbáltatás soha jobban nem érhette a lelkeket, mint 
napjainkban, soha nagyobb szükség nem volt iskolára, melyben 
a szenvedés okát-módját adják elő meggyőző erővel, mint ebben 
a vérrel-dicsőséggel teljes háborúban. Magában véve a szenvedés 
is olyan, mint a legtöbb esemény a földön: egyik embert meg-
tanítja imádkozni, a másikat káromlásra viszi ; az egyiket Istenhez 
emeli, a másikat eltompítja, szivét megkeményíti. Menjen tehát 
ez a füzet népünk közé, foglalja el méltó helyét a könyves táb-
lákon, hadd tanítsa gazdag vonzó tartalmával, a Szentírás, az élet-
bölcseség s a bölcsészet virágaival a szenvedés értékét és mű-
vészetét. 

Budapest. Dr. M. 

Szent Ferenc egyénisége. 

Nagyszerűen egészíti ki Kybal munkáját1 ugyané vállalat 
következő füzete, melyben dr. Tilemann Henrik, a loccumi ko-
lostor tanulmányi felügyelője sz. Ferenc egyéniségét, vallási sajá-
tosságát teszi vizsgálatának tárgyává.2 Bevezetésül természetesen 
ő is egy kis forráskritikát nyújt, melyben a franciskánus hagyo-
mány fejlődését így állítja elénk: az első életrajzíró celanoi Ta-
más, azután következik Leo, Rufinus és Angelus munkája, ezek 
nyomán írta Tamás második életrajzát, a hivatalos életrajz azután 

1 L. Religio, 1915. novemberi füzet. 
2 Tilemann : Studien zur Individualität des Franciskus von Assisi. Teub-

ner. Leipzig, 1914. 228. oldal. Ára 8 márka. 
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a Bonaventuráé, a Speculum perfectionis már csak azután követ-
kezik. Ezekkel veti egybe szerző szent Ferenc végrendeletét és 
rendszabályait s ezekből keresi a feleletet a kérdésre: mit akart 
tulajdonképen szent Ferenc? Es a felelet: Domini nostri Jesu 
Christi vestigia sequi. A Krisztus követése : ez a franciskánus élet. 
De melyek ennek jellegzetes sajátosságai? 1. a lemondás, 2. a 
lelki öröm. Az Isten dalosa ő, aki az aszkézisben gyönyört talál. 
Embereket akart nevelni, akik képesek legyenek a lemondásban 
nagy dolgokat véghez vinni, embertársaikat a Krisztus követésé-
nek megnyerni és azt az örömet kisugároztatni, mely az Isten 
szeretetéből magukra vállalt lemondásból ered. 

Szent Ferenc törekvése és a hivatalos franciskánus rend-
szabály közt nincs lényeges ellentét: az Egyháznak való feltétlen 
alávetés a saját akaratról való lemondásból következik s szent 
Ferenc vallási sajátosságának lényeges eleme ; szent Ferenc 
a középkori vallásosság tökéletes typusa, sajátossága a le-
mondásnak hősies mértékében nyilvánul. És épen ez vonzotta 
kortársait szent Ferenc követésére : az aszkézis hőse ő, aki a le-
mondást az életöröm fokozása gyanánt jeleníti meg, erre neveli 
tanítványait, de művét az Egyház vezetése alá rendeli, így lesz 
az Egyház elsőrendű támaszává. 

Tilemann tanulmánya a nagyközönség előtt természetesen 
nem számíthat arra a népszerűségre, mint Sabatier életrajza; a 
franciskánus irodalom tudományos művelői el fogják ismerni, hogy 
a forráskritika eredményeit nagy haszonnal gyümölcsöztetve, a 
főkérdés megoldásához talán egy lépéssel közelebb vitt. 

Budapest. Dr. Huszár Elemér. 



III. V E G Y E S E K 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULATRÓL. 

Legrégibb magyar katholikus társulatunk, a Szent-István-
Társulat, nagyszabású és céltudatos könyvkiadói működésével 
teljes mértékben kiérdemelte a katholikus közönség elismerését,, 
bizalmát és felkarolását. Rendes és pártoló tagjainak mindenkor 
kedves, korszerű és tanulságos tagilletményeket ad, melyek ter-
jedelemre és értékre az évi rendes tagsági 10 korona díjat s a 
pártoló tagok csekély 2 korona évi diját nagyban túlhaladják. 
Kívánatos azért, hogy a Szent-István-Társulathoz rendes vagy pár-
toló tagul minden katholikus egyén, egyesület, könyvtár és egyéb 
intézmény csatlakozzék. A belépéseket ily címre tessék intézni: 
a Szent-István-Társulat igazgatóságának, Budapest VIII., Szent-
királyi-utca 28. 

A Társulat nagy gondot fordít arra, hogy a katholikus nép-
iskolákat és középiskolákat mindenféle tankönyvvel ellássa. Tan-
könyvei kitűnőek s általános kedveltségnek örvendenek. Egyetlen 
katholikus iskolának sem szabad a Szent-István-Társulat tanköny-
veit mellőznie, erre a magyar püspöki kar rendelete is kötelez. 

Kitűnőek a Szent-István-Társulat egyéb kiadványai is : az 
értelmiség számára írt tudományos és szépirodalmi könyvei, az 
immár 100-ik kötethez közelgő Családi Regénytár, az Ifjúsági 
kiadványok és a 300 számot meghaladó Népiratkák. 

A Társulat legújabban is sok teljesen korszerű, szükséges és 
hasznos könyvet adott ki. Ezeknek jegyzékét a jelen füzet hir-
detési rovatában tessék keresni. Ha egyikre-másikra külön is fel 
akarom hivni az olvasó figyelmét, alig sikerül választanom. Igaz, 
hogy a Szentírás rangjánál és szükségességénél fogva elsőséget 
követel; Platz Bonifác Apologiai vitatkozásai nagy fajsúlyúak s 
olvasásuk oly szükség, mint a falat kenyér ; Friedreich (Görcsöni) 
Gróf Széchényi István élete, nagy tökéletességű történelmi m ű ; 
Sienkiewicznek elég a nevét hallani, hogy műve értékéről bizo-
nyosak legyünk; Huszár Károly (A magyar nép hősei) és Vass 
József (Magyarok vigasztalása) alkotásait is nagy örömmel és. 
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bizalommal fogadjuk. Ám a többi újdonság is mind jeles szer-
zők műve s tanulságos, épületes és egyik ennek, másik annak 
szükséges olvasmány. 

Karácsonyi, újévi és más alkalmi vagy tankönyvi szükség-
letét minden katholikus a Szent-István-Társulatnál szerezze be. 
A Társulat könyvkiadóhivatalától (Budapest, VIII., Szentkirályi-
utca 28.) vagy könyvkereskedéséből (Budapest, IV., Kecskeméti-
utca 2. és Szeged, Kárász-utca 10.) tessék teljes könyvjegyzéket 
kérni. Ugyanott bármily könyvet meg lehet rendelni. 

AZ A Q U I N Ó I SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Felolvasóülés 1915. december 1-én. 

A felolvasóülés szinhelye a központi papnevelő-intézet dísz-
terme volt; kezdete V2Ó-kor. 

Jelen voltak: dr. Mikes János szombathelyi püspök, ki az 
elnöki tisztséget is betöltötte; dr. Rott Nándor, dr. Magdics 
István, dr. Hanuy Ferenc, dr. Hanauer Á. István, dr. Breyer István, 
dr. Kiss János, dr. Trikál József, dr. Jehlicska Ferenc, dr. Schütz 
Antal, dr. Babura László, dr. Saly László, dr. Martin Aurél, 
dr. Huszár Elemér, Kőszeghy László, Quint József, Quint Józsefné, 
dr. Streda Rezső, dr. Töttössy Miklós, dr. Wéber Pál, Polgár Pál 
dr. Gamauf István, dr. Ráday Sebestyén, Mihálovics Zsigmond 
dr. Angyal Kálmán, Balla László, Bräutigam Ferenc, Oltványi 
József. 

Az ülés tárgya dr. Mössmer József papnevelőintézeti alkor-
mányzó, rendes tag felolvasása volt : A bölcselet e's világnézet mű-
vészi elemeiről. A felolvasás szólott a világnézet és bölcselet közti 
különbségről és reámutatott a művészi elemekre, amelyek mind-
kettőben előfordulnak és ismertette a világnézet tárgyait, azok 
tulajdonságait és forrásait. Kifejtette azután, hogy alanyi szem-
pontból véve, mikép keletkezik a világnézet az élmény, benyo-
más, alakítás és kifejezés révén. Végül a világnézet alanyi felté-
teleiről és fontosságáról szólott, 

Az igen nagy tetszéssel fogadott felolvasás után a követ-
kező észrevételek hangzottak el : 

Dr. Kiss János, ügyvezető alelnök: Igen tisztelt társaság! 
Igen gazdag egyéni világnézet megnyilatkozását voltunk szeren-
csések hallgatni. Telve gondolatokkal, ismerettel, értékeléssel. 
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Egy igazi bölcselkedő hosszas gondolkodásának gyümölcsét élvez-
tük. És amiről a felolvasó úr szólani kívánt, a bölcselet és világ-
nézet művészi elemeit az előadásban megtaláltuk. És amit a világ 
bölcseleti és művészeti szemléletétől őszerinte várhatunk, akatharist, 
a lelki megtisztulást és felemelkedést, azt hiszem, hogy az ő fel-
olvasása után ebben van mindannyiunknak részünk s ezért kö-
szönettel vagyunk. 

Kpszeghy László dicsérettel szól az előadásról, amelyben 
a legtisztultabb keresztény gondolatok keretében igen szépen és 
kerekdeden van kifejezve az, hogy mi emberek teljes egészünk-
ben vagyunk gondolkodók, hogy az egész ember filozofál és a 
bölcselkedésben a sejtő lélek is részt vesz. Ezt sok modern gon-
dolkodónál is megtaláljuk. így Richardo, Idealismus c. művében 
helyteleníti azt a felfogást, mintha a tudomány lenne a tudás-
nak egyedüli formája. Bremond szerint az igazi nagy irók azok, 
akiknek mondatai befejezve nincsenek, mert a lelkekben kell foly-
tatódniok. Azon írókhoz, akik bölcseleti világnézetüket esztétiká-
val vegyítik, hozzá lehet még venni Walter Péter angol esz-
tétikust is. 

«Ha pedig — úgymond — valami nagyon szép szóban 
akarnám kifejezni, mi az, egyszerre gondolkozni és művészinek 
lenni: ez Prohászka püspök úr. O róla is meg kell emlékez-
nünk, ha a világnézetnek költői és tudományos feldolgozásáról 
van szó.» 

Dr. Mössmer megjegyzi, hogy erről ő sem feledkezett meg, 
csak a felolvasásból hagyta ki. 

Dr. Kpszeghy László megemlíti még Benedetto Crocet, aki 
a panesztetizáló gondolattal szemben érdekes ellentétet képez, 
amennyiben teljesen elkülöníti magát az esztetika minden mű-
velőjétől. 

Dr. Mikes János gróf, szombathelyi püspök: Ezen nagyon 
szép bírálatok elhangzása után egyebet nem mondhatok, mint 
azt, hogy a felolvasó úr művét másként meg sem írhatta volna, 
mint ahogy megírta. Mert évek óta van szerencsém őt ismerni 
és konstatálhatom, hogy ez csak virágja és folyománya az ő 
gazdag gondolatvilágának. Ő az életet nyitott szemmel járja végig 
s most megfigyeléseinek s gondolatainak egész láncolatát tárta 
elénk, azért ragadott el mindnyájunkat annyira. A felolvasást az 
Aquinói Szent-Tamás-Társaság nevében is megköszönöm és az 
ülést bezárom. 
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A L E L K I P Á S Z T O R K O D Á S T A N ÉS S E G É D -
T U D O M Á N Y A I N A K S Z A K S Z E M L É J E . 1 

A Padernborni Bonifatius-Druckerei kiadásában immár ötöd-
ször jelent meg P. Nazarius Sosse ferencrendi atyának Gewinnt 
mehr Ablässe c. kis füzete (1913. 72 1.). A füzet életrevalóságá-
nak legjobb jele az öt kiadás. Kár, hogy nem mentes a hibáktól, 
így pl. mikor a szerző a halottak javára nyerhető búcsúkról 
beszél, azt állítja, hogy a személyekre konkrété is rá kell gon-
dolni, akiknek a búcsút juttatni akarjuk; általában a szenvedő 
lelkeknek csak akkor adhatjuk át a búcsút, ha minden elnyerhető 
búcsút érettük ajánlunk fel. (...«wenn jemand überhaupt alle 
Ablässe, die er gewinnen kann, den Seelen des Fegfeuers über-
läßt, wie es z. B. durch den heroischen Liebesakt geschieht». 
I. m. 20. 1.) Kár ilyen állításokkal riasztgatni a hívőket a búcsú-
tól. Annyi tény, hogy ajánlatosabb meghatározott személyekre 
gondolni a búcsú elnyerésekor; de hogy egyes búcsúkat is — 
tehát az «actus heroicus» nélkül — általában a halottakért elnyerni 
nem lehetne, ennek épen ellenkezőjét állítja az egyház hivatalos 
búcsukönyve, melyben olvasható: «...Tale applicazione puö farsi 
o ad una, o a piú determinate Anime, ovvero ingenere a favore 
di tutte le Anime del Purgatorio». (Raccolta di Orazioni e Pie 
Opere. Roma, 1898. VIII. 1.) Hasonlókép téves állítás, hogy aki 
az ötszörös skapularét viseli, halála óráján öt teljes búcsút nyer. 
(65. 1.) Ugyanazon pillanatban több teljes búcsút nyerni önmagá-
ban ellenmondás, mert hiszen egy teljes búcsú is valamennyi 
ideiglenes büntetés elengedése. Mindenesetre biztosabb, hogy 
megnyerjük a teljes búcsút, ha arra több jogcímünk van; lehet-
séges u. i., hogy egyiknek vagy másiknak előírt feltételeit nem 
töltöttük be kellőképen s akkor ott van még tartalékban egyéb 
jogcímünk. A különféle búcsuájtatosságok a halál órájára nyerendő 
teljes búcsúért tehát csak különféle módozatok, melyek segít-
ségével egy és ugyanazon teljes búcsút biztosabban igyekszünk 
elérni. 

1 Hogy a Religio 1914. évfolyamában megjelent szaktudományi szemlé-
nek folytatását ily későn közölhetjük, szolgáljon magyarázatául, hogy a szemle 
irója tizennégy hónapon keresztül a harctéren gyakorlatban váltotta életre a 
lelkipásztorkodástan elméleti tanításait. 
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A papság tudományos kiképzése — az aszkétikus mellett — 
oly életbevágó föltétele a mai eredményes lelkipásztorkodásnak, 
hogy az erről szóló tanulmányok már előre felhívják magukra a 
figyelmet. A héber nyelv intenzivebb tanításával akarja a papság 
tudományos tekintélyét emelni Butin S. M. cikke, mely Hebrew 
in our Seminaries címmel a «The Ecclesiastical Review» 1914. 
évi februári számában jelent meg. 

A cikkíró elsorolja a héber nyelvtanulás theologiai előnyeit. 
Orientálistákra van szükségünk — mondja — akik eredménnyel 
állják ki a tudományos küzdelmet a másvallású linguistákkal 
szemben. Tekintélyre számottartó biblikus nem lehet, aki nem 
otthonos a biblia eredeti nyelvében. Hányszor kell a helyes 
szövegértelmezés megállapítása végett az eredeti szövegre vissza-
menni s ilyenkor mily előny, ha rá tudunk mutatni, hogy a 
katholikus értelmezési módot a filologia nemcsak megengedi, 
hanem meg is követeli ! Innen érthető a «Vigilantiae» (1902. okt.) 
kezdetű apostoli levél figyelmeztetése: «Danda est opera, ut 
minori in pretio ne sít apud nos quam apud externos linguarum 
veterum orientalium scientia». Csak a héber nyelv tanulásával 
leszünk abban a helyzetben, hogy javíthassunk a rationalista 
biblikusok szövegkritikáján, megismerkedhessünk az iró lélek-
tanával — ami megint a helyes szövegértelmezés feltétele — s 
oly kérdésekben, melyekben az eredeti szöveg döntő jelentőségű 
(pl. a Pentateuchus-kritika), otthonosak lehessünk. A cikk további 
része speciális amerikai állapotokat tart szem előtt, tehát azt 
elhagyjuk. A cikknek itt ismertetett alapeszméje is mutatja, hogy 
alkalmas ugyan a héber nyelv fontosságára felhívni a figyel-
met, de korántsem tudja megokolni azt a nézetet, mely minden 
szemináriumtól megköveteli a héber nyelv tanítását. Amit a cikkíró 
a héber nyelv fontosságáról ír, nálunk is kivétel nélkül mindenki 
bizonyára el fogja fogadni, de csak az — egyetemek számára. 
A budapesti egyetemi hittudományi karon tényleg az a helyzet,, 
hogy a keleti nyelvekkel behatóan megismerkedhetnek a • hit-
tudományi hallgatók, akik közül — általában legalább — a jövő 
komoly tudományos theologusai kerülnek ki. De viszont lehet 
olyan vélemény is, mely szerint a mai, egyre jobban specializálódó 
és úgyis egyre bővülő theologiai oktatásban a vidéki theologiákon 
is még mindig helyet biztosítani a héber nyelvnek annál kevésbbé 
megokolt dolog, minél nehezebb a gyakorlati életre sokkal szük-
ségesebb anyag elvégzése. A héber nyelvtanításnak az egyete-
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mekre való korlátozása, amint Magyarországon is akárhány vidéki 
theologián is törülték már a héber nyelvet, nem látszik ellentét-
ben állni XIII. Leó és X. Piusz rendeleteivel, akik főleg az akadé-
miai fokozatokra törekvőktől követelik meg a héber nyelvet. 
«Easdemque (linguas) — írja XIII. Leó a «Providentissimus»-ban — 
optimum erit, si colant alumni Ecclesiae, qui praesertim ad aca-
demicos theologiae gradus aspirant.» És X. Piusz a «Quoniam de 
re biblica»-ban : «Omnibus in Academiis quisque candidatus ad 
academicos gradus . . . experimento probabit satis s e . . . hebraei 
sermonis graecique biblici scientem». Ha nem is oly élesen, mint 
a cikkíró mondatja az ellenkező véleményen levőkkel, de bizo-
nyára akadnak, akik osztják ezt a nézetet : «... Hebrew is not 
practical and should be banished entirely from the seminary 
curriculum». Az ezáltal nyert időt pl. nagyon hasznosan lehetne 
a Szentírás gyakorlati exegesisére fordítani. 

Az orosz orthodox egyháznak hihetetlenül szomorú állapotait 
ismerteti A. Palmieri O. S. A. a The Ecclesiastical Review 1914. 
márciusi számában. (Russian ecclesiastical writers on the present 
position of the orthodox church.) A tanulmány eredménye azon 
szomorú tény megállapítása, hogy az orthodox egyházból hiányzik 
a természetfölötti elem, amely az emberiséget átalakítani képes 
és az isteni élet alapjait bennük lehelyezi. Mozdulatlanság és 
rideg formalismusterjeszkednek fölötte; a keresztény igazságoknak 
nem élő hirdetője az többé, hanem a keresztény régiségek múzeuma. 
Történelmi kutatók számára mindenesetre értékes múzeum, de 
értéktelen az élő embereknek s élni akaró lelkeknek. 

Az orthodox egyház kb. 100 millió hivőt számlál. Ez a 
rengeteg tömeg kerekszám 70 püspökség területén oszlik meg. 
De legelső baja az orosz egyháznak, hogy ez az aránylag kevés 
püspöke is alig látható, a hívekkel nem érintkeznek, hanem — 
rendesen kolostorokban lakva — napról-napra a hivatalos akták 
százain rágják át magukat. Az államhatalom különben is folyton ott 
lengeti fejük fölött a minden ok nélkül bekövetkezhető áthelyezés 
veszélyét. Mit kezdjen környezetével az orosz püspök, mikor az 
egész Oroszországban alig van püspök, aki 5—6 évet töltött volna 
ugyanabban a megyében és mikor egy új püspök fölszentelésével 
tíz réginek áthelyezése jár! 

Viszont a püspökök a papokon töltik ki szeszélyeiket és 
minden megokolás nélkül dobálják őket egyik helyről a másikra. 
Egyik püspök 9 hónap alatt papjainak 95%-át helyezte át. Oury 
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simbirski püspök néhány hónap alatt 118 papját degradálta vagy 
küldte kolostori fogságba. Érthető, ha ily körülmények közt az 
alsópapság körében nem ritka az öngyilkosság. 

A világiak körében sem beszélhetünk vallási életről, ahol 
ennyire megromlott a «föld sava». A városoknak nemcsak lakos-
sága nő, hanem vallási közömbössége és hitetlensége is. Maguk-
nak a papoknak fiai adják a példát a világi mulatságok felkaro-
lásában a vasárnapi istentisztelet helyett. Az alsóbb osztályok 
vallási tudatlansága pedig egyenesen a bálványimádással határos. 
Isten és a szentek közt néha különbséget sem tudnak tenni s a 
muzsik kimerítve látja minden vallásos életet a Szűzanya képe 
előtt végzett tömérdek prostratióval. A klérus is abban a meg-
győződésben él, hogy a liturgia mechanikus elvégzésével eleget 
tett lelkipásztori kötelességeinek. 

A papság sülyedésének egyik oka abban keresendő, hogy 
a szemináriumokat épen nem odavaló elemek keresik fel. Az 
orosz pap fiának, akarva nem akarva, szintén papnak kell lennie 
és a legnagyobb ritkaság, ha valaki tisztességes szándékkal és 
hivatással lép szemináriumba. Ezek a szemináriumok meg egye-
nesen mintha arra volnának berendezve, hogy a jövendő papot 
a papi kötelességek megvetésére neveljék! Az erkölcsi visszafej-
lődésnek, politikai lázadásnak, nem egyszer valóságos bűntények-
nek melegágyai. Suvoroff orosz kánonjogász szerint sehol a 
világon nem található oly botrányos élet a szeminaristák közt, 
mint Oroszországban. Az 1906—7-iki politikai zavarok alatt 
majdnem minden szemináriumot be kellett zárni az ott hirdetett 
politikai nihilismus miatt. Püspökeiket, elüljáróikat bántalmazták ; 
a tamboffi szeminárium rektorát egy szeminarista lelőtte. 

Nagy akadálya a papi életre nevelésnek a theologiai taná-
rok laikus volta is, akik ki tudják ugyan fejteni a Szentírás értel-
mét, de igazi papi szellemet nem adhatnak hallgatóiknak. «The 
wholly lay influence in clerical training is the dissolving acid of 
the apostolic life in Russia.» A papság szegénysége s hivatalos 
iratokkal való túlterheltsége s a papság körében duló nagymérvű 
iszákosság csak újabb akadályai az eredményes pasztorációnak. 
Unió nélkül e szomorú állapotoknak nem lehet véget vetni. 

A protestantismusnak világszerte — nálunk átlag kevésbbé 
—• érezhető bomlása új feladatokat ró a lelkek üdvéért buzgól-
kodó kath. papra. Ha valaha, most van alkalma megmutatni, 
hogy tényleg az a «piscator animarum», aki életét adná, ha csak 
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egyetlen vergődő, hitetlenségbe s közönyösségbe merült lelket 
is vissza tud hódítani Krisztusnak. Egyszerre nem lehet a pro-
testantismusban kielégítést többé nem találó nagy tömeget meg-
menteni — írja The pastor and the other sheep c. cikkben 
Arthur B. C. Dunne (The Eccl. Review 1914. febr.) — de leg-
alább vegyük fel a hajóra egyenként őket, mint a Carpathia 
szedte fel a szerencsétlenül járt Titanic utasait. Nem szabad 
őket várni, hogy jöjjenek; hiszen százával volnának, kik jönné-
nek, ha legalább a tékozló fiú atyjának szeretetével félútra 
kiállnánk elébük. A krisztusi szó: Más juhaim is vannak, azokat 
is legelőre kell vezetnem, nem talál teljes megvalósulásra a 
pogány missiókban, ha köztünk is, ajtónk előtt igazság után 
sóvárogva koldulnak a lelkek. Hogy azonban systematikus el-
járás biztosítsa az elhidegült protestánsok megtérítését, az iró 
felsorolja a főtényezőket, melyek a kérdésben lényeges szerepet 
játszanak. Ezek: Isten, a pap, a laikusok és egy jóakaratú nem-
katholikus. 

Minthogy senki sem megy Krisztushoz, hacsak az Atya 
nem vonza őt, az amerikai katholikusok külön ájtatosságokat 
tartanak a protestánsok megtéréseért és külön prédikációkban 
reflektál a pap a híveknek nehézségeire is. Bárki bedobhatja 
kérdéseit egy gyüjtőszekrénybe s a következő vasárnap feleletet 
kap rá. Még pedig komoly választ, mert hiszen akárhányszor 
egy lélek további sorsa függ ettől. «The issue is too tremen-
dously important, for here. . . the pirest is dealing with the most 
intimate and vital interests of immortal souls.» Nagyon kell 
vigyáznia a papnak, hogy ki ne oltsa a pislákoló mécsest. Az 
ájtatosságok idejének letelte után kezdődik a tulajdonképeni 
kurzus, mely alatt hitünk igazságait igyekszik a pap positive 
kifejteni. Mindjárt az elején azonban — captatio benevolentiae 
— bejelenti, hogy senkit kötéllel nem akar fogni, mindenki 
várja be a (25 előadásból álló) kurzus végét s azután cseleked-
jék belátása szerint. Laikusok, gyermekek, betegek, sajtó egy-
aránt előmozdítják a pap munkájának eredményét. 

Míg nálunk a vízkeresztnapi prédikációval és gyűjtéssel (ez 
is ott, ahol) úgyszólván kimerül a pogány missiók iránti érdek-
lődés, a nyugati országokban újabban egyre nagyobb hullámo-
kat vet a kath. egyház ezen eminens érdekének, a pogány 
missióknak felkarolása. Szó sincs róla, az angol, francia, német 
missiós-mozgalmakban az országok gyarmatainak érdeke is bele-
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játszik, ami minálunk teljesen hiányzik. De viszont be kell ismer-
nünk, hogy a missiók iránt köztük még sokkal kisebb az érdek-
lődés, mint azt az egyháznak ezen életbevágó érdeke meg-
érdemelné. 

A missiós-feladatoknak szerető felkarolása és megértése 
annál inkább terjed külföldön. így legújabb reményteljes hajtása 
e mozgalomnak a még alig néhány éves kath. akadémikusok 
missiós törekvése. Az 1909-iki boroszlói német kath. nagygyűlé-
sen a missiók nagy előharcosa, Löwenstein herceg pendítette 
meg a gondolatot: «Ich rege den Gedanken an, daß für die 
kathol. Studenten Deutschlands akademische Missionsvereine 
sich bilden mögen, die für die Zukunft eine Elite missions-
verständiger und missionsbegeisterter Gebildeter erziehen sollen». 
1910. folyamán Münsterben meg is alakult az egyetemi hallgatók 
missiós egylete, mely azóta egyéb helyeken is (Passau, Freising, 
St. Peter in Baden) megvalósult. 

Ausztriában szintén terjed a mozgalom. A bécsi eucharis-
tikus világkongresszussal egyidőben St. Gabrielben tartották az 
«I. Technologen-Missionskonferenz»-t. Az ennek nyomán meg-
indult főiskolai missiósmunkát tovább fejlesztette a «II. Missions-
konferenz», melyet a legutóbbi linzi kath. nagygyűlésen tartot-
tak. Mindenütt lehetőleg külön akadémiai missiós-egyletet alakí-
tani í — ez lett a jelszó. 

Mi már most ez egyletek célja? Korántsem egyedül pénzt 
kérni a missiók számára. Főcéljuk a missiók eszméjének meg-
nyerni a tagokat, főkép a theologusokat felvilágosítani a missiók 
minden kérdéséről, hogy egykor szeretettel tudják híveik figyel-
mét eziránt felkelteni. Bővebben szólnak e kérdésről a kizárólag 
e célra alapított «Akad. Missionsblätter» (Münster), az ugyanott 
megjelenő «Zeitschrift für Missionswissenschaft», továbbá «Erste 
österr. Theologen-Missionskonferenz» és «Ein Beitrag zur akad. 
Missionsbewegung» c. füzet (W. Bader, Rottenburg). 

Úgy gondoljuk, hogy e szemle keretében joggal emlékez-
hetünk meg arról a monumentális műről is, amely az 1913-iki 
jubileumi esztendők egyik legmaradandóbb irodalmi alkotása. 
Ez a paderborni Bonifacius-Druckerei kiadásában megjelenő s 
bizonyára minden papot érdeklő Attas Hierarchicus. (Descriptio 
geographica et statistica S. Romanae Ecclesiae tum Occidentis 
tum Orientis iuxta statum praesentem. Accedunt etiam nonnullae 
notae historicae necnon ethnographicae. Ára 36 Mk.) A mű 
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szerzője, K Sreit, eleinte csak régebbi «Kath. Missionsatlas»-ának 
új kiadását tervezte, azonban «consilio et hortatu S. Sedisj Apo-
stolicae» általános egyházi atlasszá bővítette ki. 

A mű első része öt nyelven (német, olasz, francia, angol, 
spanyol) az egyes országok rövid történeti, geographiai és nép-
rajzi ismertetését tartalmazza. Ezután 52 oldalas statisztika követ-
kezik, amelyben lelkiismeretes munkára valló részletességgel 
találjuk felsorolva valamennyi ország és missióterület egyház-
megyéinek alapítási évét, katholikus és nem katholikus lakóit, 
esperesi területeit, plébániáit, templomait, kápolnáit, világi papjait 
és szeminaristáit, szerzetesházait stb. Ezután érünk el az atlasz 
fő részéhez, amely 36 szines (33 x 41 cm.) térképből áll. Az első 
Róma térképe az egyházi épületek pontos megjelölésével. A többi 
térképek közül 13 Európára, 5 Ázsiára, 5 Afrikára, 7 Ameri-
kára, 2 a Déli-tengerre, 1 Ausztráliára, 1 az egyesült s 1 a 
schismatikus keletre vonatkozik. Az átnézetet a földkerekségnek 
egy általános vallási térképe teszi lehetővé. A térképek a leg-
újabb adatok alapján s az összehasonlítás megkönnyítése végett 
lehetőleg ugyanazon mérték szerint készültek. Az egyháztarto-
mányok külön színekkel, az egyes egyházmegyék kék vonallal 
vannak elhatárolva. Az atlaszt egyéb praktikus adatai is kitűnő 
segítővé teszik a tudományos munkálkodásban. 

1914. jan. 1-én a prágai egyháztartományban igen érdekes 
újítás lépett életbe, mely a prosynodalis vizsgák értékét és a 
theologiáról kikerült papság további tudományos képzését van 
hivatva előmozdítani. Az új idők új feladatok elé állítják a lelki-
pásztorkodó papságot; nevezetesen tőlük is nagyobbmértékű 
tudományos otthonosságot kívánnak ma már, mint ez régebben 
szükséges volt. 

Ezért a prosynodalis vizsgát ezentúl két részben kell az 
illető püspökségek papjainak letenniök. Az első vizsgálat tárgya 
egy erkölcstani kérdés és egy exegetico-homiletikus paraphrasis 
írásbeli kidolgozása, továbbá szóbeli vizsga az alapvető és ága-
zatos hittanból, erkölcstanból és hitelemzésből. A második 
vizsgálaton irásbelileg jogi vagy pastorális kérdést kell megfej-
teni, a szóbeli vizsgálat anyagát pedig a jog, lelkipásztorkodás-
tan s gyakorlati katechezis és prédikáció-előadás alkotja. E gya-
korlati újítás míg egyrészt könnyít a vizsgálati anyag eddigi 
összehalmozottságán, másrészt lehetségessé teszi az egyes tár-
gyakba való komolyabb elmélyedést is. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 49 
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Még fontosabb újítás rendelkezik a szemináriumból kikerült 
fiatal papok további kiképzéséről. Azt a hasznos tanácsot, amit 
szemináriumi elöljárók adtak útrainduló neopresbytereiknek, hogy 
minden évben legalább egy tankönyvüket olvassák át újra, a 
törvény erejével teszi kötelezővé ez a rendelet, melynek értel-
mében felszenteltetése után minden pap öt éven keresztül egy-
egy vizsgát köteles letenni a püspök által kinevezett bizottság 
előtt. A tárgyak így oszlanak meg: első évben a Szentírás-tudo-
mányból, másodikban dogmatika- és filozófiából, harmadikban 
az erkölcstanból, negyedikben az egyháztörténelemből, ötödikben 
a jog- és lelkipásztorkodástanból. A rendelet kétségkívül alkal-
mas eszköznek látszik a theologiai tanulmányok rendszeres át-
ismétlésének biztosítására. 

Liturgika s rubricistika. 

A katholikus egyház liturgiája mindenkor kiválóan alkal-
mas tényezőnek bizonyult vallásos érzések fölkeltésére s a lelkek-
nek — ideszámítva a legnagyobb művészeket is — megragadá-
sára. Napjainkban egyre jobban kezdenek tudatára ébredni annak 
a befolyásnak, amit a legszigorúbb pontossággal előadott katho-
likus egyházi szertartások a szemlélőre gyakorolnak és a liturgiá-
nak felkarolásával igyekeznek elérni azt a már eddig is akárhány 
konverziót előmozdító üdvös lelki megindulást, amit az egyedül 
az észreható legfényesebb apologia sem tud a lélekből ki-
váltani. 

Főkép ebből a szempontból jegyezzük fel örömmel azt a 
liturgikus hetet, amelyet az 1914-iki nagyhéten a maria-laachi 
bencések tartottak egyetemi hallgatók számára s amely napok-
nak feladatuk volt a kurzus résztvevőit a kath. liturgia mélyebb 
megértésébe bevezetni. Az időpont megválasztása is kitűnő volt. 
Mikor a kath. egyház liturgiája csúcspontját éri el, épen a lelki 
elmélyedésnek eme napjaiban nyert betekintést az a 100 részt-
vevő (csak ennyi fért el a kolostorban a 200 jelentkező közül) a 
liturgia kincsesbányájába és a csendes kolostor templomában 
mindjárt gyakorlatban is, a kicsinységekre is kiterjedő pontos-
sággal bemutatva láthatta annak megkapó fönségét. Az előadások 
kezdetén P. Hammensteede beszélt az egyházi időszakok külső 
struktúrájáról. Mohlbergs a nagycsütörtöki és nagypénteki szer-
tartások keletkezését tárgyalta; a kolostor apátja, P. Herwegen 
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pedig a liturgikus imák és az istentisztelet iránti érdeklődést 
akarta fokozni előadásával, míg P. Boeckeler egyes liturgikus 
szövegeket és ceremóniákat elemzett abból a szempontból, hogy 
mily bőven szolgáltatják azok a vallási indításokat és gondo-
latokat. 

A milánói zsinatnak a templomokra vonatkozó hygienikus 
szabályait közokulás céljából itt közöljük: 

1. Ünnepnapok vagy nagyobb gyülekezet után minden 
templomban dezinficiálni kell a padlózatot, 0003 erősségű subli-
matum corrosivummal, vagy más bevált szerrel. 

2. A látogatottabb templomokban a padokat, gyóntatószé-
keket naponta kell tisztítani. 

3. A gyóntatószékek rácsait a szükséghez képest (a látoga-
tottabb templomokban legalább is minden hétfőn) forró lúggal 
kell lemosni. 

4. A szenteltvíztartó minden szombaton — esetleg többször 
is — kiürítendő s az edény az új víz beöntése előtt dezinficiálandó. 

5. Megfelelő plakátokkal kell a híveket kitanítani, hogy a 
szent hely iránti tisztelet, jó modor és az egészség egyaránt 
követeli, hogy a padlóra ne köpjenek. 

6. Ahol még szokásban van, hogy az áldozóknak vizet 
nyújtanak, a népet ki kell oktatni, hogy ne igyanak, csak ha 
tényleg szükségük van rá. De erre a célra külön kis kancsót kell 
alkalmazni és ha az egyik ivott belőle, más már nem használ-
hatja dezinficiálás előtt. Az áldoztató rácsot borító lepel gyakran 
váltandó és nem szabad megengedni, hogy a hivek arcukat 
abbatemessék, vagy szájukat beletörüljék. 

7. Minden héten valaki «in sacris constitutus» köteles gon-
dosan kitisztítani a kelyheket és a szent edényeket. 

8. Oly templomokban, hol több misét szoktak mondani, 
minden pap számára külön purificatorium és amictus jelölendő 
ki és ezeket legalább hetenként fel kell cserélni. 

A 9. és 10. pont járvány idejére intézkedik. Bármint fognak 
is neheztelni a zsinat rendeletei miatt a — sekrestyések, annyi 
tény, hogy ha lelkiismeretesen meg fogják tartani, sok jogos 
szemrehányást szüntetnek meg. 

A háznál végzett keresztelések alkalmával követendő el-
járásra vonatkozólag két alkalommal is kellett az utóbbi időben 
a rituskongregációnak felelni. 1914. jan. 17-én «affirmative» 
választ adott a belluno-i főpásztor azon kérdésére, vájjon a sür-

49* 
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gős szükség esetén kívül püspöki engedéllyel háznál végzett 
kereszteléseknél el kell-e végezni a római rituálé valamennyi 
ceremóniáját. A versaillesi püspök ugyancsak ezen tárgyban a 
következőket kérdezte: 1. Halálos veszedelemben kiszolgáltatott 
keresztségnél a vízzel való leöntés után vájjon súlyos bűn alatt 
kötelező-e még a chismával való megkenés, fehérruha s égő-
gyertya átnyújtása is ? 2. Vájjon nem kell-e sürgetni a versaillesi 
egyházmegyében ezeket a ceremóniákat, ahol azok hasonló ese-
tekben kiszolgáltatott keresztségnél feledésbe mentek. 3. Ugyanaz, 
mint a belluno-i kérdés. Válasz (1914. jan. 23.): Ad 1. et 2.: 
Meg kell tartani a római Rituale előírását; ad 3. ugyanaz, mint 
a belluno-i kérdésre. 

1914. jan. 22-én a Congr. S. Off. ujolag rendezte az Oltári-
szentség kitételekor nyerhető búcsúkat, mert sokan kértek felmen-
tést az ú. n. «Instructio Clementina» által a 40 órai szentség-
imádásra előírt feltételek alól, nevezetesen a szentségimádás éjjeli 
megszakítására vonatkozólag (ugyanis a nevezett instructio sza-
kadatlan imádást írt elő). E kérés értelmében a Szentatya meg-
engedte, hogy hol az Ordinarius beleegyezésével nem is a Kele-
men-féle instructio szerint tartják a szentségimádást, a búcsúk s 
az oltárprivilegium érvényben maradnak, ha az első nap hajna-
lán vagy dél felé kiteszik az Oltáriszentséget, az első s második 
napon kitéve hagyják s a harmadik nap delén vagy estefelé 
reponálják, ha mindjárt éjjel a kitétel meg is szakíttatott. A ren-
delkezés egyéb pontjaiból még megemlítjük, hogy az imádásra 
kitett Oltáriszentség meglátogatása által 7 évi és 7 negyvennapi 
búcsú nyerhető (halottakra is alkalmazható). 

Az 1913. okt. 23-án kelt «Abhinc duos annos»-ig, mely 
egyéb újításai mellett újrarendezte az oktávákat is, dec. 17-től 
egészen Vízkereszt napjáig tiltva volt minden particularis oktáva 
ünneplése. Minthogy azonban az említett Motu proprio kará-
csony után már megengedi az ilyen oktávák ünneplését, ezentúl 
ez nem fog akadályba ütközni. A S. C. R. explicite is kifejezte, 
hogy a dec. 19—23. közt előforduló ünnepeknek itt-ott engedé-
lyezett oktávai ezentúl újra életbe lépnek (1914. febr. 12.). Ugyanez 
áll a karácsony utáni időre. így pl. a jezsuita-rendben a Circum-
cisio Dni «festum titulare». Általános szabály szerint ezen ünnep 
«duplex I. cl. cum octava» ünneplendő. Eddig azonban az oktáva 
ünneplése Vízkeresztig tiltva volt; tehát míg eddig oktáva nél-
kül, ezentúl oktávával fogják megülni. 
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Egy püspök kérdést intézett a Congr. Rit.-hoz, vájjon 
templom titularisául választható-e a mi Urunk eucharistikus 
Szive. A congregatio nem engedte meg, hanem más liturgikus 
titulust (Ss. Redemptor, Ss. Sacramentum, Cor Jesu stb.) követelt 
meg (S. C. R. 1914. márc. 28.), és pedig csak az eddigi szokás-
hoz ragaszkodva (iuxta alia responsa in similibus casibus). Persze 
ebből nem következik az Úr Jézus eucharistikus Szive tisztele-
tének elitélése, hiszen ez már a S. Officiumhoz tartoznék; csak 
titularis gyanánt nem választható, mert nincs se ünnepe, se offi-
ciuma, se jóváhagyott ábrázolási módja. Mindenesetre vigyázni 
kell minden újszerű ájtatosság körül, de hogy a Jézus eucharis-
tikus Szivének tiszteletét az egyház el nem itéli, bizonysága 
ennek a IX. Pius által a Jézus euch. Szive segítségül hivására 
engedélyezett búcsú (1868. febr. 29.) és egyéb búcsúk is (1899. 
febr. 6., 1902. jún. 17.). Amit az egyház különösen hangsúlyoz e 
kultusznál, az annak felismerése, hogy ez a kultusz nem lénye-
gesen különbözik a Jézus Szive kultuszától s nem áll fölötte az 
eucharistia kultuszának. Ez olvasható XIII. Leónak «Admotae 
nobis preces» brévéjében is (1903. febr. 16.), mellyel a római 
Szent Joachim-templomban az euch. Szív archiconfraternitását 
megalapítja: ...«.Non dissimili p rarsus cultu atque illi quem Sacro 
Cordi profitetur, tantum peculiaribus venerationis, amoris et grati 
ac reverentis animi studiis, illum recolit supremum dilectionis 
actum, quo Redemptor noster omnes cordis sui divitias effundens, 
ut nobiscum ad exitum usque saeculorum moram ageret, adora-
bile instituit Eucharistiae sacramentum...» Az említett archicon-
fraterniternitasnak külön közlönye is van (Revue] de l'Archicon-
frérie du Coeur eucharistique de Jésus), mely a magister s. 
palatii imprimatur-jával jelenik meg. 

A bécsi egyházmegye böjti fegyelme az 1914. esztendőben 
érdekes újításon ment keresztül. A főpásztor ugyanis, Piffl herceg-
érsek «korunk állapotaira való tekintettel a Szentszéktől 1914. 
jan. 27-én kapott hatalmánál fogva» («mit Rücksicht auf die 
gegenwärtigen Zeitumstände Kraft der vom Hl. Stuhl erhaltenen 
Vollmachten») megengedte a húseledel élvezését nagycsütörtökön 
és nagyszombaton és a kántorbőjtök szerdáján is és kijelentette, 
hogy nagyszombaton déli 12 órával véget ér a jejunium kötelezett-
sége; hasonlókép eltöröltetik a «vetitum mixtionis carnium et 
piscium». Ugyanezen felmentéseket 1914. máj. 11-én a S. C. 
Conc. Magyarországnak is megadta. 
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A spanyol nyelvű amerikai országokban október 12-ét 
Amerika felfedezése napja gyanánt szokták megülni. A costa-
rica-i direktóriumban (Ordo divini officii recitandi missaeque 
celebrandae servandus in hac. dioccesi Sancti Josephi de Costa Rica) e 
napon a következők olvashatók: «Hodie un qualibet Parochia 
cani potest Miss, pro grat. actione, col. albo, cum Hymn. Te 
Deum, in memor. detectionis et conversionis Americae». 

A rituskongregáció 1914. febr. 27-én elrendelte, hogy «ad 
normám recentium Rubricarum et Decretorum, et ad maiorem 
uniformitatem curandam» a Magyarok Nagyasszonyának Ünnepe 
ezentúl állandóan október 8-án tartassék, mint festum dupl. 2. cl. 
Az I. Vesp.-ból az «O gloriosa» himnuszt a Matutinumba kell 
helyezni és az I. Vesp.-ba a következő rubrikát kell beszúrni : 
«Si I. Vesperae dicendae sunt integrae, recitandus est hymnus 
O Gloriosa de Matutino, et ad Matutinum hymnus Praeclara 
custos ut in festő Immac. Concept. B. M. V.» 

A részben már életbeléptetett, részben még készülő breviá-
rium-reform a zsoltárok beosztásában s a lectiókban mélyreható 
változásokkal jár, ellenben — minden valószínűség szerint — 
nem fogja érinteni a breviárium himnuszait. Ezek maradnak 
abban az alakban, amint azokat 1644-ben VIII. Urbán alatt át-
dolgozták. Az akkori átdolgozás Dom Cabrol kiváló liturgista 
szerint 952 változtatásból állott s ha a legtöbb himnuszban óva-
kodtak is a gyökeres változtatástól, akadunk több alaposan meg-
változtatott himnuszra is. Sajnos, hogy ezáltal ugyan «accessit 
latinitas», de gyakran «recessit pietas». A legtöbb himnuszt azon-
ban — egy-két szó kivételével — még ma is úgy recitáljuk, amint 
azok az őskereszténység tüzes szeretetének kohójából kikerültek. 
A nagyobb változásokra álljon itt néhány példa: 

Mai szöveg: Régi szöveg: 
O gloriosa Virginum, 
Sublimis inter sidera 

O gloriosa Domina, 
Excelsa super sidera, 

Qui te creavit, parvulum 
Lactente nutris ubere. 

Qui te creavit, provide 
Lactasti sacro ubere. 

Quod Eva tristis abstulit, 
Tu reddis almo germine : 
Intrent ut astra flebiles, 
Coeli recludis cardines. 

Quod Eva tristis abstulit, 
Tu reddis almo garmine : 
Intrent ut astra flebiles, 
Coeli fenestra facta es. 

A változásokat főkép a jobb rhytmus kedvéért eszközölték. 
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Ugyanezért változtatták meg Fortunatus 
sok helyét is. 

«Vexilla Regis»-ének 

Mai szöveg: 
Vexilla Regis prodeunt, 
Fulget crucis mysterium, 
Qua vita mortem pertulit 
Et morte vitám protulit. 

Régi szöveg: 
Vexilla Regis prodeunt, 
Fulget crucis mysterium, 
Quo carne carnis Conditor 
Suspensus est patibulo. 

Az új szöveg erőltetett antithesise nem pótolja eléggé a régi-
nek szépségét. 

Quae vulnerata lanceae 
Mucrone diro, criminum 
Ut nos lavaret sordibus, 
Manavit unda et sanguine. 

Quo vulneratus insuper 
Mucrone diro lanceae : 
Ut nos lavaret crimine, 
Manavit unda sanguine. 

Az «insuper» ugyan kimaradt az új szövegből, de viszont 
mintha a réginek egyszerűsége és világossága is gyengült volna. 

Beata cujus brachiis 
Pretium pependit saeculi, 
Statera facta corporis, 
Tulitque praedam tartari. 

Helyes ugyan az utolsó szó 
viszont a «pretium»-ot kénytelen 

O Crux ave spes unica, 
Hoc passionis tempore : 
Piis adauge gratiam, 
Reisque dele erimina. 

A métrum ki van ugyan jav 
rímet feláldozták. Másik példa: 

Beata cujus brachiis 
Saecli pependit pretium 
Statera facta corporis 
Praedamque túlit tartari. 

rendjének megváltoztatása, de 
kéttagúnak venni. 

O Crux ave spes unica, 
Hoc passionis tempore 
Auge piis justitiam, 
Reisque done veniam. 

ítva, de viszont a régi szép 

Mai szöveg: 
Creator aime siderum, 
Aeterne lux credentium, 
Jesu Redemptor omnium, 
Intende votis supplicum. 

Qui daemonis ne fraudibus 
Periret orbis, impetu 
Amoris actus, languidi 
Mundi medela factus es. 

Régi szöveg: 
Conditor aime siderum, 
Aeterne lux credentium, 
Christe Redemptor omnium 
Exaudi preces supplicum. 

Qui condolens interitu 
Mortis perire saeculum 
Salvasti mundum languidum, 
Donans reis remedium. 
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1914. jan. 16-án kelt motu-proprioval a rituskongregáció új 
alakot kapott s ezáltal munkabeosztása is megváltozott. Mikor 
V. Sixtus életbe hívta, két feladatot tűzött elébe: a nyugati 
egyház szertartásairól gondoskodni s a szenttéavatás ügyeit 
vezetni, az előbbire nézve a «magistri caeremoniarum», az utób-
bira pedig a konzulturok segítségével. XIII. Leó három, szak-
emberekből álló commissio-t állított a kongregáció mellé tanács-
adókul, anélkül azonban, hogy a commissiók tagjai a konzulto-
rok közé számítottak volna. Jelen motu-proprio eltörli a komis-
siókat s azok feladatát a rituskongregáció konzultoraira viszi át, 
akik ezentúl két szekcióra fognak oszlani, melyeknek elseje a 
boldoggá- és szenttéavatással, a második pedig a liturgiával és 
az ereklyékkel fog foglalkozni. Konzultorokat a bíboros-prefektus 
ajánl a pápának. Az első szekció tagjai élemedett korú, tudo-
mányban és életszentségben egyaránt kiváló férfiak lehetnek; a 
második szekció konzultoraitól pedig a liturgika, történelem, 
hagiographia, egyházi ének stb. alapos ismeretét kívánják meg. 
Ezen motu-proprio tehát megváltoztatása, illetve kiegészítése a 
«Sapienti consilio» (1908. júl. 29.) által teremtett új helyzetnek. 

Egyes németországi plébániákon érdekes liturgiái unikum 
van szokásban fehérvasárnapon. Az első áldozók ünnepélyét 
minél szebbé akarják tenni s ezért «missa cantata»-t mond a 
pap, de csak — Credoig. Credo után átváltozik a mise csendes 
misévé s a gyermekek imádkozzák az áldozás előtti imákat, ahol 
pedig assistencia is kitelik a helybeli papságból, Credo után a 
subdiaconus betérdel egy padba s az előimádkozó szerepét viszi, 
a celebráns pedig diaconus segédletével csendes misét mond. 
Mindez természetesen liturgiái absurdum és úgy a félig énekelt, 
félig olvasott szentmise (Decr. auth. C. S. Rit. n. 3365.), mint a 
«Missa lecta eidem inservientibus Diacono et Subdiacono» (Decr. 
anth. n. 3031.) ellenkezik a rubrikákkal. 

A párisi egyházmegyének propria prefációja van az Oltári-
szentségről és a Requiem miséken. Érdemesnek tartjuk a gyö-
nyörű gondolatokban bővelkedő prefációk szövegét közölni. 

De Ss. Sacramento: «Vere d ignum. . . per Christum Domi-
num nostrum, verum aeterunque Pontificem et solum sine pec-
cati macula sacerdotem: qui in novissima coena formam sacri-
f i a i perenuis instituens, hostiam se tibi primum obtulit, et primus 
docuit offerri: cuius carne pro nobis immolata dum pascimur, 
roboramur, et fuso sanguine dum potamur, abluimur. Et ideo. . .» 
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In Missis de Requiem: «Vere dignum.. . per Christum 
dominum nostrum : in quo nobis spem beatae resurrectionis 
concessisti, ut dum naturam contristat certa moriendi conditio, 
fidem consoletur futurae immortalitatis promissio. Tuis enim 
fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur, et dissoluta terrestris 
huius habitationis domo, aeterna in coelis habitatio comparatur. 
Et ideo...» 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 

I R O D A L M I PÁLYÁZATI H I R D E T É S . 

A budapesti kir. magyar tudományegyetem hittudományi 
kara a f. é. nov. 10-én tartott II. rendes üléséből pályázatot hirdet 
az I. b. Horváth József kalocsai olvasókanonok által 1837. évben 
tett alapítványból jutalmazandó, a keresztény erkölcstudomány 
körébe tartozó következő tételre: 

Béke és háború. 

Kifejtendő, hogyan viselkedjenek a keresztény erkölcstan szabályai 
szerint egymással szemben a nemzetek és államok, hogy közöttük 
a kölcsönös béke lehetséges legyen. Itt ismertetni és méltatni kell 
a világbéke megvalósítására irányuló úgynevezett pacifista moz-
galmakat, beleértve az egyháznak és a pápáknak béketörek-
véseit is. 

A második részben bevezetésképen birálva kell ismertetni 
amaz okokat, melyek a népeknek békés életét megzavarva háború-
hoz szoktak vezetni. Azután pedig részletesen kell tárgyalni ama 
természetes és tételes erkölcsi törvényeket, melyeket háború 
idején a harcban álló nemzeteknek és a kombattáns egyéneknek 
egyrészt, a semleges államoknak és a nem kombattáns egyének-
nek másrészt szem előtt kell tartaniok, még pedig a háborúnak 
egész folyama alatt, a viszály kitörésétől kezdve a hadüzeneten 
és ütközeteken át egészen a békekötésig bezárólag. 

A munka a művelt közönség igényeihez legyen szabva és 
az alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelven írva, 
körülbelül 30 nyomtatott ívnyi terjedelemben. 

A pályamű idegen kézzel vagy pedig gépírással olvas-
hatóan írva, a szerző nevét rejtő zárt jeligés levélkével 1917. 
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május l-ig a hittudományi kar dékáni hivatalánál (IV., Szerb-
utca 10., I. em.) nyújtandó be. 

Pályadíj kétezernégyszáz (2400) korona. 

A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, külön könyv 
alakjában vagy folyóiratban közzétenni. 

Budapest, 1915. november 15-én. 
Dr. Hanuy Ferenc, 

hittudomány-kari dékán. 

Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronái fizettek : Andrássy László, Bakács János, Ballay 
László, dr. Kaszala János, dr. Markovits Pál. 

6 koronát fizetett : Machay Nándor. 
1915-re 12 koronát fizettek : Andrássy László, Bakács János, Ballay 

János, dr. Bozsik Pál, dr. Gere Gábor, Huszár János, Joó János, Kirchmájer 
Ferenc, Kovács Antal, Lex János, Machay Nándor, dr. Margitai Antal , 
dr. Markovits Pál, Merlák Ferenc, Nóvák Antal , dr. Pécsi Gusztáv, Plébánia-
hivatal Bélfenyér, Plébániahivatal Csatár, Printz János. dr. Schütz Nándor. 

6 koronát fizettek : dr. Boroviczényi Nándor, Csernochorszky József, 
Ecker Károly, dr. Kozma Kálmán, Malecz János, Plébánia Szentetornya. 

4 koronát fizetett : Périsy Márton. 
2 korona 40 fillért fizetett : Kovács István. 
1916-ra 12 koronát fizettek : dr. Künda Teofil, Mailáth György gróf, K«s-

szeminárium Kalocsa, Kovács István, Mladoniczky Ignác, dr. Szely Lajos, dr. 
Walter Gyula, dr. Zsigovits Béla. 

6 koronát fizettek : Richter Antal, Kubesa Jenő. 

A nyugtatást december 12-ikén zártam le. 
A jelen füzethez befizetési lapot mellékelek s felkérem igen 

tisztelt megrendelőimet, hogy a folyóirat díját 1916-ra beküldeni 
szíveskedjenek. 

A hátralékosok pedig lesznek szívesek úgy a jövőre szóló 
előfizetést, mint a hátralék lefizetését teljesíteni. A hátralékosokat 
ismételten külön levélben is felszólítottam, de még mindig soka-
kat hiába. Ezzel nekem, mint kiadónak nagy kellemetlenséget 
szereznek. A folyóiratnak nyomtatási és egyéb költségei igen 
nagyok, mert a háború alatt jelentékenyen nagyobbak, mint 
máskor, s ezt mind a megrendelők beküldött dijaiból kell fizetni. 
Emellett az igazságosság szoros kötelessége, hogy a megrende-
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lés által vállalt kötelezettségnek eleget tegyünk s a megküldött 
értékért a megállapított és elvállalt ellenértéket beszolgáltassuk. 

Érdemes megrendelőimet nagyon kérem, maradjanak meg 
hűségesen a folyóiratnál, sőt megrendelésre másokat is, könyv-
tárak és intézetek vezetőit is, biztassanak. A legrégibb magyar 
időszaki vállalatnak fenn kell maradnia; a 75 éves Religio-nál 
régibb lap vagy folyóirat Magyarországban nincs. 

Megrendelőimet nagyon kérem, hogy úgy a maguk, mint 
intézet részéről is egyenesen nálam tegyék megrendelésüket és 
hozzám küldjék be a megrendelési díjat s ne vegyenek igénybe 
könyvkereskedőt. Ezt azonban nem azért kérem, hogy a könyv-
kereskedői járulékot megtakarítsam, hanem kizárólag azért, hogy 
a közvetítéssel járó sok-sok bizonytalanságtól és tévedéstől a 
megrendelő és kiadó mentek maradjanak. Lehet, hogy a könyv-
kereskedő igénybevétele némelyeknek s kivált intézetek vezetői-
nek kényelmére van, de ezzel szemben a zavarnak veszedelme 
igen nagy. Ugyanily szempontból az sem kívánatos, hogy töb-
ben együttesen intézzék el a megrendelés és fizetés ügyét, pl. 
egy intézet tagjai ; ebből is bizonytalanságok és tévedések szok-
tak származni. 

A megrendelést mindig egész évre, januártól december 
végéig számítom. A fizetés két részben is teljesíthető, de jobb 
egyszerre. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-
ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

Azon vagyok, hogy folyóiratom tartalmilag érdekes, címé-
nek lehetőleg megfelelő, igazán tudományos hit- és bölcselet-
tudományi közlöny legyen. 

De egyúttal arra is mindent elkövetek, hogy folyóiratom 
külső kezelése is tökéletes legyen. A teljesített fizetések nyug-
tatása is ezt célozza. Bármennyire igyekezzem is minden bekül-
dött díjat pontosan bevezetni, mégis előfordulhat tévedés, a 
megtörtént vagy nem történt nyugtatványozás minden tévedés 
felderítésére alkalmat ad. 
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H I R D E T É S I ROVAT. 
Dr. Donát József, innsbrucki egyetemi tanár. A tudomány 

szabálya. Fordította a budapesti növendékpapság magyar egyház-
irodalmi iskolája. I. rész. Budapest, 1915. 

Katholikus Népszövetség. IX. évfolyam, 1915. 9—10. füzet. 
Szerkesztőség: Budapest, IV., Ferenciek-tere 7. Ugyanott tessék 
a Katholikus Népszövetségbe tömegesen belépni. Évi tagsági díj 
1 korona. 

Dr. Keveházi Kováts Gyula jelentése a budapesti tudomány-
egyetem 1913—14. évi működéséről. A budapesti tudományegye-
tem 1913—14. évi működéséről a Kováts Gyula egyetemi pro-
rektor által megszerkesztett jelentés most jelent meg füzet alak-
jában. A bevezető közlemény a prorektor visszapillantása a tanév 
életére és arra a szellemre, mely ezalatt az idő alatt az egyetem 
életében uralkodott. Az egyetem tanári karában beállott változá-
sok mellett az ifjúsági egyesületek buzgó tevékenységéről szer-
zünk tudomást s szépen emlékezik meg a jelentés a Pesti Szent 
Imre Kollegium 1913. évi november 12-iki házavató ünnepségéről 
is. Kiemeli e jelentés, hogy a diáknyomor enyhítésére megin-
dított mozgalom sikertelensége nem az egyetemi tanács minden-
kori jóakaratán mult. A jelentés végül bő terjedelemben adja 
vissza ama szép ünnepségeket, melyek dr. Csernoch János biboros 
hercegprímás, Szmrecsányi Lajos egri érsek gróf Mailáth Gusztáv 
erdélyi, Boromisza Tibor szatmári és dr. Prohászka Ottokár szé-
kesfehérvári püspök tiszteletbeli doktorrá avatása alkalmával le-
folytak. Megemlíti a jelentés azt az örvendetes eseményt, hogy 
az egyetem első alapítója, Pázmány Péter szobra elkészült s 
felállíttatott. Kováts Gyula prorektor beszámolója után a részletes 
jelentések következnek az egyetem működéséről. 

Krämer Tamás, csanádegyházmegyei áldozópap. A protestáns 
vallás terjedésének okai hazánkban 1551-ig. Hittudománydoktori 
értekezés. Nagy 8-r. Temesvár, 1915. 

Pallanik János, ferenczfalvi lelkész. Az élő rózsafüzértársulat 
imakönyve. 1915. Különböző kötésekben: 1 kor. 40 f., 3 kor., 
5 kor., 7 kor. Megrendelhető a szerzőnél, Ferenczfalva, Krassó-
Szörénymegye, Resiczabánya mellett. 

Dr. Mester János. Rogerius Baco fejlődése, jelleme és sze-
repe az emberi művelődés történetében. Budapest, 1915. Külön-
lenyomat a «Religio» 1915-iki évfolyamából. 
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Dr. Scheffler János. VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar 
(1689—1691.), a vatikáni levéltár okiratai alapján. A már Rómá-
ból kánonjogdoktor szerző hittudomány-doktori értekezése. Ki-
rályi pártfogás alatt avatták. 

A Szent-László-Társulatról, tájékoztató füzetke. Ara 20 fillér, 
tessék ily cimeken kérni: dr. Robitsek Ferenc, tb. kanonok, al-
igazgató, egyleti pénztárosnál (Budapest, IV., Papnevelde-utca 7.) 
és az «Élet» írod. és Nyomda R.-T.-nál (Budapest, I., Fehérvári-
út 15). 

C. Telch, Epitome Theologiae Morális. Innsbruck, 1915. Felix 
Rauch. Kötve 4 korona. 

A Váczi Egyházmegye Történeti Névtára. 1915. Kiadta Gróf 
Csáky Károly, váczi püspök. A történeti részeket írta Chobot 
Ferencz prépost-plébános, Romhány. 

Zámboy Béla. A hegyi beszédről. 1915. Különlenyomat a 
«Religio» 1915-iki évfolyamából. 

A Szent-István-Társulat újdonságai: 
Az Ó- és Újszövetségi Szentírás a Vulga ta szerint, f igyelemmel az 

eredet i szövegre, Káldi György fordí tása n y o m á n , jegyzetekkel á tdo lgozva 
a z apostoli Szék jóváhagyásáva l . Harmadik kiadás . Könnyen kezelhető, 
k isebb a lakú, négy köte tben. Ez a m a örök é r t ékű , egyetlennek nevezhető 
könyv , mely több tör ténet i igazságot , t ö b b erkölcsi tan í tás t , t ö b b költői 
gazdagságot és több ékesszólást , szóval t ö b b szépséget foglal m a g á b a n , 
m i n t minden egyéb, bármely korbeli vagy nye lvű könyvek együt tesen . 
Egy-egy kö te t ára vászonkötésben 3 korona 50 fillér, fé lbőrkötésben 
5 korona .Az 1. és a II. kö te t m á r megjelent . Az I. kötet t a r t a l m a : Mózes 
ö t könyve, Józue könyve, B i rák könyve, R u t könyve, Ki rá lyok négy 
könyve . A II. kö te t t a r t a l m a : Krónika , Ezdrás , Nehemiás, Tóbiás , Jud i t , 
Eszter , Jób , Zsol tárok, Példabeszédek, P réd iká to r , Bökseség, J ézus Sirák 
fia könyve és Sa lamom Énekek-éneke. A Szent í rás a kathol ikus családok 
erkölcsi megú ju lá sának házi gyógyforrása ! 

Friedreich István (Görcsöni Dénes) korszakos, monumentá l i s mun-
k á j á n a k Gróf Széchenyi István élete megjelent a befejező, második kötete . 
A legnagyobb magyarnak i roda lmunkban pá ra t l anu l álló mé l tó élet-
leirása. — A te l jes mü két kö t e t r e te r jed . Egy-egy kötet ára 10 korona, a 
ké t köte t 15 kor . 

Az ú j a b b magyar novel lairodalom egyik legértékesebb te rméke 
A halálfejű pille. Elbeszélések. Ir ta : Harsányi Lajos. Az el ismerten 
je les költőnek prózai irásai is e lsőrangúak, lebilincselően egyéniek, fino-
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mak, egészségesek, ú j szerűek . A munka túlnyomó része hábofús novel-
lákat ta r ta lmaz. Ára 2 korona. 

Sienkiewicz Henrik leghatalmasabb, legérdekfeszítőbb történet i 
regénye Tűzzel-vassal. Két részben, négy kötetben. Lengyelből fordí-
to t t a : Bányai Károly. A három ha ta lmas emberi érzés : a szerelem, a 
becsület és a hazaszeretet érzései a v a t j á k hősökké e regény alakjai t s 
Lengyelország régi dicsősége, népének hősiessége káprázatos fényben t ü n -
döklik e regény keretében, melynek különös aktual i tást ad, hogy há t te ré t 
a nagy lengyel-kozák háború teszi s színhelye ott já tszódik le, ahol a mai 
nagy világháború. A nagy lengyel i rónak legidőszerűbb könyve. Ára két 
rész, négy kötetben 3 korona 60 fillér. 

Platz Bonifác dr . -nak, az Európaszerte ismert kiváló természet-
tudósnak leggazdagabb ta r ta lmú műve : Apologia» vitatkozások az igaz-
ság körül. Tar ta lma : Isten és a lélek. A mózesi teremtéstör ténet . Világ-
nézlet. A monisztikus irány. A természeti törvények. A világ. Az élet. 
Célszerűség a természetben. Célszerűtlenségek az emberi természetben. 
A darvinizmus. A biogenetikus törvény. A származástan és a geologia. 
Az ember származása a legújabb ku ta t á sok nyomán. Az ember s a m a j o m 
szelleme. Az ősember. A diluvium. Az ősember Európában . Az ősember 
teste. Az őskori ember szelleme. Az ősember kora. — Platz dr. egy ember-
öltőre terjedő, nagyér tékű irodalmi pá lyá jának e betetőző művében a 
modern természet tudományi tévedések ellen védi az igazságot és mindig 
oly eszközökkel, melyeknek értékét és igazságát eltagadni nem lehet , 
mert minden áll í tását a tények tömegével igazolja. Platz könyve a 
művel t ember természet tudományi lexikona. Ára 4 korona. 

XV. Benedek pápa élete. De Waal prelátus után szabadon átdolgozva. 
Ez a könyv a nagy békepápa élet történetét , jel lemrajzát színes, megragadó 
képekkel festi. A karácsonyi könyvpiac egyik legvonzóbb újdonsága. 
Ára színes cimképpel 2 korona. A Szent-Is tván-Társulat tagjai e ké t 
könyvet és a társulat i nap tá r t tagilletményül kap ják . 

A Szent-Is tván-Társulat Tudományos és írod. Osztályának legújabb 
kiadványai : A sémi népek ősvallásának főbb problémái. Irta : Kmoskó 
Mihály egyetemi t aná r . Ára 2 korona. — Szent Kamill-rendi szerzetesek 
Győrött. (1761—1786.) Irta : Németh Ambrus dr. Ára 1 korona. — Hor-
vátok bevándorlása 1533-ban. Irta : Mohi Adolf t a ta i apátplébános. Á r a 
1 korona. Ez értekezések a történelmi ku ta tás komoly, alapos, ér tékes 
produktumai . 

A világháborús magyar dicsőségnek aranykönyve : A magyar nép 
hősei. Irta : Huszár Károly. A vi lágháború száz magyar hősének vitézi 
t e t te i t foglalja magában írásban és képben. Ára 1 korona 20 fillér. 

Magyarok vigasztalása. Irta : Vass József dr. A legszívhezszólóbb 
és legszükségesebb könyv nap ja inkban , mely a háborúnak és Isten gond-
viselésének összefüggéséről gyönyörű gondolatokat ta r ta lmaz. Ára 1 ko-
rona 80 fillér. 
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Munkácstól—Rodostóig. II. Rákóczi Ferenc élete. Irta : Schöner 
Ferenc dr. Rákóczit, a magyar szabadság legeszményibb harcosát hiteles 
kú t fők a lapján ismerteti a szerző. Ára 60 fillér. A Szent-Is tván-Társulat 
tagja i e három könyvet és a társulat i nap tá r t 2 korona 20 fillérért pártoló 
tagilletményül kapják. 

XV. Benedek pápa őszentsége képe. Iskolák, egyesületek számára. 
Művészi tökéletességgel reprodukált szines nagy alakban. Ára 40 fillér. 

Háborús idők imakönyve. Pázmány Péter nyomán. 320. Vászon-
kötésben ára 1 korona. Gyémántkiadásban, japán papíron, bőrkötésben 
ára 2 korona. 

Karácsonyi és újévi képes levelezőlapok. Páratlan szépségű, szines, 
háborús vonatkozású képek, szöveggel. A teljes sorozat — 6 kép — ára 
védőbori tékban 60 fillér. Darabonkint 10 fillér. 

Babérlombok a hősök sírjára. Elmélkedések és imák a vi lágháború-
ban elesett hősök hozzátartozóinak vigasztalására. Gyönyörű egész-
vászonkötésben 1 korona. 

A magyar föld. Irta : Wenninger Mátyás. Főkép azokról a megol-
dandó nagy és fontos kérdésekről szól, melyek a háború u tán várnak a 
magyar gazdaközönségre. Szerző, kinek művéhez Giesswein Sándor dr. 
írt előszót, mint gazda ismeri tá rgyát s mint újságíró t ud j a is, hogy kell 
azt legcélszerűbben feldolgozni. Ára 2 korona. 

Magyar és tótnyelvű gyermek-imakönyv : Kis Jézusom örömöm. 
Maly Jezisko radost moja. Szerkesztette : Vargha Dámján dr. Fordí tot ta : 
Janda Napoleon dr. Ára egészvászonkötésben 1 korona. 

A Szent-István-Társulat kiadásában négy művészi kivitelű, gyász-
keretbe foglalt négyoldalas szentkép jelent meg — magyar , német és 
tót szöveggel — melyek mindegyike több gyönyörű imát ta r ta lmaz a 
háborúban elesett hősökért. Ez imakönyvbe helyezhető képek ára dara-
bonkint , négyféle 6 fillér. 

Uj Magyarország. Irta : Blaskó Mária. Ára díszkötésben 4 korona. 
A kedves tollú irónő ez ifjúsági regényében arról ír, hogy a mai világ-
háború eseményei minő mély nyomokat hagynak a fogékony gyer-
meki lelkekben is. Aktuális e regény anélkül, hogy keresett legyen s első-
nek alkalmazza a világháború tanulságait , mint elsőrendű nevelési esz-
közöket. 

Fronton és front mögött. Ifjúsági operet t 5 felvonásban. Irta : 
Marcell Mihály dr. A verseket irta : Fodor Gyula. Zenéjét szerezték : 
Urhegyi Endre és Takáts István. Ára 1 korona. Erős hazafias érzés, 
magávalragadó lelkesedés és pezsgő vidámság jellemzik e minden tekin-
tetben kiváló ifjúsági színművet. 

K E R E S Z T É N Y KIS K Ö N Y V T Á R . 

I. sorozat. A keresztény életbölcseség könyvei. Irta : Jehlicska 
Ferenc Rezső egyetemi tanár . 1. Uralkodjunk fájdalmunkon. Vigasztalás 
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az elesettek hozzátar tozóinak. 2. A pénz és a boldogság, vagyis : a meg-
gazdagodásnak túlságos vágyáról. 3. Gyenge lelkek, vagy : akik másoknak 
könnyen beugranak. 4. A jó testvérek, vagyis a testvéri egyetértésről. 
E könyvecskék az egyedül helyes és reális életfelfogás valóságos kincses-
bányái. Az előadási mód művészi mintá ja annak , miként kell az igazságot 
kedvessé és megérthetővé tenni az egyszerű és a legműveltebb elme, a 
szenvedő és a boldog, a szegénységben és a jólétben élő, az ifjú és az 
élemedett, vagyis az élet bármely formái közöt t lévő emberek előtt. Egy-
egy könyvecske ára 20 fillér. 

T Ó T N Y E L V Ü N É P I R A T K A . 
11. sz. Rukovat korhela. I r t a : Janda Napokon dr. Ára 24 fillér. 

Az iszákosság káros hatásáról tar ta lmaz aranyigazságokat . 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT L E G Ú J A B B N É P I R A T K Á I . 
298. sz. Pázmány Péter. (1570—1637.) Irta : Nóvák Lajos. Ára 

24 fillér. E könyvecske kiadása nagy mulasztás t pótol, mert ezzel a leg-
szélesebb körökben ismert té fog válni hazánk s a magyar katholicizmus-
nak az a gondviselésszerű férfia, aki honf i társa inak jelentékeny részét 
visszavezette az igazi hitre s a kath. val lást régi fényébe s a jogállásába 
visszahelyezte. Történelmi érzékkel és perspektívával megírt mű. 

209. sz. II. Rákóczi Ferenc vallásos buzgalma. I r ta : Vargha Dám-
ján. Ára 16 fillér. Rákóczi életének tökéletes ismeretével megírt eme köny-
vecske a legönzetlenebb nagy magyar fé r f iúnak igaz jel lemrajzát ta r ta l -
mazza. 

300. sz. Szenvedések iskolája. A keresztény magyar nép vigasz-
talására í r ta : Zsigovics Béta dr. Ára 30 fillér. A hónapok óta húzódó világ-
háború ijesztő módon megszaporította az emberiség szenvedéseit. Miképen 
kell fogadni és elviselni e szenvedéseket, erre a kérdére felel meg ez a 
könyvecske. Nem az emberi bölcseség szavaival vigasztal, hanem a sokat 
szenvedett és eltűrt szelid Jézusnak evangéliumával. 

305. sz. Árpádházi boldog Margit. A szentéletű, tiszteletreméltó 
királyleány élet történetének gyönyörűen megírt népies könyve. Ára 
24 fillér. 
A felsorolt könyvek megrendelhetők a Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedéseiben, Budapest IV., Kecskeméti-u. 2. Szegeden, Kárász-utca 10. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, folióalak. Irta: 
Huber Lipót t h e o l o t i a j j ^ ^ J^alocsán. Ára 2 korona. 

Dr. Tóth JànœfiâtoÂgwN^t.Éw^-^ilîiei'ikàban. Ára 2 korona 
K I 

Debreceni F g y e ' r r j „ 

állományiból 
/ 1 9 6 y*" I Debreceni Fjjyr^rs-: -

";:"; i
naP ,ÓSCám a. Átengedett föluspélJáíjy 

törölve 

y 



Dr. Kiss János A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

Katholicizmus és protestantizmus. Kolb Viktor Jézus-társasági 
atya remek konferenciabeszédei. Fordította : Tóthfalussy Béla. 
Ára 2 korona. 

Dr. Pompéry Aurél: Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-
jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

Tokaj-Hegyalj ai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, • 
ajándéknak, ünnepélyekre. + 

Póstacsomag: (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. % 
3 liter szomorodni 13 kor. T 
6 liter szomorodni 24 « + 
3 liter asszu ... 4 22 « • 
6 liter asszu - 42 « J 

Árjegyzéket szívesen küld : • 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő • 

Tolcsva, Tokaj mellett. * 

R I E G I L R O T T O 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r . „ d v a r i szá l l í tó , a 
* MŰINTE2ET. * F e r e n c József -rend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. 

IG3S3G3C3£3G3S3G3E 



A Szent-István-Társulat 
= tagsági illetménye. = 

Most bocsájtotta közre a Szent-István-Társulat évi 10 ko-
ronát fizető rendes tagjai számára azokat a könyveket, 
amelyeket a „Katho l ikus Szemlén" kívül tagilletmény 
fejében ad a folyó évre. E könyvek három kötetből állanak 
s kedvező fogadtatásra fognak találni mindenütt, mert úgy 
tartalmuk, mint irodalmi színvonaluk értékessé teszi őket 
a magyar értelmiség előtt. Természettudományi irodalmunk-
nak jelentős eseménye a méltán kitűnő hirnevű tudósnak: 
Platz Bonifác dr.-nak „Apologiai v i ta tkozások az igaz-
ság körül" cimű hatalmas munkája, melyben szerző egy 
hosszú, gazdag élet eredményes búvárkodásainak gyümöl-
csét tárja elénk. Nincs még egy tudományág, melyben 
annyi volna a természetes és erőszakos hipotézis, a véletlen 
és rosszcélzatú tévedés, mint épen a természettudományban. 
Nagy tudást, elmeélt és egyben nagy lelkiismeretességet 
kíván tehát hivatása a természettudóstól és ezek mindegyiké-
ben első helyen áll Platz dr., akinek e műve épen ezért 
nagy nyereséget jelent tudományos irodalmunkra. De Waal 
prelátusnak, a számos művéből Európaszerte jól ismert 
egyházi irónak XV. B e n e d e k pápáról írt könyvét adja 
tagjainak kifogástalan fordításban a Szent-István-Társulat; 
helyes gondolat volt a rövid uralkodása alatt is már oly 
hatalmas arányokban kibontakozó egyházfejedelemnek, a 
rokonszenves béke-pápának élet- és jellemrajzával meg-
ismertetni művelt közönségünket. A harmadik könyv a 
Társulat 1916-os nagy k é p e s naptára, mely a világ-
háborúnak valóságos lexikona szövegben és képben. E köny-
veket mindazok megkapják, akik rendes tagjai a Társulat-
nak, vagy akik a 10 korona beküldésével most lépnek be 
a Társulat tagjai közé. 
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