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AZ INTUÍCIÓ LÉNYEGE. 

ÉR T E L M I észrevevés és intuíció cimú előadásomban I rámutat-
tam arra a hézagra, mely — véleményem szerint — isme-

retelméletünkben azon a ponton mutatkozik, ahol ez a konkrét 
tárgyak értelmi megismerését tárgyalja. Ismeretelméletünkkel 
ugyanis úgy járunk, hogy mikor értelmi felfogásunkkal kiemel-
kedünk az anyagból s a fogalmak szférájába lépünk, akkor az 
anyag valamiképen kicsúszik lábaink alól s mikor az általános 
fogalmakban a dolgok lényegét megfogni iparkodunk, akkor a 
konkrét világ kisiklik kezeink közül s az általános fogalmaktól 
s az abstrakciótól alig tudjuk kimagyarázni a valósággal, az 
egyedi s konkrét dolgokkal való értelmi kapcsolódásunkat. A való-
ság ugyanis mindig konkrét és egyedi s eszünk ágába sem jön 
a kétely, hogy értjük-e hát, van-e sajátos s tüzetes fogalmunk az 
előttünk álló konkrét dolgokról, — hogyne volna, — de mikor meg 
kell magyarázni, hogy hogyan is fogja hát meg az értelem az 
egyedi, konkrét létet, mindenféle vargabetűket irunk le s azt a 
benyomást vesszük, hogy itt a rendszer természetellenes s hogy 
itt valami hiány van, mely a magyarázatot komplikálja. 

Lehetetlenség ugyanis, hogy a «lumen naturale intellectus» 
az egyedire ki ne áradjon s hogy azzal, mint egyedi a konkrét 
valósággal is kapcsolatban ne álljon. De épen itt van a bökkenő, 
amennyiben az általános, fogalmi ismeret épen ezt a kapcsolatot 
nem adja s következőleg, ha mégis megismerjük a konkrét tár-
gyakat értelmünkkel is, azt kellene gondolnunk, hogy ez a meg-
ismerés nem abstrakciókkal fog dolgozni, nem fogalmakon fog 
megfordulni, hanem az értelemnek más aktusán, melyet észre-
vevésnek, meglátásnak nevezhetünk s ez a meglátás nem lesz 
általános fogalom, hanem az ellenkezője lesz. Tudom, hogy 
minden gondolkodás általános fogalmakkal dolgozik, tudom azt 

1 L. «Religio» 1918. 249 s köv. old. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 
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js, hogy ha ki akarjuk fejezni s meg akarjuk mondani azt, amit 
megláttunk, megint csak általános fogalmakkal fogjuk ezt tenni. 
Ez azonban nem lephet meg senkit, hiszen gondolkozni s vala-
mit kifejezni s megmondani nem lehet általános fogalmak nél-
kül; mindezzel azonban nincs kimerítve az értelmi megismerés 
leltára, sőt épen a legközvetlenebb ismeretet, nemkülönben a 
legzseniálisabb meglátásokat, milyen például a kinyilatkoztatás-
szerű intuíció, a távolfekvő adatok s tények kapcsolatának észre-
vevése, az egésznek konstruktív fölfogása, egyáltalában nem bír-
juk kimagyarázni. 

Legutóbb Nagy József értekezett az Athenaeumban a «meta-
fizikai intuícióról» s Alexander Bernát a P. Lloydba írt «Intuition» 
címmel tárcacikkeket. Mindkettő reflektál Bergsonra, aki a mi 
korunkban népszerűvé tette az intuíció fogalmát. Csak ne kér-
dezzük, hogy mi az, mert igaza van Nagy Józsefnek, mikor írja: 
«Jellemző, hogy épen Bergsonnál oly sokoldalú jelentése van 
e fogalomnak, hogy szinte egész múltja megtalálható benne.» 
Bergson az intuíciót különálló ismeretnek, a lényeget megragadó 
ismeretnek nevezi. Természetes, hogy az ilyen felfogással szem-
ben a kritikusok mindjárt készen állnak a kérdéssel, vájjon hát 
kétféle igazság van-e vagy talán két útja van az egy igazság 
megismerésének. Alexander Bernát Spinozára is hivatkozik, aki 
az intuíciót az ismeret legmagasabb fokának tartja, mely a dol-
gok lényegét feltárja. Engem azonban az érdekel, hogy úgy 
Bergson, mint Spinoza elégtelen magyarázatai helyett Alexander 
Bernát meglep minket annak kijelentésével, hogy «ich glaube, 
das Oeheimniß der Intuition gelöst zu haben. Vielleicht ist es 
interessant zu erzählen, durch welche Windungen ich zu dieser 
Lösung gekommen bin.» De mennyire érdekes megtudnunk úgy 
azt, hogy miben áll hát az intuíció, mint azt, hogy mily úton 
jutott rá filozófusunk e titok földerítésére! Mi tehát az intuíció 
lényege ? Alexander Bernát az intuíciót oly gondolkozásnak 
tartja, mely képzetek, mondjuk, gondolatbeli szavak nélkül folyik. 
«Das ungesprochene Denken, welches dem gesprochenen vor-
hergeht, ist das, was man Intuition nennt. Damit ist die Lösung 
des Rätsels gefunden.. . das Ei des Columbus.» Minden gondo-
lat, szerinte, bizonyos kialakulási stádiumot fut be, melyen ki-
fejezésre még nem^érett meg s szavakba nem öltöztethető; míg 
ilyen, addig intuíció; mikor aztán kifejezésre hozzuk, akkor ter-
mészetesen a fogalmi gondolkozás útjára térünk vele s általános 
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fogalmainkkal mondjuk ki tartalmát. Az intuíció eszerint val ami-
féle értelmi aktus, mely nem fogalmi ismeret, hanem kialakuló-
félben levő gondolat, mely mikor kialakul, fogalom lesz belőle. 
E magyarázatokból megállapíthatjuk, hogy az intuíció nem álta-
lános fogalom, hanem más valami s hogy ezt a más valamit 
Alexander Bernát szerint épen az jellemzi, hogy még nincs ki-
mondva, mert mihelyt kimondjuk s az intuíciót gondolkozási 
hatalmukba kerítjük, fogalom lesz belőle. Lássuk már most, 
hogy az intuíció titka föl van-e tárva a ki nem mondott s a ki-
mondott gondolatok kategorizálása által, s hogy beválik-e az 
intuíció jellemzésére s mintegy fémjelzésére az a felfogás, hogy 
az intuíció egy kialakulófélben levő gondolat. 

Alexander Bernát nagy kerülőkön jut e megállapításhoz. 
Kiindul abból, hogy Spinoza, ahelyett hogy megmagyarázná az 
intuíció mibenlétét, példával iparkodik azt velünk megértetni. 
Ha az lenne feladatunk, mondja Spinoza, hogy három adott 
számhoz oly negyedik számot keressünk, mely úgy viszonylik a 
harmadikhoz, mint a második az elsőhöz, akkor azt bizonyos 
számtani eljárás szerint megállapíthatjuk, de lehetséges az is, hogy 
első tekintetre kitaláljuk. Legyen adva e három szám 1, 2, 3 
s keressük a negyedik számot, mely oly viszonyban álljon a 
3-hoz, mint áll 2 az l-hez; rögtön kitaláljuk, hogy az csak 6 
lehet s a teljes arányszám ez lesz : 1 :2 = 3 : 6. Ez a közvetlen 
fölismerés Spinoza szerint az intuíció. Alexandert ez a példa 
segítette az intuíció titkának magyarázatára. Lássuk, hogyan? 

Először is rámutat a lelkivilágban feltalálható analógiákra, 
így például van teremtő s alakító fantázia is, mely jóllehet csak 
oly alkatelemekkel dolgozik, melyeket az érzéklésből vesz, néha 
azonban nemcsak reproduktiv, hanem alkotó, amennyiben újat 
teremt. Vannak fantáziák, melyek csak visszaidézni tudják az 
érzékléseket, de nem teremtenek ; ezekkel szemben állnak azok, 
melyeknek teremtő erejük van. Ez az erő magából kikelve s 
kigyuladva vetíti az új képzetet s öltözteti azt majd szinekbe, 
majd hangokba. Eszerint van a lélekben eredeti alakítás, mely-
ről közülünk senki sem kételkedik. Valami ilyen hasonló fel-
találás s ide-oda való reflektálás nélkül a helyeset s illendőt el-
találó érzék van a jó modorban s az ügyes s tapintatos társa-
logni-tudásban, mely a szituációt villámgyorsan felfogja, a jelent-
kező érzésekre s a csak jelzett nézetekre is könnyedén reagál, 
az érzékenységet kímélni, a félreértéseket elkerülni vagy bravu-
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rosan eloszlatni tudja. Van ebben érzék, gyors felfogás, villám-
szerű megértés és alkalmazkodás; akiben megvan ez, az a hely-
zet ura, akiben nincs, azt könyvből hiába tanulja. Mindezek 
szinte banalitások, melyek nem mondanak se többet, se keve-
sebbet, mint azt, hogy vannak a lélekben erők s' érzékek, me-
lyeknek aktusai spontán pattannak ki a lélekből s eredeti köz-
vetlenséggel lépnek ki a világba. 

S hogyan jutunk ez úton közelebb az intuíció titkának föl-
tárásához ? ^Alexander a képzelet s bizonyos habitusok zseniali-
tásáról elmondott megjegyzései után a gondolkozás világát veszi 
szemügyre s arra a körülményre reflektál, hogy a gondolkozás 
mindig képzetekkel dolgozik s hogy a legalkalmasabb s leg-
könnyebben kezelhető képzetek a szavak. De hát van-e gondol-
kozás szavak nélkül is — kérdezi — s e kérdést jelöli meg a 
probléma magvának. E kérdésre azt feleli, hogy igen, vannak 
gondolatok, vagy mondjuk inkább,.van gondolkozás, mely nincs 
szavakhoz kötve, nos hát ezek a szótalan s képzettelen gondo-
latok az intuíciók. Mi volna eszerint a különbség az intuíció 
s a fogalmi gondolkozás közt? nem egyéb, mint ami van a ki-
fejezésre hozott s a kifejezésre még nem hozott gondolkozás 
közt. Az intuíciók közvetlenül fakadnak s pattanak ki bennünk,— 
már akiben, — nem kereshetjük azokat, hanem kigyúlnak lel-
künkben; természetes, hogy ezeknek nincs képzetük, nincs sza-
vuk s kifejezésük; csak azután hozzuk azokat kifejezésre s 
Alexander szerint, akkor lesznek teljesen a miéink s a mi teljes 
öntudatunk tárgyai. 

E magyarázatban két dolgon ütközünk meg, az egyik az, 
hogy a különbséget gondolkozás és gondolkozás közt abban 
keresi, hogy az egyik képzetekkel, a másik azok nélkül megy 
végbe, tehát valami egészen külsőséges jellegből veszi a meg-
különböztetést gondolat és gondolat közt; a másik dolog, amin 
megütközünk, hogy ez a magyarázat az intuiciót csak valami 
kezdetleges, nem kész s fejletlen gondolkozásnak állítja oda, 
mely ha majd kifejlik s teljes lesz, akkor kifejezést, szót is talál. 
A kimondottság, a kifejezés volna eszerint a gondolkozás telje; 
a kifejezés jár a meglett gondolatnak, ellenben míg a gondolat 
csak vajúdik s levőfélben van, addig nem részesül a kifejezés 
előkelőségében. «Die Sprache — mondja erre nézve —• scheint 
überhaupt nur den schon gewordenen Gedanken ausdrücken zu 
können, den werdenden bescheint nicht ihre Sonne». «Der ge-
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wordene Gedanke» az a fogalom, «der wendende» az intuició, 
erre még nem süt rá a beszéd napja. 

Ami az első kifogást illeti, hangoztatnom kell, hogy a 
különbséget a fogalmi gondolkozás s az intuició közt nem sza-
bad abban keresnünk, hogy az előbbi képzetek segítségével, a 
másik pedig azok nélkül megy végbe. Ez mindenesetre így van, 
de a képzetek szereplése vagy azok közbe nem lépése már 
következmény és szimptoma, de nem ok és alapadat. S így aki 
a különbséget a fogalom s az intuició közt fel akarja fedezni, 
annak ki kell találnia magának e körülménynek s szimptomá-
nak az okát. Mi az oka annak, hogy van gondolkozás, mely 
képzetek s szavak nélkül s van más, mely képzetek s szavak 
közbeléptével folyik? A képzet szerepe nem lehet ok, hanem 
csak okozat, míg ellenben az ok magának a gondolkozásnak 
természetében fog rejleni. 

Tisztázzuk hát a kérdést : van-e gondolkozás képzetek 
nélkül s ha van, vájjon épen e képzetnélküliség alkotja-e az 
intuició jellegét? 

A fogalmi gondolkozásnak mindig van valami képzete. 
Ennek tulajdonképeni magyarázatát alighanem a léleknek ter-
mészete adja, melynél fogva egy s ugyanazon lélek mindkét 
ismeretnek elve és hordozója, t. i. az értelminek és az érzékinek. 
Minden fogalmi ismeret, a legelvontabb is, érzéki adatokon épül 
fel s bármily magasra emelkedjünk, mindenütt szükségünk van 
képekre, analógiákra vagy legalább is a fogalmak legeteribb 
képzeteire, a szavakra. Ez a körülmény nagyszerűen segíti meg 
s egyszerűsíti a gondolkodás technikáját. Az egyes dolgok kép-
zetei ugyanis nehézkesek, mert konkrétek és sokfélék s így nehe-
zen volnának kezelhetők. Vegyük csak, ha lovakról, kocsikról 
vagy mozdonyokról gondolkozunk, hány képzet állna rendel-
kezésünkre! Hány lónak, kocsinak, mozdonynak képzetét húz-
hatnók elő a vett benyomások tömkelegéből, ami nemcsak hogy 
nem segítené, hanem ellenkezőleg szétszórná a gondolkozást. 
Míg ellenben mily egyszerű s összefoglaló képzet maga ez a 
szó: ló, kocsi, mozdony. Az értelem gondolkozik kocsiról vagy 
lóról, magukról e valóságokról, de a gondolkozásban már a 
szavak (ló, kocsi) szerepelnek, nem pedig ezek nehézkes kép-
zetei. így van ez minden fogalmi gondolkozásban. 

S miféle gondolkodásban nem szerepelnek a szavak? Min-
denütt ott, hol az absztrakt fogalmaknak helyük nincs, mert nem 
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szorulunk rájuk; így például, aki értelmesen végez valami gya-
korlati munkát, valami kézügyességet vagy játékot, ott bizonyára 
nem a szavak, hanem a dolgok, a teendők s a kézfogások köz-
vetlen képei forognak szemeik előtt. Erre a legvilágítóbb pél-
dát a kézi ügyességek vagy mesterségek tanítása adja. így ha 
valakit fonásra, varrásra, szövésre vagy főzésre tanítanak, annak 
nem magyaráznak sokat, hanem megmutatják, hogy ezt így, azt 
úgy kell tenni s ebben az értelmes munkában, mert hisz érteni 
is kell hozzá, közvetlenül a szemlélet szerepel s minden képet 
és képzetet az nyújt. Főzni, varrni, kertészkedni megtanulhat a 
siketnéma is, itt szavakra szükség nincs. Épen úgy, ha valaki 
énekel vagy zongorázik, aligha gondol arra, hogy ezt a kottát 
c-nek, azt meg fisznek hívják, hanem az értelmes cselekvés, a 
játék igazán minimális, pontszerű képzeti támaszokon siklik 
végig, melyek nem szavak. Lehet mély gondolkodás s elmélye-
dés is szavak nélkül, melyben a tárgy természeténél fogva sza-
vak helyett más képzetek segítenek, így pl. ha Poincaré, a jeles 
matematikus egy geometriai problémába elmerült, lelke előtt a 
megoldás — mint ő irja — nem szavakban, hanem vonalok s 
alakok képzeteiben mutatkozott be. Hasonlóképen elmélyedhet 
játékába a sakkjátékos is s akkor is nem szavak, hanem a játék 
figurái, sorai s ugrásai járnak fejében. 

Mindebből méltán vonhatjuk le azt a következtetést, hogy 
a szavaknak szerepe, bár nélkülözhetlen szolgálatot tesznek s az 
értelmi munkát folyton kisérik és segítik, semmi esetre sem 
mondható lényegesnek. Az értelmi, tehát szellemi munkában a 
képzeteknek nem lehet lényeges szerepük ; lehetnek a gondol-
kodásnak föltételei, de nem lehetnek létesítő, eszközlő okai. De 
ebből azután arra is következtethetünk, hogy ha van tényleg 
valami különbség gondolkodás és gondolkodás közt, azt nem 
eredeztethetjük abból, hogy az egyik szótalan, a másik szóval él, 
hanem magát ezt a körülményt is már a gondolkodások közt 
fölmerülő különbségből kell magyaráznunk. Ha van gondolko-
dás, melyben nem szerepel sem szó, sem képzet, annak oka . 
bizonyára a gondolkodásnak sajátosságában lesz s magát ezt a 
sajátosságot kell megállapítanunk, ha az ily gondolkodásnak 
jellegét akarjuk tisztázni. Már most, ami azt illeti, hogy van 
gondolkodás, melyben szó és képzet nem szerepel, kétséget nem 
szenved. Az intuíciót tényleg az jellemzi, hogy az közvetlen 
meglátás, közvetlen észrevevés, a ténynek, az okságnak vagy az 
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összefüggésnek távoli dolgok közt is villámszerű felfogása. Ezek 
a meglátások, ezek a villanások szónélküli értelmi aktusok, 
melyek sokszor a tudománynak új utakat nyitnak s valóságos 
kinyilatkoztatásszámba jönnek. Gondoljunk Newtonra, aki a 
fáfól lehulló alma esésében az általános gravitáció gondolatát 
ragadja meg, vagy Hans Hörbigerre, ki a Glacialkozmogonie 
nagyszerű rendszerét onnan eredezteti, hogy sétaközben gondol-
kozva a Kant—Laplace-féle elméleten, egyszerre lelke elé lépett 
a kinyilatkoztató gondolat, hogy a hold felülete egy parttalan 
befagyott óceán, melynek jégkérge hajdan ki-kiszakadt és a ki-
loccsanó tengerárak egymásra fagyva alkották meg a holdkráte-
reket. Ez nem következtetés, nem bizonyítás, hanem értelmi 
villanás, melyet nem lehet jellemezni jobban s találóbban, mint 
ha nevén nevezzük s azt mondjuk: intuíció, meglátás. 

Ha már most kérdezem, hogy mi az intuíció lényege, azt 
kell mondanom, hogy az oly értelmi aktus, mely nem általános 
fogalom. Mihelyt kimagyarázni akarom, mihelyt kifejezni iparko-
dom a meglátást, azonnal rátérek az általános fogalmakkal ope-
ráló gondolkozás útjaira s természetesen ott állnak rendelkezé-
semre a képzetek s a szavak is; maga az intuíció azonban szó-
talan, s e szótalanság nem jellemzi, de jelzi sajátos, a fogalmi 
gondolkozástól különböző természetét. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az intuíció a lényegnek 
iulajdonképeni fölismerése, sem azt nem jelenti, hogy van két-
féle ismeret, legkevésbbé pedig, hogy van kétféle igazság ; hanem 
igenis azt, hogy az értelemnek két aktusa van, az egyik az 
intuíció, az egyedinek, a ténynek, a valónak közvetlen meglátása, 
a másik pedig az általános fogalmi ismeret. Az egyik nem a 
másik. Ezzel megadtam a feleletet arra a kérdésre is, hogy lehet-e 
az intuíciót kialakulófélben levő gondolatnak mondani ? Szaba-
tosan szólva, ezt nem lehet, mert a fogalmak kialakulási útja 
nem vezet az intuición át, abban az értelemben, mintha a fogal-
mak rendszerint intuíciókból alakulnának is ; azt azonban nem 
tagadjuk, hogy a fogalmi ismeret fogalmakat alkot az intuíció 
adatairól s kidolgozza fogalmakban azt, amit az intuíció nagy-
ban s általánosságban jelzett. Ez nem jelent alárendeltséget, nem 
jelent fejletlenséget és kezdetlegességet, hanem önálló sajátos-
ságot, melynél fogva két értelmi aktust különböztetünk meg : az 
intuíciót és az általános fogalmat. 

Székesfehérvár. Dr. Prohászka Ottokár. 



A JERUZSÁLEMI «SZABADOSOK ZSINAGÓGÁJA», 

(Apostolok Cselekedetei 6, 9.) 

A P O S T O L O K Cselekedetei 6. fejezetének 9. verse előadja, 
hogy midőn szent István szerpap, a Szentlélekkel és kegye-

lemmel telve, számos csodát művelt a jeruzsálemi nép közt, töb-
ben fölkeltek ellene «az úgynevezett szabadosok és kyrenebeliek 
és alexandriaiak zsinagógájából, valamint Kilikia és Ázsia em-
berei közül». ('AvéaxYjaav oé xoveç xwv èx xfjç auvaywyfjç xrjç Xeyofúvr;: 
Aißspxövwv "/.at Kupr/vaíwv -/.ai 'AXsçavopéwv xaî xöv âmb KiXr/.ía; xal 
'Aaiaç auvâ)xoôvxeç xíjj Sxscpávcp.) A szaktudósok közt már régóta 
általános a vélemény, hogy ezek a «szabadosok» valószínűleg 
a Pompejus által Kr. e. 63-ban Rómába hurcolt zsidók utódai, 
akik ott nemsokára visszanyerték vagy visszavásárolták szabad-
ságukat, egy részük visszavándorolt Jeruzsálembe és a különböző 
vidékekről való társaságok zsinagógái mellett maguk is zsina-
gógát alapítottak, mely a nép nyelvén «a szabadosok zsinagógája» 
nevet nyerte.1 

Ezt a véleményt igen érdekes módon igazolta egy 1913— 
1914. telén napfényre került görög emléktábla, mely egyúttal 
világosságot derít a szabadosok zsinagógájának történetére is. 
Erről az emlékről L. H. Vincent a «Revue Biblique» 1921. évi 
2. számában (247—277.1.) kimerítően tájékoztatja olvasóit «Décou-
verte de la .Synagogue des affranchis* à Jérusalem» cím alatt, 
közölve egyszersmind a felirat fac-similejét is. Jelen értekezé-
sem a magyar olvasóközönséggel óhajtja megismertetni ezt az 
emléket Vincent cikke alapján. 

1913—14. telén R. Weill kapitány ásatásokat folytatott a 
jeruzsálemi cOphel-domb déli részén, hol Dávid király sírját 
kereste. Bár ez a kísérlete meddő maradt, több más emlék mel-
lett egy ciszternában gondosan elhelyezve egy lerombolt épület 
maradványait találta meg, faragott köveket, ékítményekkel ellátott 

1 E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 
Leipzig. II. (3. kiadás, 1898.) 431. 1. 6. jegyzet; III. (3. kiadás, 1898.) 84 s k. L 
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sziklatömböket, oszlopok töredékeit stb. és ezekkel együtt egy 
75 cm. hosszú, 41 cm. széles és 20 cm. vastag emléktáblát, mely 
feltűnően jó állapotban maradt fenn. Azv emlék szövege a 
következő : 

1. 0[e]Ó§OTOJ OÙETtVjVOU, ïsps'jç KOil 
2. à[p]^iauvàywyoç, utoç àp^auvjayw]-
3. y[o]u, utwvôç ap/:auv[a]y(i)you, c;)xo-
4. oó\xrpz T7]v auvaywy[vj]v £iç dsvfáyvjü)-
5. a[iv] vóp,ou -/.aï £tç [3]iSayJïj]v svxoXöv, vta: 
6. x[o]v Esvwva. y.a[: xà] Sújiata -/.a: xà ~/yt-
7. a[x]Vjp!,a xwv úoáxwv, e?ç xaxáÁufia xoi-
8. ç [yJp̂ Çouatv ânb zfjç ÇÉ[V]Ï)Ç, f]v s &•£! is-
ii. A[tti)]aav oi 7caxépsç [a]ùxo(j -/aï o? 7xp£-

10- <j[[3]úxspo: -/.aï Stfia)v[i]8rjç. 

Magyar fordításban : 
1. Theodotos Vettenus fia, pap és 
2. zsinagóga-főnök, zsinagóga-főnök fia, 
3. zsinagóga-főnök unokája, épí-
4. tette a zsinagógát a Törvény olva-
5. sására és a parancsok tanítására, valamint 
6. a vendégfogadót és a szobákat és a 
7. vízvezetéket, hogy szállása legyen az 
8. arra szorulóknak, kik idegenből jönnek, — melyet ala-
9. pítottak atyái és a vé-

10. nek és Simonides. % 
Az emlék nyelvezete, mondatszerkezete a héber nyelv 

hatásait mutatja. A 8. versben álló fjv, mely a 4. versben emlí-
tett ouvaywy^-ra vonatkozik, egészen a héber nűt szerkezetét tük-
rözi vissza. A szöveg kivésője a görög szók elválasztásának sza-
bályait nem ismerhette valami nagyon jól, különben xoîç-t nem 
választotta volna ketté a 7. és 8. sorban xot—ç. A betűk alakja 
igen gondos faragásra mutat; a szakemberek, mint Vincent és 
az általa idézett Clermont-Qanneau 1 a feliratot az első keresz-
tény század első éveibe helyezik. 

A felirat szövegének magyarázata nem okoz nehézséget. 
Theodotos a héber Nathanaël, Nathanjâ, Jonathan vagy Elnathan 

1 «Découverte à Jérusalem d'une synagogue de l'époque hérodienne».— 
Syria (folyóirat) 1920. évfolyam. I. 



10 DR. PATAKY A R N O L D 

nevek egyikének elgörögösítése. Ouéxxrjvoç, egy római névnek 
görög alakja. Latin formája valószínűleg Vettienus lehet, mert 
az itacismus miatt az ie betűket többnyire a görög t] betűvel 
írták át, pl. Qallienus — TàXfojvoç. i A zsinagóga főnökének hiva-
tala úgy az evangéliumokból és az Apostolok Cselekedeteiből, 
mint a rabbi-irodalomból ismeretes. A «Törvény» (névelő nél-
kül !) a mózesi Tóra, melynek felolvasása a zsinagóga isteni-
tiszteletének legfontosabb részét képezte; ezt kiegészítette a «pa-
rancsok»-nak, a robn-nak tanítása. A zsinagóga mellett az idegen-
ből jött hitsorsosok szállodát és rituális fürdőt találhattak. A fel-
irat befejezése szerint a zsinagógát már Theodotos «atyái» — 
ősei — alapították meg, vagyis elhatározták felépítését, melyhez 
a nép vénei, a yepouaía. xwv IoOSaíwv és bizonyos Simonides is 
hozzájárultak, de a jámbor tervnek megvalósítása Theodotosra ma-
radt. Simonides előttünk ismeretlen személy. 

Clermont-Qanneau fent idézett értekezése említi, hogy Cicero 
egyik Atticushoz intézett levelében Kr. e. 49—44. között bizo-
nyos Vettienus nevű argentarius-, monetalis- és faenerator-ról 
beszél, ki a nagy szónoknak pénzügyeit szokta lebonyolítani.2 

Az ienus végzet, mely személyek nevéből új személyneveket 
képez, a szabadosok neveiben szokott előfordulni ; Vettienus jelen-
tése tehát : Vettius szabadosa. Érdekes, hogy bizonyos L. Vettius 
tényleg szerepet játszik Cicerónak történetében Kr. e. 63. körül, 
és Vettienus ennek szabadosa lehetett. Vettienus foglalkozása 
jellegzetesen zsidó foglalkozás. A történelemből ismeretes, hogy 
a római pénzügyek, — modern nyelven szólva, a nagy bankok — 
a Kr. e. I. században is jórészt zsidók kezében voltak; Cicero 
beszédei ennek nem egy bizonyítékát nyújtják. A kronologiai 
adatok a valószínűség legmagasabb fokára emelik Clermont-
Ganneau véleményét, hogy Vettienus egy Pompejus zsidóországi 
háborúja idejében (Kr. e. 63.) Rómába hurcolt zsidó fogoly (vagy 
túsz) volt, ki Vettiusnak rabszolgája, majd később szabadosa lett, 
és mint ilyen nemcsak maga tartotta meg egykori római urának 
nevét, hanem ezt azon kor szokása szerint utódaira is áthagyo-
mányozta. Hogy igen jómódú ember lehetett, mutatja az a körül-
mény, hogy alig másfél évtizeddel Rómába hurcoltatása után 

' Vincent idézett cikke, 251. 1. 
2 Vincent idézett cikke, 262. 1. Vincent megjegyzése szerint Clermont-

Oanneau nem jelöli meg pontosabban, hogy Cicerónak melyik levele képezi 
idézetének forrását. 
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már Cicerónak bankárja volt ; különben nem ez volna az egyet-
len eset, hogy felszabadult zsidók a római birodalomban magas 
és fontos állások birtokába jutottak. 

A Weill által fölfedezett emlék nem tartalmazza Theodotos 
atyjának és nagyatyjának nevét, de tartalmazza a következő ada-
tokat: a) Theodotos előkelő és gazdag papi nemzetségből szár-
mazott; nemcsak ő, hanem már atyja és nagyatyja is zsina-
góga-főnökök voltak, b) Egyik őse Vettius római főúrnak sza-
badosa volt, ki felszabadulása után felvette és utódaira is át-
ruházta a «Vettienus» nevet, c) Mivel az emlék a szaktudósok 
állítása szerint az első keresztény század első éveiből való, 
Theodotos nagyatyja, kinél régebbi ősről a felirat nem beszél, 
Pompejusnak kortársa volt, mert az emlék Theodotosról már 
mint érett korban levő férfiúról beszél, d) A zsinagógát már 
Theodotos «ősei» — valószínűleg a feliratban említett atyja és 
nagyatyja — akarták felépíteni, de arra alkalmuk nem volt. 
e) A zsinagóga elsősorban nem jeruzsálemi, hanem idegen ország-
ban lakó zsidók számára készült, kiknek jeruzsálemi tartózkodá-
suk idejére «vendégfogadóra, szobákra és fürdőre» volt szük-
ségük. 

Ha ezeket az adatokat szerves egészbe foglaljuk össze, a 
következő megállapodásra juthatunk. Theodotosnak nagyatyja, 
egy gazdag zsinagóga-főnök, Pompejus zsidóországi háborúja 
alkalmával Kr. e. 63-ban római fogságba esett és bizonyos 
Vettiusnak lett a rabszolgája. Szerencsés körülmények folytán 
vagy felszabadult, vagy pénzen vásárolta meg szabadságát. (Talán 
ő a Cicero leveleiben említett bankár.) A vele együtt rabságba 
vitt zsidók nagy része idővel szintén felszabadult; egy részük 
Rómában és Itáliában maradt, mások visszatértek Palesztinába, 
de talán a közös nyomorúság emléke ezeket a hitsorsokat, kik 
megkülönböztetésül a Atßepxrvot elnevezést nyerték, egymással 
tartósan szorosabb viszonyba hozta. Mint más országok zsidai, 
ők is óhajtottak Jeruzsálemben zsinagógát, és az Itáliából a szent 
városba zarándokló zsidóknak természetszerűleg szükségük volt 
vendégfogadóra is. Talán ilyen körülmények között szánta rá 
magát Theodotos nagyatyja, hogy az itáliai libertinus-zsidók 
számára Jeruzsálemben zsinagógát és ennek szükséges mellék-
épületeit építi föl. Terve azonban sem az ő, sem fia életében 
nem került megvalósításra, míg végre Theodotos pap és zsinagóga-
főnök a zsinagógát tényleg felépítette a «szabadosok» számára. 
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Többé-kevésbbé ugyanerre a következtetésre jutottak Clermont-
Ganneau és Vincent is. A Cicero leveleiben említett adatok, me-
lyeket ugyan sem Clermont-Ganneau, sem Vincent nem tekinte-
nek perdöntőknek, ezt az okoskodást minden tekintetben meg-
erősítik. A Weill-féle fölfedezés tehát minden valószínűség sze-
rint a jeruzsálemi «Szabadosok zsinagógájáénak alapító okmányát 
hozta napfényre. 

Mint említettük, a zsinagóga az első keresztény évtizedben 
épülhetett föl, szent István vértanú idejében tehát körülbelül 
két-három évtizedes múltra tekinthetett vissza. További sorsáról 
mitsem tudunk. Valószínűleg a Titus-féle ostrom idejében pusz-
tult el, midőn is épen az 'Ophel-domb déli részén, ahol az em-
léktábla a többi romokkal együtt napfényre került, igen ádáz 
küzdelem dúlt. Később, midőn a zsidók ismét visszaszállingóz-
hattak az elpusztított szent város területére, a zsinagóga romjait 
•egy ciszternába helyezhették el, hogy azokat a megszentségtele-
nítéstől megóvják. 

A Weill által fölfedezett emlék tehát szintén hozzájárul 
ahhoz, hogy az Apostolok Cselekedeteinek egy állítását a tör-
ténelmi hűség szempontjából megerősítse, sőt az ott említett 
«Szabadosok zsinagógájáénak létesülésére is eddig ismeretlen 
világosságot derít.1 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

1 A jelen dolgozat szerzőjének alkalma volt 1920. november 5-én a 
Szent István Akadémiában ismertetni egyes nevezetesebb biblikus fölfedezéseket 
a világháború alatt. Az előadás kivonata a Szent István Akadémia Értesítőjé-
ben (1920. V. év, 2. szám 127—134. 1.) nyomtatásban is megjelent Azóta alig 
néhány hónap mult el, de máris folytatni lehetne ezt az ismertetést A Notre 
Dame de Sion abu-gos-i intézetének növendékei 1920. augusztus havában a 
bibliai Qirjath-Je'arim területén egészen véletlenül (forrás keresése közben) egy 
Kr. e. 1200—600. közötti időből való, teljesen érintetlen zsidó síremlékre buk-
kantak, melyből számos edény és egy női szobor került napfényre. (F. M. Abel, 
Découverte d'un antique tombeau à Abou-Ohôch. Revue Biblique. 1921. 97— 
102. 1.) — A Palestine Exploration Fund 1920. júniusában elhatározta, hogy 
ásatásokat folytat az ószövetségi Askalon területén, hol azóta Garstang, a jeru-
zsálemi brit régészeti iskola igazgatója a város hajdani főszentélyét, talán 
Derketo templomát találta meg. (F. M. Abel, Les fouilles d'Ascalon. U. o 
102—106. 1.) — Clermont-Ganneau a hajdani sidoni ßaaiXixö; sapáSsiaoj-ban 
(királyi kert) kiásott romokról számol be. (Le paradeisos royal Achémenide de 
Sidon. U. o. 106—109. I.) — Már a világháború kitörése előtt megkezdték a 
mai Tell-Hûmban (a bibliai Kapharnaum) egy régi zsinagóga kiásását ; az ása-
tásokat a háború után folytatták és befejezték. Az archeológiai ismertető jelek 
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szerint a' zsinagóga Jézus Krisztus korából való és mivel főkapuja fölött a 
római sas képe látható, nem zsidó ember alkotása. A romok arra mutatnak, 
hogy arról a zsinagógáról van szó, melyet legalább a Kr. u. IV. századtól 
kezdve az evangeliumi centurio (Luk. 7, 5.) alkotásának tartottak, melyben az 
Üdvözítő az Oltáriszentséget megígérte. (William Melville Christie, Tell Hum 
the site of Capernaum. Glasgow University Oriental Society: Studia Semitica 
et Orientalia. 1920, 13—34. 1.) — Ezek mellé méltán sorakozik a Szabadosok 
zsinagógájára vonatkozó lelet. Nulla dies sine linea! 
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Á L A P O S T O L I K Á N O N G Y Ü J T E M É N Y E K AZ 
E L S Ő H Á R O M S Z Á Z A D B Ó L 

ALAPOSTOLI kánongyüjtemények alatt rendszerint és első sor-
ban a Consíitutiones Apostolomra (AcaxayaE xwv áyím áraaxóÁwv 

Sià KÀTjp.evxoç) és a Canones Apostolorum (Kavôvsç sxxÀTjacaaxixo: 
xwv áyíwv aTíoaró/.wv) cimű két gyűjteményt szokás érteni, főleg 
azonban ezt az utóbbit, épen nevére való tekintettel. 

Tanulmányom címében felvett tárgyam keretéből azonban 
ez a két gyűjtemény önként kikapcsolódik azért, mert e két 
gyűjtemény ugyan valóban mindakettő ál apostoli gyűjtemény, de 
egyik sem származik a három első keresztény századból, hanem 
a szakkritika immár véglegesnek látszó megállapítása szerint1 a 
IV. század végéből és pedig Ed. Schwartz legújabb meghatáro-
zása szerint, a IV. század 80-as éveiből, mert már a Nektarios 
patriarcha alatt 394. évben Konstantinápolyban megtartott zsinaton 
utalás történik az 1. apostoli kánonra.2 

Alapul véve ezt a megállapítást, valamint azt a tényt is, 
hogy az első zsinati kánonok, ezek az üldözések alól felszabadult 
egyház jogának kodifikációi, csak a IV. század zsinatai által 
hozattak, miként például a Nyugaton a 306. é. elvirai és 314. évi 
arles-i kánonok, a Keleten pedig a 314. évi ancyrai, a 314—25. 

* é. k. neocaesareai, a 325. é. I. nicaeai, a 341. é. antiochiai, a 
343—4. é. k. sardicai, a IV. század közepén tartott gangrai és a 
344—81. é. k. Iaodicaeai zsinatok kánonjai: az a probléma vetődik 
fel : miféle jogszabályok és jogszabálygyűjtemények töltötték ki 
az első három keresztény évszázadban azt a nagy chronologiai 
és ideologiai ürt, amely tátong egyrészről a jus divinum-nak a 
szentiratokban és az isteni szóbeli hagyományban foglalt jog-
szabályai közt és másrészről az említett IV. századbeli első tételes 
kodifikációk, hiteles kánonok közt? 

1 O. Bardenhewer, Patrologie3 321. I. ; Achelis: Protest. Realencykl.3 I. 
köt. 734., 23. köt. 106. I. 

2 Ed. Schwartz, Über die pseudapost. Kirchenordnungen (1910.) 12. és 
k. 1. — V. ö. Funk, Didascalia I. 565., Pitra, Juris eccl. Gr. hist, et mon. II. 164—5. 
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Már Tertullianus is reábukkant erre a problémára. «De 
corona» cimü montanista-kori (211. é.) munkájában ő afelett elmél-
kedik, vájjon írott törvény (traditio scripta) hiányában kötelező 
jogszabályul elfogadható-e a szokásjog (traditio non scripta, 
consuetudo) is ? És ő részletesen elősorolván a keresztények által 
egész életükön át gyakorolt szabályokat (halálévfordulók meg-
ülése, vasárnapon állva való imádkozás és nem bőjtölés, sűrű 
keresztvetés stb.), mindezekre nem talál sem isteni, sem emberi 
tételes jogforrást (traditio scripta), hanem csak tényleges gya-
korlatot, amelyet a hagyomány keltett életre, a szokás pedig meg-
erősített annyira, hogy később egyik-másik ilyen szabály apostoli 
tekintéllyel lőn felruházva.1 

Tertullianus így fejezi be jogászi elmére valló fejtegetéseit : 
«His igitur exemplis renuntiatum erit, posse etiam non 

scriptam traditionem in observatione defendi, confirmatam consue-
tudine, idenea teste probatae tunc traditionis ex perseverantia 
observationis. Consuetudo autem etiam in civilibus rebus pro 
lege suscipitur, cum deficit lex,2 nec differt: scripturâ, an ratione 
consistât, quando et legem ratio commendet».3 

Tertullianus bizonyára még sok olyan őskeresztény iratot 
és gyűjteményt ismert, amelynek azóta már régen nyoma veszett. 
És mégis ime ő is csak a traditio és consuetudo számbavételével 
tudja kitölteni azt a különbözetet, amely a II. század végebeli 
keresztény élet között és az akkori tételes egyházjog között 
mutatkozott. 

Tertullianus remek probléma-megoldásánál jobbat a kánon-
jogi forrástörténelem és jogtörténelem azóta sem tudott találni, 
kigondolni és nem is tudja azt mellőzni ma sem és soha a jövő-
ben sem fogja tudni nélkülözni. 

És mégis mi manapság, áttekintve az őskeresztény irodalmi 
szakkutatás és kritika közel évszázados, destruktiv és konstruktiv 
munkájának óriási terepét, nem látjuk már olyan áthidalhatat-
lannak a traditio divina és a tételes egyházjog közt, a három 
első évszázadban mutatkozó ürt. 

A hangyaszorgalommal végzett kutatói és kiadói munka, a 
kiadott régi keresztény irodalmi emlékeknek nyelvészeti, archaeolo-

1 Tertullianus, De corona c. 3. (Migne, P. L. II. 98—100. 1.) 
2 Tertulliánnak ezt a helyét sz. Isidorus is felhasználta : Etymolog, c. 3. 

(V. ö. a Decretum Gratiani-ban : c. 5. D. I.) 
3 Migne P. L. II. k. 100—101. I. 
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giai és történeti feldolgozása után, egyrészt addig ismeretlen ős-
vagy ó-keresztény irodalmi emlékek, kánoni gyűjtemények is 
kerültek a napvilágra, főleg a Kelet egyházainak és monostorai-
nak rejtekeiből. E régi emlékek segélyével másrészt a már addig 
is ismert, későbbi műveknek és gyűjteményeknek addigi sphinx-
arculatára mind világosabban vésődtek ki az azokba átdolgozott 
régibb emlékeknek vonásai, ami által a forrásművek eredete, 
kormegállapítása automatice hátrább, a régibb idők felé tolódott. 

A tételem tárgyául választott kánongyüjtemények tekinteté-
ben az ős- és ó-keresztény irodalmi szakkutatás eredménye az, 
hogy az első három keresztény évszázadból összesen négy ál-
apostoli kánongyüjtemény maradt reánk: 1. A Didache. Szerkesz-
tették a Keleten az I. század végén. 2. A Constitutiones ecclesiae 
aegyptiacae. («Egyptische Kirchenordnung.») Szerkesztették a 
Nyugaton a III. század elején. 3. A Didascalia. Szerkesztették a 
Keleten a III. század második felében. 4. Az Apostolica Consli-
tutio ecclesiae («Apostoliche Kirchenordnung.») Szerkesztették a 
Keleten a III. ^zázad végén. 

1. §. A Didache. 

Az álapostoli kánongyüjtemények közül a legrégibb az ú. n. 
Didache, amelynek az eredeti görög szövegben a teljes címe ez: 
Awa^í) Twv SúSexa aroa-cóXtov (A tizenkét apostol tanítása). 

Az őskeresztény irodalmi kutatásnak álláspontja ma az, hogy 
e művet Szíriában vagy Palesztinában egy zsidóból lett keresz-
tény szerző írta meg görög nyelven az I. század végén, i 

A művet a tudósok az utóbbi századokban úgy a Keleten 
(így már Zonaras J. a XII. és Blastares M. a XIV. században), 
mint a Nyugaton, az elveszett művek közé számították vagy pedig 
a Constitutiones Apostolorum ( A m a y a : xwv áyíwv áTíoaxóXwv) cimű, 
a IV- század végén szerkesztett álapostoli kánongyüjteménnyel 
azonosították.2 

A nem elveszett, hanem csak lappangó mű latin fordításá-
nak némi töredékeit Bern. Pez már 1723-ban közzétette, de köz-
lése észrevétlen maradt.3 A mű teljes görög szövegét 1883. 

1 Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Litt. I.2 94. 
2 Funk, Patres Apostoliéi, I. köt. IX. . 
s U. o. és XVII. 1. 
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évben Bryennios Philotheos nicomediai görög-keleti érsek fedezte 
fel egy az 1056. évből származó görög kódexben, amelyet akkor 
Konstantinápolyban a jeruzsálemi Szent-Sír-hospitium könyvtá-
rában őriztek, ma pedig Jeruzsálemben a görög patriarchatus könyv-
tárában őriznek. Bryennios érdeme a princeps editio közzététele 
is, amely 1883. évben jelent meg Konstantinápolyban. A mű 
azóta számos kiadást ért, amelyek közül a kritikai bevezetés és 
a szövegkommentár kimerítő és pontos voltára való tekintettel 
legkiválóbb Funk kiadása, az ő Patres Apostolid művének I. 
kötetében (1901.).1 A mű első hat fejezetének latin fordítását 
Schlecht J. fedezte fel egy XI. századbeli müncheni kódexben és 
tette közzé 1900. évben.2 

A Didache 16 fejezetre van felosztva. Tárgyi összetartozás 
alapján az egész műben négy különálló rész különböztethető 
meg: a katechetikus rész (1—6. fej.), a liturgikus rész (7—10. 
fej.), az egyházfegyelmi, vagyis egyházjogi rész (11—15. f.) és az 
eschatologikus rész (16. fej.). 

Az I. (katechetikus) résznek külön címirata is van: AiSoĉ t] 
y.upícu 5tà Töv SwSexa á-oaxóXwv toíc e&veatv (Az Úr tanítása a 
pogányokból lett keresztényeknek a tizenkét apostol által).3 Az I. 
rész tartalma nem más, mint összefüggő kátéoktatás a pogány-
ságból keresztségre jelentkező katechumeneknek a kétféle útról: 
az élet útjáról (2—4. fej.), amely Isten parancsainak és tilalmai-
nak betartásában áll, és a halál útjáról (5. fej.), amelyen a bűnö-
sök, a fejezetben külön is felsorolt főbb bűnök elkövetői járnak. 
Végül (6. fej.) intést kapnak a katechumenek, hogy a tanítás 
emez útjáról ne hagyják magukat eltéríteni, továbbá, hogy a 
mózesi ételtörvényt képességük szerint tartsák meg, a pogány 
bálványoknak bemutatott áldozatok húsától pedig tartózkodjanak.* 

A II. (liturgikus) rész az istentisztelet végzésére nézve ad 
az összes híveknek szóló utasításokat és pedig először (7. fej.) 
a keresztség kiszolgáltatásának módjáról (a keresztség alakjáról, 
anyagáról és a keresztség előtt a keresztelőt és a keresztelendőt 
kötelező böjtről), azután (8. fej.) a szerdai és pénteki bőjtölésnzk 
és az imának keresztény módjáról, nevezetesen arról, hogy a 
h ivek a Mi atyánk imát naponkint háromszor kötelesek elimád-

1 U. o. és Bardenhewer i. m. I. 101. , 
2 Funk i. m. I. köt. VIII. 1., Bardenhewer I.2 98. 101. 1. 
3 Funk I. 2. 
4 Funk I. 2—17. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 

• 
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kőzni, végre (9—10. fej.) az eucharistiai áldozatnál és az azt követő 
agapénál a hivek által végzendő hálaadó imákról, ahol három 
hálaadó ima van közölve, amelyek közül kettő az eucharistia 
vételénél a hivek által az áldozás előtt (egy ima a kehely vétele 
előtt, a másik a kenyér vétele előtt), a harmadik pedig ugyan-
csak a hivek által az agape után mondandó el. Az eucharistiai 
imák után az az utasítás adatik (9. fej. 5. v.), hogy az eucharis-
tikus kenyér és bor vételéhez csakis olyanok bocsáttassanak, 
akik Jézus nevében meg vannak keresztelve; az agapéi ima után 
pedig az az utasítás következik (10. fej. 7. v.), hogy a «próféták» 
az eucharistiánál és az agapénál nincsenek kötelezve a közölt 
imaszövegek használatához, hanem ők szabadon választhatják 
meg imáikat. 1 

A III. (egyházjogi) részben a charisma korabeli egyház 
törvénykönyvével van dolgunk, ahol a hivek arra utasíttatnak, 
hogy a fent (I. r.) említett tanítás hírnökeit fogadják el és hall-
gassák meg, a másféle tanítást hirdetőket azonban ne hallgassák 
meg; az igazi apostolokat és prófétákat t. i. akik nemcsak lelki 
ihlettel beszélnek, hanem az Úr erkölcsei szerint élnek, szintén 
fogadják el és egy-két napig vendégeljék meg, míg az álprófé-
tákat, nevezetesen az olyanokat is, kik két napnál tovább marad-
nak vendégségben vagy maguk részére pénzt kérnek, ne hall-
gassák meg (11. fej.). Továbbá arra is utasíttatnak a hivek, hogy 
az Úr nevében jövő más jövevényeket fogadják szívesen és két-
három napra vendégeljék meg, de ha tovább kivánnak maradni, 
adjanak nekik munkát, a dolgozni nem akarókat ne tűrjék meg 
maguk közt (12. fej.). A valamely helyen letelepülni kivánó 
igazi prófétának és tanítónak (-pccp^c, StSàaxaXoç) a hivek köte-
lesek élelmet adni, sőt a prófétáknak kötelesek a hivek minden-
féle termésüknek, háziállatuknak, élelmüknek (kenyér, bor, olaj) 
és használati tárgyaiknak elsejét (aTiapxfy primitiae) odaadni, mint 
«főpapjaiknak». Ha azonban valamely helyen próféta nincsen, 
az első részt a szegényeknek kell adni.2 (13. fej.) 

A III. rész tovább'i fejezeteiben a hivek arra utasíttatnak, 
hogy vasárnaponkint (y.axà xuptaxíjv) egybegyűlvén tartsanak 
kenyértörést és eucharistiát, miután előbb bűneiket megvallották 
(14. fej.); továbbá, hogy válasszanak maguknak ((xetpoxovrjaaxe = 
construite = • v á l a s s z a t o k ) 3 az Úr előtt méltó püspököket és diako-

1 U. o. 17—25. 1. 2 U. o. 25—33. 1. 3 Funk, Didache I. 33. 
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nusokat a prófétai és tanítói tiszt ellátására és tartsák őket tisz-
teletben; végre, hogy a hivek az eltévelyedett keresztényeket az 
evangeliumi rendelés szerint először négyszemközt intsék meg, 
és ha ez nem használ, senki ne beszéljen velők és ne hallgassa 
őket meg addig, míg bűnbánatot nem tartanak (15. fej.).1 

A IV. (eschatologikus) részben a hivek buzdíttatnak, hogy 
őrködjenek, az Úr eljövetelének órájára várakozzanak, gyakran 
tartsanak lelkük épülésére gyülekezeteket, tartsanak ki a keresz-
tény tökéletességben, viseljék kitartással a megpróbáltatás tüzét 
amelyet a világra hoznak majd a hamis próféták és csalók, a 
folyton növekvő gonoszság és az Isten fiának neve alatt meg-
jelenő antikrisztus az ő jeleivel és csodáival, amelyek sokakat 
meg fognak téveszteni, de végre feltűnik majd az igazságnak 
hármas jele is (a megnyílt ég, a trombita szava és a halottak 
feltámadása) és «eljön az Úr és minden szentek ő vele, akkor 
meglátja a világ az Urat, amint az ég felhőin lesz eljövendő.»2 

Ezekben röviden összefoglaltuk a Didache anyagát, tar-
talmát. 

A Didache formális meghatározása, műfajának megállapí-
tása a további kérdés. 

Bardenhewer3 a Didachét őskeresztény Ritualé-nzk tartja 
az első 10 fejezetnek túlnyomóan liturgikus tartalmára való tekin-
tettel. Ennek a megállapításnak azonban ellene- mond egyrészt 
az, hogy a mű 11—15. fejezeteinek tartalma már épen nem litur-
gikus, másrészt pedig az, hogy a liturgiát az őskeresztény egy-
házban is kétségtelenül a papok (püspökök, diaconusok) végez-
ték, már pedig a Didache liturgia körül való utasításai elejétől 
végig a hívekhez intéztetnek; ők tanítják a katechumeneket a 
kétféle útra (1—6. f.), részükre adatik utasítás a keresztelés el-
végzésére (7. f.), ők utasíttatnak a böjt megtartására (8. f.), a Miatyánk 
naponkénti 3-szori végzésére. A 9. és 10. fejezetekben is az 
eucharistiánál a hivek által végzendő hálaadó imák és nem papi 
bemutató vagy átváltoztató imák közöltetnek, a 14. fejezetben a 
világi hivek buzdíttatnak, hogy vasárnaponkint kenyértörésre, 
eucharistiára és előzetes bűnvallomásra gyűljenek egybe és a 
15. fejezetben ismét a világi hivek hívatnak fel, hogy méltó 
püspököket és diakónusokat válasszanak. 

« Funk, Patres Ap. I. 32—35. 
2 U. o. 35—37. 

•3 Bardenhewer I.2 k. 91. 1. 
2 * 
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Schermann1 a Didachét apostoli vagy őskeresztény káténak 
tekinti. Ez a megállapítás a mű első hat (1—6.) fejezetére való-
ban találónak látszik; és Schermann is, úgy látszik, inkább csak 
erre a részre vonatkoztatja megállapítását. 

Harnack2 a Didachét nem a még csak katechumenek, hanem 
már a pogányságból a keresztény vallásra megtért őskeresz-
tény világi hivek részére írt életszabálykönyvnek mondja. 

Azt hisszük, a Harnack-féle megoldás íelel meg leginkább 
a mű tartalmának és célzatának. Emellett a megoldás mellett a 
Didache egyházjogi forrásjellege szembeszökő, nem más az, mint 
a 12 apostol neve alatt megirt Corpus juris canonici az őskeresz-
tény egyház világi hivei részére, az apostollevelek stílusában, 
tanítás és buzdítás alakjában és a végén hatásos eschatologikus 
eschatokollummal. 

E megállapítással nem ellenkezik az, hogy a Didache sehol 
a xavwv szót nem használja és hogy az adott utasításokat és jog-
szabályokat nem tárgyi törvénystilusba, hanem személyes parancs 
formájába öltözteti. 

A Didache-t tanulmányunk címében az «álapostoli», az 
apokrif kánongyüjtemények közé soroztuk. De a Didache ősrégi-
ségének és tendencianélküliségének egyik főismérve az, hogy az 
álapostoli jelleg mellett csakis a műnek címe és az apostol-
leveleket utánzó irálya tanúskodik, de sehol a műben úgy, mint 
némely más álapostoli kánongyüjteményekben vagy más apokrif 
apostoli művekben az apostolok meg nem neveztetnek, első sze-
mélyben meg nem szólalnak. 

Sőt az is lehetséges, hogy a műnek címe, főleg rövidebbik,, 
főcíme, csakis a mű tartalmának apostolikori eredetére akar rá-
mutatni és talán nem is a mű szerzőjétől származik, és hogy 
eszerint a Didache-ban egy anonim, cím és szerző nélkül reánk 
maradt őskeresztény munkával van dolgunk, amelynek csak 
később adták az apokrif hangzású címet. A cím legrégibb iro-
dalmi tanúi: Pseudo-Cyprianus («Adversus aleatores»: «in doc-
trinis apostolorum») a III. századból, Athanasius (Epist. fest. 39.: 
AiSayj; xaXou[iév7] xwv ánocnóXwv), Eusebius (Hist. eccl. 3, 25, 4.:. 
«TÜ)V áTOcrcóXwv ac Xeyófievac á'.Sayvaí») a IV. századból valók.3 

i' Theod. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, III. k. 594.599. 1. 
2 Ad. Harnack: Die Apostollehre. Protest. Realencykl.3 I. k. 714. 1. 
3 Funk, Patres Apostoliéi, I. k. VI—VIII. 1.; Bardenhewer, I.2 96—7. 1. 
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A Didache még a II. században elterjedt, szerzőjének hazá-
ján kivül, Egiptomban, a proconsularis Afrikában és Itáliában is.1 

Ezt az igazolja, hogy a Didachét e tartományok irói vagy fel-
említés nélkül felhasználták vagy pedig kifejezetten is felemlítik; 
latinra pedig épen a proconsularis Afrikában fordították le a 
Didaché-t.2 

A Didachénak az egyházjog és nevezetesen a kánonjog tör-
ténete szempontjából nagy didaktikus jelentősége van, mert a 
Didachéból eléggé világos betekintést lehet nyerni az őskeresz-
tény egyházszervezetbe, fegyelembe és őskeresztény életbe. 

Az egyházjognak és a kánonjogtudománynak történeti fej-
lődésére azonban a Didache nem gyakorolt közvetlen hatást, de 
gyakorolt közvetve, amennyiben a Didache forrásul szolgált 
néhány más, szintén régi, bár már nem őskereszténykori álapos-
toli kánon-gyüjteményhez, amely gyűjtemények már közvetlen 
hatást gyakoroltak a kánonjog fejlődésére, főleg a Keleten. 

A Didache szolgált először is forrásul és szerkesztési min-
tául az alább részletesen ismertetendő, a III. század második 
felében szerkesztett Didascaliá-hoz, amely a keleti egyházak forrás-
és jogtörténetében nagy szerepet játszott.3 

A Didache másodszor két más kánongyüjteményben való-
ságos átdolgozott újabb kiadásban látott ismét napvilágot. 

A Didachénak ilyen átdolgozott egyik újabb kiadása4 az 
Egyptomból a III. század végéből, sőt Schermann szerint az I. 
század végéből (90. é. Kr. u.) származó Apostolica constitutio 
ecclesiae («Apostolische Kirchenordnung»)5 címen ismert kánon-
gyűjtemény, amely a Didache II. és IV. részének anyagát tel-
jesen elhagyta, az I. rész anyagát úgyszólván teljesen átvette (Ap. 
Constit. Ecclesiae 1—14. fej.), de annak egyes mondatait kibővítve 
és paraphrasálva az egyenkint felszólaló apostolok ajkára adta, 
míg a Didache III. részének anyagát teljesen átdolgozta úgy, 
hogy a charismatikus egyházszervezetet mellőzvén, annak helyébe 
az átdolgozó szerző a korának megfelelő egyházszervezeti és 

1 Bardenhewer i. h. 
2 U. o. 98. 1. 
3 Bardenhewer, II.2 304, 307—8. 1.; Funk, Didascalia I. k. IV. 1. 
4 Bardenhewer, Qeschichte, II.2 258. 
5 Th. Schermann, Die alig. Kirchenordnung, III. 599. Schermann 

szerint már Római sz. Kelemen az ő I. Clem. c. 95-ben felhasználta ezt a 
gyűjteményt: az Apóst. Constitutio Ecclesiae-i, más néven: Canones Apóst, 
ecclesiastici-i. 
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egyházjogi szabályokat vette fel és azokat szintén az egyenként 
felszólaló apostolok által mondatja el. (Ap. Const. ecclesiae 
15—30. fej.) 

A Didachénak másik újabb kiadására, a Syriában a IV. 
század végén megírt Constitutiones Apostolorum cimű gyűjte-
mény VII. könyvében bukkanunk.! Ez a gyűjtemény a Didache 
1. részét némi kis változtatással megtartotta (Constit. Ap. VII. 
2—21.), a Didache II. és III. könyvének anyagát a IV. század-
beli liturgiái és egyházjogi anyaggal cserélte fel (Constit. Ap. 
22—31.) és némi bővítéssel meghagyta a Didache IV. részének 
eschatologikus anyagát is (Constit. Ap. VII, 32.). De már ezen-
kívül a Constitutiones Apostolorum anyagának második fele 
semmiféle vonatkozásban nem áll a Didachéval, mert a 33—38. 
fejezetek egy hosszú imát közölnek, a 39. fejezet a katechume-
nek oktatásának módját ismerteti, a 40—45. fejezetek a kereszt-
ségnek a IV. században használt liturgiáját és a keresztségnél 
elmondandó hitvallás2 szövegét tartalmazza, a 46. fejezet az 
apostolok által felszentelt püspökök neveit közli, a 47. fejezet 
egy reggeli imát («Gloria in excelsis Deo»), a 48. fejezet két 
esti imát («Laudate», «Nunc dimittis»), a 49. fejezet pedig az 
étkezésnél szokásos ima szövegét tartalmazza.3 

2. §. A «Constitutiones ecclesiae aegyptiacae» («Aegyp-
tische Kirchenordnung») cimű gyűjtemény. 

Az álapostoli kánongyüjtemények közül a Didache után 
korra nézve az a gyűjtemény következik, amelyet először Achelis 
(1891.) jelölt meg Constitutiones ecclesiae aegyptiacae («Aegyp-
tische Kirchenordnung») névvel azért, mert ő abból, hogy e 
gyűjteménynek akkor még csak kopt, aethiop és arab nyelvű 
szövege volt ismeretes, arra következtetett, hogy e gyűjtemény 
eredete, szerzőjének és a gyűjteményben leírt egyházszervezetnek 
hazája Egyptomban keresendő.4 

Bár ma még nem teljesen alakult ki a kritikai közvélemény 

1 Bardenhewer, Patrologie3 319. 1. 
2 A Constitutiones Ap. VII., 41. alatt közölt hitvallás szövege nem a 

római egyház hitvallás-szövege, hanem valamely keleti egyházé és hihetőleg 
nem más, mint a 341. évi antiochiai zsinat 4. formulája. Fűnk, Did. I. 445. 

3 Funk, Didascalia I. 387—459. 
4 Bardenhewer, II.2 597. 1. 
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e gyűjtemény hazájára, korára és szerzőjére nézve, mégis Schwartz E. 
(1910,l1 kutatásai alapján az a vélemény látszik legelfogadha-
tóbbnak, hogy a gyűjtemény hazája Rómában keresendő és szer-
zője valószínűleg nem más, mint Hippolytus római ellenpápa 
(f 236.), a Philo sophumena hírneves szerzője, akinek 1551. évben 
a római S. Hippolytus-coemeteriumban felfedezett ülőszobrának 
támlalapján olvasható műveinek jegyzékében foglaltatik egy mű 
ily cimmel : [tîeç: yzpi^jixxur/j aTtoaxoAtxi] TiapaSoatç, amelyet Schwartz 
a Constitutiones ecclesiae aegyptiacae-vt\ azonosít.2 Schwartz véle-
ményét sok más belső mozzanat támogatja, nevezetesen az, hogy 
a gyűjteményben (16. fej. 14—16. v.) a római apostoli hitvallás 
» legrégibb ismert szövegével találkozunk.3 

1 Ed. Schwartz, ber die pseudapostolischen Kirchenordnungen; 1910. 
(Schriften der Wiss. Ges. in Strassb., 6. sz.) : ~ — — 

2 Protest. Realencykl.3 23. köt. 106. 1. 
3 Az ú. n. apostoli hitvallás legrégibb alakja az, amelyet a római egyház 

az első századokban a keresztségnél használt («Romanum symbolum», sigla : R). 
Ennek a symbolumnak őskeresztényi jellemző vonása az, hogy még nincsenek 
benne a későbbi (II. és III. század) eretnekségek ellen irányuló antithesisek és 
hogy a symbolum három cikke (jcvjpu-fjia, iiáábjua) csak a szentírásból és az 
ősegyház theologiájából vett szavakat használ, míg a keleti egyházak szim-
bólumai a II—IV. század eretnekségei ellen irányuló dogmatikus ellenformu-
lákkal vannak tele. (Harncick: Protest. Realencykl.3 I. köt. 747. 1.) Ez vette 
mindenesetre rá a Constitutiones. Apostoloriun görög szerzőjét arra, hogy amikor 
műve VIII. könyvében feldolgozta a Constit. eccl. aeg. anyagát, ebből a forrá-
sából a keresztelés ritusát egyáltalában nem vette át, hanem ehelyett a VII. 
könyvben a Didaché átdolgozásánál, helyezte el (Constit. VII., 39—45.) a maga 
korában és hazájában használt keresztelési liturgiát és ennek keretében közöl 
egy terjedelmes szövegű keleti symbolumot, melyről már fentebb szólottunk.— 
A Constit. eccl. aegypt. 16,|14—16. után ezja legrégibb római symbolum-szöveg 
így rekonstruálható : «Credo in unum Deum patrem omnipotentem. Credo in 
Christum Jesum filium Dei, qui natus est de Spiritu sancto ex Maria virgine 
et crucifixus sub Pontio Pilato et mortuus est et sepultus et resurrexit die 
tertia vivus a mortuis et ascendit in coelis et sedit ad dexteram Patris ven-
tures judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritu sancto et sanctam ecclesiam 
et carnis resurrectionem». Th. Schermann, Die alig. Kirchenordnung I. k. 
72—3. 1. ; Funk, Das Testament uns. H. u. die verwandten Schriften, 284. 1. 
A Constit. eccl. aeg.-nek átdolgozásai közül a Canones Hippolytl a symbolum 
tekintetében elég híven megegyezik alapforrásával (eltekintve a 3. articulustól, 
amely a Szentléleknek «a pâtre filioqite» származását is tartalmazza, ami nyil-
vánvalóan igen késői betoldás), míg a Testamentum D. n. J. Christi a 2. aft i -
culusban tartalmaz a IV.' század trinitárius vitáira utaló antithetikus anyagot 
Funk i. m. 120. 282—8. I. A Constit. eccl. aeg. és a Canones Hippolyti 
symbolumának ősrégi római származására legelőször a symbolumkutató Katten-
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Legújabban Schermann Th. azt vitatja, hogy a gyűjtemény 
szerzője Clemens Romanus volt, a mű tehát a római egyház leg-
régibb Rituálé-ja, amelyen kívül Clemens Romanus írt volna 
egy TsepS xapta(iáxü)v cimű, a Constitutiones eccl. aeg. elején emlí-
tett munkát, amely nem más, mint a Clementis Romani epistola 
ad Corinthios prima cimen ismert levél. Schermann szerint a 
Kelemen-féle Rituálét (Constit. eccl. aeg.), még az apostoli kor 
után, kb. a 130. év előtt, egy műben kapcsolták össze az apos-
toli kátéval, amely káténak első alakja a Didache-ban, második 
alakja pedig a II. század első felében Egyptomban szerkesztett 
Apostolica Constitutio ecclesiae («Apostolische Kirchenordnung») 
cimű gyűjteményben ismerhető fel. Ezt az utóbbi gyűjteményt 
azért az egyptomi egyház kopt és arab nyelvű octateuchusaiban 
is egybekapcsolva találjuk a Constitutiones eccl. aeg.-ve 1, mint 
két egymást kiegészítő gyűjteményt : első helyen az apostoli 
káté (Apóst. Const, ecclesiae) áll, utána az apostoli Rituale 
(Constit. eccl. aegypt.). Schermann szerint a Didascalia nem 
volt más, mint ez összekapcsolt két gyűjteményhez írt kommentár ; 
Hippolytus pedig nem a Constitutiones eccl. aegypt.-mik, hanem 
az ebből megszerkesztett Canones Hippolyti cimű munkának 
•szerzője.1 

Schermann felfogása összeegyeztethetőnek látszik Schwartz 
véleményével. Mert ha Schwartz-al alapul is vesszük azt, hogy 
a Constitutiones eccl. aeg.-nak mai alakjában Hippolytus volt a 
szerkesztője, e könyv /^'/«a/e-természete mégis azt hozza magá-
val, hogy e Rituale-t Hippolytus bizonyára nem szabadon, hanem 
egy régibb Rituale, vagyis az apostoli hagyomány alapján szer-
kesztette; és így lehetségesnek, sőt valószínűnek is mondható 
az, hogy a Hyppolytus által szerkesztett Constitutiones eccl. 
aegyptiacae liturgikus és egyházjogi anyagának tekintélyes része 
is apostoli hagyományra {àr.ooxol'y/q nzpà.ooo'.ç), vagyis római szent 
Kelementől eredt. A jövő kutatásra e téren érdekes és hálás 
feladatok várnak. Újabb szöveg-felfedezések egészen új világos-
ságot vethetnek hamarosan is erre a gyűjteményre (Constit. eccl. 
aeg.) és testvérére (sok kritikus bánásmódja után itélve, bizony 
inkább «mostohatestvérére»), az Apostolica Constitutio ecclesiae-xt. 

busch mutatott rá 1894-ben Das apóst. Symbol cimű műve I. kötetében (323.1.) 
és 1897-ben műve II. kötetében (181. 1. 3. j.). 

1 Th. Schermann, Die alig. Kirchenordnung, I. köt. 9—10.; III. köt. 
94—629. 1. 
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Az előadottakból az is világosnak látszik, hogy ha Schwartz 
Ed. véleménye végleges megállapításnak bizonyul, a Constitutiones 
eccl. üeg. gyűjteményt ki kell kapcsolni az álapostoli gyűjtemények 
közül és belé kell illeszteni Hippolytus hiteles művei közé, amely 
még pseudonym műnek sem lesz többé mondható és eddig el-
fogadott címe (Constitutiones eccl. aeg.) elhagyandó és az Apo-
stolica traditio (à-oi-iohx'q -xpàooaiç) címmel lesz helyettesítendő. 

A szakkritika eddigelé, maga Schwartz is, még mindig! 
az «álapostoli» kánongyüjtemények («pseudapostoliche Kirchen-:  

Ordnungen») közé sorozza e művet. 
A Constitutiones ecclesiae aegyptiacae gyűjtemény szövegé-

nek kopt nyelvű első teljes kiadását H. Tattam 1848-ban bocsá-
totta közé, egy IX. századbeli berlini kopt kódex alapján ; ezt a 
kiadást sűrű egymásutánban követték, más kódexek után készült, 
egyéb kopt kiadások: Lagarde-i (1883.), Bouriant-é (1884—5.), 
Steindorff és Achelis-é (1891.) és Horner-é (1904.). A kopt szöveg 
modern latin fordítását elkészítette és közölte: Funk F. (Didas-
calia, II. köt. 1905.) és ő utána Schermann Th. (Alig. Kirchen-
ordnung, I. köt., 1914.). E kiadók a kritikai jegyzetekben az 
alább említendő régi latin fordítás variánsaira is tekintettel 
voltak. A gyűjtemény arab szövege még nincs közölve, de for-
dítását Horner angol nyelven (1904.) és Périer francia nyelven 
(1912.) közzétették.1 Hauler Edm. érdeme az, hogy a veronai 
káptalani könyvtár VI. századbeli palimpsest kódex alsó írásá-
ban felfedezte a Conßtit. eccl. aegypt. régi latin (IV. század 
végén készült) fordítású szövegét és azt 1900-ban közrebocsá-
totta. Érdemes felemlíteni, hogy ennek a palimpsest kódexnek 
alsó írása ezenkívül tartalmazta még a Didascalia szövege két-
ötödrészének és az egész Apóst. Constitutio eccl. («Apostolische 
Kirchenordnung») cimű gyűjteménynek régi latin fordítását is.2 

A Constitutiones eccl. aegyt. szövegének eredeti nyelve 
görög volt, de a görög szöveg, néhány rövid töredéken kívül 
elveszett, illetőleg még talán valahol lappang.3 

1 Funk, Didascalia II. köt. XXII—IV. 1. ; Theod. Schermann, Allgem. 
Kirchenordnung I. 8—11 ; Bardenhewer, Patrologie3 323—4. 1.; Gesch. d. altk. 
Litt, II.2 596—9 1. 

2 Funk i. m. II. k. XXIII. 1. ; Schermann I. 9. ; Protest. Realencykl.3 23. 
köt. 105. 1. (H. Achelis.) 

3 Funk, Didascalia II. köt. XXII—XXIII. 1. 
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A Constitutiones ecclesiae aegyptiacae cím alatt ismert gyűj-
temény 34 fejezetre oszlik. 

A művet előszó vezeti be,1 amelyben a szerző (többes első 
személyben !) említi, hogy a kegyadományokról (rcepl xaptafiàxwv) 
egy másik munkát is írt, most pedig az egyházi tanítóhagyomány 
élére kerülvén (római pápaság?) elhatározta a hagyomány (áiroaroXoii] 
nxpàSoaiç)2 megírását, főleg a nemrég keletkezett tévely miatt 
(Callistus pápa tanítása Hippolytus-sal ellentétben ?) és más tudat-
lanok miatt. Ezekben a homályos utalásokban az újabb szak-
kritika erős támpontot lát Hippolytus szerzősége mellett.3 

A mű 1. fejezete a piispökszentelés ritusát tartalmazza,4 de 
ezenkívül közöl több jogszabályt is a püspökszentelésre nézve, 
mint például: püspökké csak az szenteltessék fel, aki az egész 
nép által választatott és hibátlan (1, 1), a püspökszentelés vasár-
nap történjen és pedig úgy, hogy a nép és a papság (presbyterek, 
diaconusok) jelenlétében az összes jelenlevő püspökök kezeiket 
reátegyék a felszentelendőre (1, 2) és azután egyik püspök a 
jelenlevők közül (1, 3—7), kit a többiek erre méltónak tartanak, 
reátevén a felszentelendőre kezeit, elmondja felette a szente-
lési imát. 

Ez a rendelkezés mindenesetre a IV. századnál régibb ere-
detre vall, mert a nicaeai zsinat 4. kánonja már metropolitát 
említ (lirjzpomXkrjç), akinek joga van a püspökválasztást meg-
erősíteni.5 

A következő fejezetek (2—17. fej.)6, szintén túlnyomólag 
liturgikus anyagot tartalmaznak a presbyterek felszenteléséről 
(2. f.), a diaconusok felszenteléséről (3. f.), a confessorokról (4. f.), 
a lectorról (5. f.), a subdiaconusokról (6. f.), az özvegy nőkről (7. f.), 
a szüzekről (8. f.), a gyógyítási kegyadományról (9. f.), a kate-
chumenekről (10—15. f.). 

Az egyházi rendfokozatoknak ilyen osztályozása és ez az 
egymásutánja egymagában is már sajátságos, nevezetesen, hogy 

1 Schermann I. 35—7. 
2. A mű végén (34. fej.) a szerző ismét lelkökre köti olvasóinak az általa 

előadott hagyományt és ezt itt már kifejezetten apostoli hagyománynak nevési. 
Schermann i. m. I. k. 100. 1. 

3 Bardenhewer II.2 597. 
4 Funk, Didascalia II. 9S—102; Schermann I. 37—46. 
5 H. Leclercq, Histoire des Cone. I. 1. köt. 539. 
6 Funk II. 102—9; Schermann I. 47—68. 
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a confessorok az egyházi rendfokozatokhoz számíttatnak és sor-
rendben közvetlenül a diakonusok után következnek. 

De még sajátságosabb a 4. fej. 1. versében foglalt az a 
rendelkezés, hogy: «az a confessor (hitvalló), aki Isten nevéért 
bilincsekben volt, a diaconatus vagy a presbyteratus elnyerésé-
hez nem szorul kézfeltéfelre, mert már hitvallása folytán birja 
a presbyteratus méltóságát». De már a püspöki rendhez az ily 
confessor is kézfeltételre szorul, valamint az a confessor is kéz-
feltételre szorul a diaconatusnál és a presbyteratusnál is, aki 
nem nyilvánosan, hanem csak saját házában szenvedett hitéért 
bántalmakat. 

Ez a fejezet, ha kezdettől fogva a gyűjtemény eredeti szö-
vegéhez tartozott, tagadhatatlanul spiritualista, pseudo-mystikus 
tévtant tartalmaz, amely, ha a gyűjteménynek szerzője vagy át-
dolgozója valóban Hippolytus volt, ez esetben Hippolytusnak 
személyes, Calixtus pápával szemben más dolgokban is (pl. a 
bűnbocsánati fegyelem stb. tekintetében) extravagans, rigorista 
és spiritualista véleményét fejezi ki, amely hozzá még teljes 
szöges ellentétben áll összes kortársainak tanúságával, t. i. mintha 
a martirium és a hit megvallása nemcsak a bűnöket mosná le 
és a bűnbánatot pótolná, hanem ezenkívül valamikor még egy-
házrendi hatalmat adott volna a confessornak.i 

1 Funk, Das Testament uns. H., 46—9., 161—3., 305. 1.; Schermann III. 
200—2. — Funk (Testam. 47—8. 1.) megengedi ugyan, hogy a confessorokra 
vonatkozó fenti jogszabály a műnek kora, az üldözések kora (III. század) mel-
lett tesz tanúságot, de mégis, mivel a kortársak a konfesszorság ily hatásáról 
semmit sem tudnak, sőt ellenkezőleg említést tesznek a confessoroknak felszen-
teltetéséről (így Cyprianus a 38. és 39. levelében említi, hogy ő confessorokat 
felszentelt lectorokká), azért Funk azt tartja valószínűnek, hogy a mártíroknak 
a monofizitáknál az V. században újra éledő tisztelete adott alkalmat e jog-
szabály keletkezésének, és hogy eszerint e gyűjtemény is nem a III., hanem az 
V. században keletkezett. Funk-nak e véleménynyilvánítása óta azonban a mű 
111. századbeli eredete mind általánosabb elfogadásra talált, és így ennek a 4. 
fejezetnek a problémáját a III. század egyházfegyelmén belül kell megoldáshoz 
juttatni. Véleményem szerint a probléma magától feloldódnék akkor, ha az 
eredeti görög szöveg felfedezése vagy a kopt fordítás revíziója folytán az az 
exegesis válnék lehetségessé, hogy a megkínzott confessor nem szorult arra, 
hogy a hivek és a papok őket diaconusokká és presbyterekké megválasszák, 
kezeiket rájuk tevén, értük kezeskedjenek (a Didache 15, 1. alatt a xeipoxovifcaxs 
szó szintén nem szentelést, hanem választást jelent, v. ö. Funk, Patres Ap. I. 
34.), de igenis szükségük volt arra, hogy a püspök felszentelje őket. Érdekes 
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A 10—15. fejezetek a catechumenatus-ra vonatkozó jog-
szabályokat tartalmazzák. A catechumenatus-ba felvétetni kivánók 
a «doctor»-okhoz vezetendők oly keresztény hivek által, akik 
tanúskodnak róluk. A doctorok kötelesek megvizsgálni a jelent-
kezők életét és a méltatlanokat visszavetni. Visszavetendők : a 
kerítők, a bálványkészítő szobrászok és festők, a versenykocsi-
hajtók, az egymással vagy állatokkal viaskodó gladiátorok, a 
bálványpapok, a katonák, a városelőljáró vagy más pallosjoggal 
birók, a kéjnők, a gyermekekkel fajtalankodók, az önmagukat 
kasztrálok, a mágusok, a varázslók, csillagjósok, jövendőmondók, 
a nem törvényes feleséggel birók (10—11. fej.). Azután figyelmet 
érdemel az a rendelkezés, hogy a katechumenek 3 éven át köte-
lesek hallgatni az igét, de ez az idő a jó viselkedésre való tekin-
tettel megrövidíthető (12. f.). A katechumenek az ige hallgatása 
után imádkoznak, elkülönítve a hivektől, külön a katechumen 
férfiak és a katechumen nők. Békecsókot csak a hivek válthatnak 
egymással, de csak az egyneműek, férfiak férfiakkal, nők nőkkel. 
Az összes nők lenvászonból készült fátyollal takarják el arcu-
kat (13. fej.).i 

A 16. fejezetbe van felvéve a keresztség teljes liturgiája 
{a fent már említett legrégibb római symbolum-mal) és az azzal 
kapcsolatos legrégibb mise-liturgia. Először a gyermekek, azután 
a férfiak és végre a nők részesülnek a keresztségben, és pedig 
a nők, miután teljesen feloldották hajukat és minden arany és 
ezüst ékszert letettek.2 

A böjtre vonatkozó szabályok után (17. f.) a mű közli az 
agapéra vonatkozó szabályokat (18—22. fej.), amely alatt a püspök 
a Didachéból (9, 3.) már ismert imát mondja el.3 

Következnek a püspöknek adott gyümölcs-oblatiok felaján-

még az a körülmény is, hogy a Constit. eccl. aeg. újabb átdolgozásai körül 
az alapforrással csak a Canones Hippolyti (6. f.) és a Testamentum D. n.J. 
Christi (I., 59.) egyeznek meg a confessor-caput tekintetében, míg a Constitu-
tiones Apostolorum (VIII., 23.) és a Constitutiones per Hippolytum (14. f.) az 
alapforrás jogszabályát épen az ellenkezőjére változtatták át, t. i. hogy a kon-
fesszori rend elnyeréséhez nem kell szentelés, de a papságba belépni kivánó 
confessor felszentelésre szorul, és ha valamely confessor mégis felszentelés 
nélkül bitorolná a püspöki, áldozópapi vagy diaconusi rendet, az deponálandó 
és kiközösítendő. Funk, Didasc. II. 104—5. 

1 Funk, Did. II. 106—10. ; Schermann I. 54—67. 
2 Funk II. 109—112; Schermann I. 6 8 - 7 8 . 
3 Funk II. 112—4.; Schermann I. 79—87. 
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lására (23. fej.) és megáldására (24. f.) és a húsvéti böjtre vonat-
kozó szabályok (25. fej.); azután arról, hogy a diaconusok és a 
subdiaconusok kötelesek a püspökkel közölni a beteg hivek 
neveit (26. f.). Sorra jönnek az összes, az áldozáshoz járó hiveket 
kötelező jejunium eucharistium kötelmére (28. f.), az eucharistiá-
nak őrzésére és minden profanációtól való megóvására (29—30. f.), 
a temetőknek és az ott levő fossorok és őrök|gondozására és az 
ima óráira (27. f., 30. f. 3—4. v, 32. f. 1—30. v.) vonatkozó sza-
bályok. A kötelező imaórák voltak (32. f.): a hajnali ima, a 
templomban végzett ima, az otthon a 3., 6., 9. órában ( = d. e„ 
9., 12. és d. u. 3. óra) végzett ima, az esti ima, az éjféli ima és 
az első kakasszóra végzett ima.1 A 33. fejezetben a hivek köte-
leztetnek, hogy az ördög elriasztása végett homlokukat és szemei-
ket a kereszt jelével jelöljék meg.2 

A zárófejezetben (34. f.) a szerző újból buzdítja olvasóit az 
apostoli hagyomány megtartására.3 

A Constitutiones ecclesiae aegyptiacae-rxtk e tartalmi ismer-
tetéséből immár megállapítható az, hogy ez a gyűjtemény nem 
tartozik a szorosan vett álapostoli gyűjtemények közé, mert 
címében vagy szövegében sehol az apostolok, mint a mű szerzői 
meg nem neveztetnek, első személyben sehol fel nem szólalnak. 

A mű túlnyomó tartalmánál fogva istentiszteleti célokra 
készültnek vélelmezhető és így Rituale-nek minősíthető, minden-
esetre nagyobb joggal, mint a Didache. De a túlnyomó Rituale-
jelleg mellett a gyűjtemény kánongyüjteménynek is mondható, 
mert a szertartásokra vonatkozólag vagy csak azoknak kapcsán 
igen sok szer tartásjogi, sőt egyházszervezeti jogszabályt is tar-
talmaz. Összehasonlítva e gyűjtemény jogszabály-stílusát a Didache-
val nagy változás és haladás tapasztalható : a Constit. eccl. aegyp-
tiacae nem a hívekhez parancsoló módban intézett utasításokat 
(így a Didache), hanem valóságos törvénystilusba foglalt egyházi 
jogszabályokat, kánonokat tartalmaz,4 bár a canon (xavwv) szó a 
gyűjteményben szintén még sehol sem fordul elő. 

1 Funk, Did. II. 114—8; Schermann I. 87—98. 
2 Schermann I. 98—99. 
3 U. o. 99—100. 1. 
4 így például : «Episcopus ordinetur electus ab omni populo» (Const, 

eccl. aeg. I., 1.). Vagy : «Confessori autem, si propter nomen Dei vinculis 
fuit, manus non imponatur ad diaconatum vel presbyteratum ; namque digni-
tatem presbyteratus confessione sua habet.» (Schermann I. 37. 51.) A Didache 
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A Constitutiones eccl. aeg.-nek a nyugati egyházban, bár 
itt már a IV. század végén latinra is lefordították, a kánonjog 
forrástörténetében szerepe vagy az egyházjog fejlődésében ki-
mutatható hatása nem volt; a mű összes átdolgozásai is a Keleten 
jöttek létre. 

A keleti egyházban azonban a Constitutiones eccl. aeg.-nçk 
mindkét téren nagy szerepe és hatása volt, bár feltűnő, hogy 
é^oly kevéssé mint a Nyugaton, a Keleten is az egyházatyák és 
írók műveiben e gyűjteménynek nyomát vagy felemlítését sehol 
sem találjuk. 

Ami a műnek a Keleten betöltött szerepét illeti, először is 
a gyűjteményt Egyptomban körülbelül a IV. század elején vagy 
legalább közepén az Apostolica Constitutio ecclesiae («Apostolische 
Kirchenordnung») című, a III. század végén keletkezett gyűjte-
ménnyel foglalták össze egységes Çorpus juris-ba úgy, hogy ennek 
a Corpus juris-nak első 30 fejezete az Apóst. Constitutio ecclesiae 
szövegét, a következő 32 (34) fejezete pedig a Constitutiones 
eccl. aeg. szövegét ölelte fel.1 

Másodszor a Constitutiones eccl. aeg. gyűjteményt a Keleten 
(Syria ? Egyptom ?) ugyancsak a IV. század elején vagy közepén 
à III. század második felében keletkezett Didascaliá-val és a 
fentemlített Apostolica Constitutio eaiesiae-vel egy még terje-
delmesebb Corpus juris-ba foglalták össze úgy, hogy a Corpus 
juris élén a Didascalia állott, utána pedig az egybekapcsolt 
Apóst. Constitutio ecclesiae és a Constitutiones eccl..aeg. gyűjte-
mények következtek. Ennek a keleti nagy Corpus juris-nak IV. 
századbeli latin fordítását birjuk, bár csak töredékesen a veronai 
VI. századbeli palimpsest kódex alsó írásában.2 

Harmadszor a Constitutiones eccl. aeg. gyűjteményt Syriá-
ban a IV. század végén a Constitutiones Apostolorum ismeretlen 
szerzője átdolgozta és nagy művébe VIII. könyvként illesztette 
be tetemes újabb liturgikus és egyházjogi anyag hozzáadásával.3 

az előbb idézett szöveggel parallel helyen még így fogalmaz : «Constituite 
vobis episcopos et diaconos dignos Domino.» (Did. 15. 1.) 

1 Schermann I. k. V. 1. — 'Schermann ennek a bipartitum corpus juris-
nak az Allgemeine Kirchenordnung nevet adta, amelynek két részét így jelöli 
meg : K I. ( = «Apostolische Kirchenordnung»), K. II. ( = «Aegyptische Kirchen-
ordnung»). 

2 Schermann III. 623-629._ 
3 Achelis in Protest. Realencykl. 23. köt. 106. 1. 
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A Constitutiones Apostolorum teljes egészében nem más, mint a 
pszeudo-klementin irodalom (Recognitiones et Homiliae Cle-
mentinae a III. század második feléből) felhasználásával, egy 
görög nyelvű Corpus octateuchum Clementinum-má való átdol-
gozása a Didascaliának (Constit. Ap. I—VI. k.), a Didaché-nak 
(Const. Ap. VII. k.) és a Constitutiones eccl. aeg.-nck (Const. 
Ap. VIII. k.).i 

Negyedszer a Constitutiones eccl. aeg. gyűjtemény Egyptom-
ban Funk, Bardenhewer és Schwartz szerint az V. században, de 
mások szerint már jóval előbb (Harnack, Achelis és Scliermann 
szerint maga Hippolytus által a III. század elején), új átdolgo-
zástkapott a Canones Hippolyti cimű gyűjteményben, amely arabs 
és aethiop nyelven maradt fenn.2 Meg kell a Canones Hippolyti-
tól különböztetni a Constitutiones per Hippolytum («Epitome 
libri VlII.-i Constitutionum») görög nyelvű művet, amely nem 
más mint a Constitutiones Apostolorum VIII. könyve öt töredé-
kének (1. Constit. Ap. VIII. 1—2, 2. Const. Ap. VIII. 4—5, 
16—28, 30—1, 3. Const. Ap. VIII. 32, 4. Const. Ap. VIII. 33—4, 
42—45, 5. Const. Ap. VIII. 46.) külön kiadása és csak valamivel 
ifjabb korú, mint maga a Constitutiones Apostolorum mű.3 

Ötödször a Constitutiones eccl. aeg. gyűjtemény Syriában 
az V. században új átdolgozást nyert a Rahmani syr patriarcha 
által 1899-ben syr szövegben közzétett Testamentum D. n. Jesu 
Christi cimű gyűjteményben, amely nem más, mint az alapfor-
rásnak az Úr ajkára adott bőbeszédű paraphrasisa,4 Ez a Testa-
mentum D. n. J. Christi c. gyűjtemény nemsokára helyet kapott a 
monofizita egyház syriai, abessiniai és egyptomi Octateuchus-a\bm. 
A syriai (syrnyelvű) Octateuchusban és az abessiniai (aethiop 
nyelvű) «Synodos» nevű Octateuchusban a Testamentum tölti 
ki az Octateuchus I. és II. könyvét (a többi könyv anyaga: III. 
k. = Apostolica Constitutio eccl., IV—VII. k. = kivonatok a 
Constit. Ap. VIII. könyvéből, VIII. k. = Canones Apostolorum). 
Az egyptomi monofizita egyházak két Octateuchusa maradt 
fenn: a kopt nyelvű Octateuchusban az I. és II. könyv helyét az 
Ap. Constitutio ecclesiae, a III. könyv helyét a Constitutiones 

1 Schermann III. 623—5. 
2 Funk, Didasc. II. köt. XXV—Vil!. L; Bardenhewer, Pathologie3 324.1. 
3 Funk i. m. XIX—XXVI. ; Bardenhewer 323. 1. 
« Funk, Didasc. II. kot. XIII. XXVII. 1.; Testamentuns. H, 87.303—6, . 

Bardenhewer, Patrologie3 324. 1. ; Schermann III. 617—25. 1. 
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eccl. aeg. foglalja el, a többi könyv (IV—VIII.) megegyezik a 
syriai Octateuchus tartalmával; az arab nyelvű Octateuchusban 
pedig az I. könyvet a Testamentum D. n.J. Christi, a II. könyvet 
az Apostolica Constitutio Ecclesiae, a III. könyvet a Con-
stitutiones ecclesiae aeg. foglalja el, a többi könyv (IV—VIII.) itt 
is megegyezik a syriai Octateuchus tartalmával.1 

(Vége következik.) 

» Funk, Didascalia I. köt. VI. XXII—III. 1. ; Schermann I. k. 2—5. I. 



A VEGYES HÁZASSÁGOK ÉS AZ EGYHÁZJOGI 
ÚJ TÖRVÉNYKÖNYV. 

Irta és a budapesti papság 1921. évi április havi konferenciáján felolvasta : 
dr. Drahos János, hercegprimási irodaigazgató. 

E G Y H Á Z N A K hagyományos és következetes álláspontját a 
/egyes, azaz egy katholikus és egy megkeresztelt nemkatho-
fél között való házassággal szemben az 1060. canon tömö-

ren így fejezi ki: severissime Ecclesia ubique prohibet. Vegyes 
házasságot kötni tehát a legszigorúabban tilos. Ennek oka az, 
hogy az egyház az ilyen házasságokat mindenkor veszélyesek-
nek tartotta tum ob flagitiosam in divinis rebus communionem, 
tum ob impendens Catholico coniugi perversionis periculum, 
pravamque sobolis institutionem. (Breve Quas vestro dd. 30. april 
1841.) Ezen indokokból az egyház a vegyes házasságokkal szem-
ben ilyen igen szigorú tilalmat állított fel. Ha az ilyen vegyes 
házasság tényleg a hitben való megtántorodás veszélyevei jár a 
katholikus félre és a házasságból származó gyermekekre, nem-
csak egyházjogilag, hanem isteni törvény alapján is tilos. Ezért 
az egyházi törvény előírja, hogy az Ordinarius, valamint általá-
ban a lelkipásztorok a híveket, amennyire csak lehetséges, a 
vegyes házasságtól tartsák vissza. Ha pedig nem képesek azokat 
megakadályozni, mindenképen azon legyenek, hogy e házasságok 
ne az isteni és egyházi törvények ellen való módon jöjjenek 
létre. (Can. 1064. 1° et 2°.) 

A vegyes vallásúak között tehát tilos a házasság; amit jogi 
nyelven úgy fejezünk ki, hogy az ilyen felek között a vegyes 
vallás tiltó akadálya forog fenn. Az egyház ezen szigorú tilalom 
alól bizonyos esetekben mégis fölmentést ad. (Can. 1061. §. 1.) 
Akkor, ha az egyes esetekben meggyőződik, hogy 1. a házasság 
létrejötte mellett fontos és komoly okok szólnak; 2. hogy a 
házasságból a katholikus hitre hátrány nem származik. 

A fontos és komoly okok alatt az egyházjogban causae 
canonicae, kánoni okok néven ismeretes indokokat értjük, ame-
lyeknek felsorolását bármely egyházjogi könyvben megtaláljuk. 
Tehát a vegyes vallás akadálya alól való fölmentéshez elsősor-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 
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ban kánoni ok kell, mely a fölmentés iránti kérelem előterjesz-
tésekor mindig jelzendő. Ha elegendő ok szól a fölmentés meg-
adása mellett, azt csak akkor adja meg az egyház, ha erkölcsi 
bizonyosságot szerzett arról, hogy ezen házasságból a katholikus 
félre és a katholikus hitre hátrány nem származik. Erről oly-
képen győződik meg az egyház, hogy az ilyen házasságra kelni 
szándékozóktól idevonatkozólag pontosan megállapított biztosí-
tékokat kér. 

Biztosítékot kér 1. a nemkatholikus féltől arra nézve, hogy 
semmi olyant nem fog tenni és követelni, ami a katholikus félre 
hitében való megtántorodás veszélyével járna ; 2. biztosítékot kér 
mindkét féltől arra nézve, hogy a házasságból születendő mind-
két nemű összes gyermekeket a katholikus vallásban fogják meg-
kereszteltetni és nevelni. Ha a felek által rendszerint Írás-
ban adandó e kikötések teljesítése erkölcsi bizonyossággal biz-
tosra vehető, az esetben, ha a házasság megkötése mellett egyéb-
ként súlyos és fontos kánoni okok szólnak, az egyház a föl-
mentést meg szokta adni. 

A codex megjelenése előtt az említett kettővel egyenrangú 
harmadik biztosítékként kívántatott még a katholikus féltől 
komoly igérő nyilatkozat arra nézve, hogy a nemkatholikus 
házastársat iparkodni fog a kath. hitre téríteni. A codex termé-
szetesen fenntartja a katholikus félnek azon kötelezettségét, hogy 
«prudenter», azaz okkal-móddal törekedjék házastársának meg-
térítésére (can. 1062.), amire már az általános felebaráti szeretet-
nél fogva is köteles, de ezt nem vette föl a nyújtandó biztosí-
tékok közé s így erre nézve most semmiféle olyan nyilatkozatot 
nem kell venni a kath. féltől, mint a másik két biztosítékra 
nézve. Elegendő erre a katholikus felet alkalmas módon figyel-
meztetni. 

Az egyházjog előírása szerint az egyház szine előtt, konkrété 
az illetékes lelkész előtt adandó az egyház által előírt mindkét 
biztosíték. Rendszerint irásba foglalandó és az okmány a fél, 
illetőleg mindkét fél által aláírandó. A codex nem látszik ki-
zárni azt, hogy komoly okból elegendőnek vétessék a szóbeli 
igéret. A gyakorlatbán azonban — legalább a mi viszonyaink 
között — a halálos ágyon történő ily házasságkötéseket kivéve, 
aligha fordulhat elő erre eset. Ha mégis, akkor azt elbírálás 
végett az ordinariatus elé kell terjeszteni. Nálunk, Magyarorszá-
gon, a születendő gyermekek kath. vallásban való megkeresz-
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teltetésének és neveltetésének biztosítása nemcsak írásban, hanem 
polgárjogilag is érvénnyel biró okmány alakjában követelendő. 
Csak így vehető ugyanis bizonyosra a gyermekeknek a katho-
likus vallásban való megkereszteltetése és nevelése. Ha nincs 
polgárjogilag is érvényes ú. n. reverzális, akkor az államhatalom 
a gyermekeknek a katholikus vallásban való neveltetését meg-
akadályozhatja és kényszerítheti a szülőket és a gyermekek egyik 
nemét arra, hogy legalább hivatalosan a nemkatholikus fél val-
lását tanulják és abban nevelkedjenek. így tehát bár az egyház-
jog által nincs kifejezetten előírva, hogy ezen biztosítéknak 
adása polgárjogilag is érvényes módon történjék, de mert 
erkölcsi bizonyosságunk csak így lehet ezen biztosíték teljesü-
léséről, az egyházjogi előírás szelleme is sürgeti és kivánja, 
hogy ezt a biztosítékot ily alakban követeljük. Nem lehetetlen 
azonban, hogy az egyházi hatóság adott körülmények között 
nálunk is elfogad csak az egyház előtt nyújtott reverzálist, ami 
főleg a polgárilag már megkötött vegyes házasság egyházi ren-
dezésekor fordulhat elő, amikor is állami törvényeink már nem 
engedik meg a reverzális megkötését. Az ilyen esetek, ha egyéb-
ként az előírt biztosítékok teljesítése erkölcsileg biztosítottnak 
vehető, minek eldöntése azofiban az ilyen esetekben igen nehéz, 
az ügy az Ordinariatus elé terjesztendő. 

A nemkatholikus fél részéről megkívánt másik biztosíték 
is hiteles okmányban adandó. A lelkész útmutatása szerint és 
tanúskodása mellett az illető nemkatholikus fél maga állítja ki 
az irást, vagy pedig a lelkész foglalja irásba az ünnepélyes nyi-
latkozatot és kellő magyarázat mellett az illető fél hiteles alá-
irásával láttatja el. 

Az egyház csak akkor engedi meg szolgájának, a lelkész-
nek, a vegyes vallású felek házasságkötésénél a közreműködést, 
ha a felek a vegyes vallás akadálya alól fölmentést nyertek. Az 
egyház szolgájának a közreműködése az ilyen házasságkötések-
nél még ahhoz is kötve van, hogy a felek sem a kath. egyház 
szine előtt kötendő házasság előtt, sem utána nem mennek el az 
akatholikus lelkipásztorhoz. (Can. 1063. §. 1.) Ha a lelkész tudja, 
hogy a felek ezt az előírást meg fogják szegni, vagy esetleg 
már megszegték, házasságkötésüknél csak a legsúlyosabb okok-
ból az Ordinarius külön engedélyével és a botránynak elhárítása 
mellett működhetik közre. (Can. 1063. §. 2.) Nem helyteleníti 
azonban az egyházi előírás azt, hogy a felek az állami törvé-

3* 
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nyek rendelkezéséhez képest a házasság polgárjogi viszonylatai-
nak biztosítása céljából egybekelésüket a polgári hatóság előtt 
bejelentsék. (Can. 1063. §. 3.) 

A vegyes házasságok kötésénél való közreműködés módját 
és fokát az 1102. can. állapítja meg. Az általános egyházjogi 
előirás szerint tilos ilyenkor minden, a legkisebb szertartás. 
A lelkész megkérdezi és meghallgatja a házasságra lépőknek 
házassági beleegyező nyilatkozatát. Az esetet elanyakönyveli. Ebből 
áll az egész közreműködés. Az Ordinarius azonban esetleges 
kellemetlenségek elkerülése végett megengedheti, hogy az ilyen 
házasságkötés a rendes egyházi szertartások egy részének, vagy 
azok teljességének alkalmazása mellett történjék, kivéve az ilyen-
kor szokásos szentmise elmondását, mire ilyen esetekben egy-
általán nem adható engedély. Nálunk a jogszokás és a gyakor-
lat az, hogy fölmentés elnyerése esetén a vegyes vallásúak 
házasságkötésénél a teljes szertartással — kivéve a szentmisét — 
műkődhetik közre a lelkész. Ezt a codex életbelépése után ki-
adott püspökkari házasságjogi utasítás (1918. nov. 28.) kifejezet-
ten is megállapítja, mint továbbra is követendő szabályt. 

A vegyes házasságok dispensatio esetén is az általános 
egyházjogi szabály szerint a templomon kívül kötendők. Tehát 
a plébániahivatalban, vagy esetleg a sekrestyében. Ha az Ordi-
narius Ítélete szerint ezen előirás nagyobb nehézségek és kelle-
metlenségek nélkül nem tartható be, jogában van ez alól föl-
mentést adni. (Can. 1109. §. 3.) Nálunk a gyakorlat és a jog-
szokás alapján erre nézve is általános fölmentés van és dispen-
satio elnyerése esetén mindig a templomban történhetik a 
házasságkötés. 

A codexnek a vegyes házasságokra vonatkozó legnagyobb 
és hazánkat legfőképen érintő újítása annak kimondása, hogy a 
kath. fél érvényes házasságot, tehát érvényes vegyes házasságot is 
csak az egyház szine előtt, azaz a lelkész és két tanú előtt köthet. 

Nálunk az ú. n. clandestin vegyes házasságok az egyház 
előtt is érvénnyel birtak. Azaz a vegyes házasságok érvényes-
ségéhez a házassági consensuson, házassági beleegyezésen kívül 
egyéb forma nem kivántatott. Érvényes volt a vegyes házasság, 
ha a felek tisztán egymás közt kötötték. Ha a házassági con-
sensus megvolt, minden körülmények között érvényes volt a 
házasság. Tehát ez alapon volt érvényes nálunk az akatholikus 
lelkipásztor, a polgári tisztviselő vagy más tanúk előtt kötött 
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vegyes házasság. Ezek a formák azonban semmivel sem járultak 
hozzá az érvényességhez, azt tisztán a consensus adta. 

Ezen kérdés történeti fejlődésének részletes megbeszélése 
nem tartozik e gyakorlati ismertetést célzó előadás keretébe. 
Erről röviden csak ennyit. Hazánkra nézve az 1841. évi ápr. hó 
30-án kelt Lambruschini-instructio mondotta ki, hogy a vegyes 
házasságok érvénye nem függ a trienti, azaz az egyházi forma 
betartásától. Ez volt a jogállapot egészen a «Ne temere» meg-
jelenéseig, azaz 1908. évi ápr. hó 19-ig. A Ne temere decretum 
az egyházi házasságkötési formának betartási kötelezettségét ki-
terjesztette a vegyes házasságot kötő katholikus félre is. (III. pont.) 
A XI. pont 2. §-a alapján «nisi pro aliquo particulari loco aut 
regione aliter a S. Sede sit statutum», a hivatalos egyházi körök 
úgy találták ugyan (1. a Ne temere-hez adott esztergom-főegy-
házmegyei utasítás 9. pontjának második bekezdését; 1908. évi 
Circ. 15. 1.), hogy a magyarországi kedvezmény érvényben ma-
radt továbbra is. Később azonban az Apostoli Szentszék hiva-
talos magyarázata nyomán ezt a megállapítást visszavonták. 
(L. az esztergom-főegyházmegyei 1908. évi Circ. 86.1.) Az apos-
toli Szentszék ugyanis kijelentette, hogy az idézett jogfenntartó 
nyilatkozat csak a constitutio Provida-ra vonatkozik. Ezen újabb 
szentszéki nyilatkozat után a magyar püspöki kar kérelmezte 
azt, hogy sajátságos viszonyainkra való figyelemmel az egyedül 
érvényben maradt constitutio Provida kedvezménye Magyar-
országra is kiterjesztessék. Ezt a kegyet az Apostoli Szentszék 
1909. évi febr. hó 27-én megadta és egyidejűleg szanálta mind-
azon vegyes házasságokat, amelyek hazánkban a Ne temere óta 
az új kegy adásáig egyházi forma nélkül, tehát egyházilag ér-
vénytelenül köttettek. így tehát ismét érvényesek voltak a clan-
destin vegyes házasságok. Új csak az volt, hogy a Ne temere, 
illetőleg az 1909. évi június 18-i decretum után forma nélkül 
csak a magyarországi születésű magyar lakosok köthettek érvé-
nyes vegyes házasságot. Vagyis megszoríttatott a kedvezmény 
terjedelme; personalis és localis jelleget nyert. A forma nélkül 
való házasságkötés kedvezményéből továbbá a Ne temere után 
kivétettek azok, akik katholikus módon voltak megkeresztelve 
és később az egyháztól elpártoltak (aposztaták), valamint azok a 
konvertiták, akik az egyháztól ismét elpártoltak. 

A codex következetes és egyöntetű állást foglalt el a 
vegyes házasságok érvényes megköthetésének kérdésében is. 
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Minden kedvezményt megszüntetett és az egész egyházra való 
érvénnyel általános szabályul mondta ki, hogy érvényes házas-
ságot, tehát érvényes vegyes házasságot is, csak az egyházi 
forma betartása mellett lehet kötni. Clandestin vegyes házasság 
tehát többé nem létezik. A magyar püspöki kar által a codex 
életbelépésével kapcsolatosan kiadott házasságjogi instructióban 
ugyan ez foglaltatott : «Természetes, hogy a vegyes vallású felek 
házassága nálunk azon a cimen, hogy az egyház által előírt for-
mát nem tartották be, ezentúl sem érvénytelen.» Ámde ezt az 
álláspontot vissza kellett vonni, mert a codex-magyarázó bizott-
ság hivatalosan kijelentette, hogy a constitutio Provida-t, mely-
nek hazánkra való kiterjesztése alapján voltak érvényesek nálunk 
a vegyes házasságok, a codex eltörölte és e ponton is betar-
tandó a codex 'előírása. (L. esztergom-főegyházmegyei Circ. 
1919. évi 5. I. 273. sz.)1 Ezen új megállapításban a hazai nem-
katholikus keresztények sérelmet láttak, aminek a sajtóban, sőt 
később a nemzetgyűlésben is kifejezést adtak. A magyar püspöki 
kar indíttatva is érezte magát, hogy sajátos viszonyainkra való 
tekintettel a régi kedvezményt továbbra is kérje az Apostoli 
Szentszéktől. A kérvényre, mely a mult év júniusában terjesz-
tetett elő, eddig válasz nem érkezett. Úgy látszik, az Apostoli 
Szentszék általános érvényű rendelkezése alól többé nem haj-
landó kivételt tenni. 

Érvényes vegyes házasságot tehát jelenleg nálunk is csak 
az egyház előtt lehet kötni. Az egyház azonban csak akkor 
működik közre, ha a felek az előírt biztosítékokat nyújtják. Váj-
jon azok, akik nem akarják az előírt cautiókat megadni és mégis 
szeretnék, hogy házasságuk az egyház szine előtt érvényes 
legyen, elérhetik-e céljukat ? Eddig erre is volt mód hazánkban. 
XVI. Gergely pápa ugyanis az 1841. évi ápr. 30-án kelt «Quas 
vestro» brévéjével ilyen esetekre megengedte a passiva assis-
tentiát. Ismeretes, miben állott. Az illetékes lelkész meghallgatta 
a házasságra lépők házassági nyilatkozatát. A Ne temere meg-
jelenése után, mely a házasságkötés érvényességéhez megkívánta 
a házassági beleegyezésnek a megkérdezését és meghallgatását, 
a teljesen passziv közreműködésből a consensusra nézve kérdést 

1 Igen tanácsos, sőt szükséges volna a codex életbelépése és ezen nyi-
latkozat tétele között terjedő idő alatt létrejött clandestin vegyes házasságokra 
nézve általános sanatiót szerezni, hogy így az eddig jóhiszemű felek meg-
nyugtatást nyerhessenek. 
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is intéző asszistálás lett egészen 1912. évi jún. 21-ig, amikor is a 
S. Cong. Officii kijelentette, hogy a passiva assistentiának nálunk 
továbbra is teljesen passzívnak, azaz semmit sem kérdezőnek kell 
lennie. Ez tartott egészen a codex életbelépéséig. A codex 
életbelépése után van-e helye a passiva assistentiának, az vitatott 
kérdés. Érvelnek pro és contra. Azon fordulnak meg az érve-
lések, vájjon a mi régi kivételünk indultum, privilégium, ked-
vezmény-e vagy lex particularis. Aki utóbbinak tartja, a passiva 
assistentiát megszűntnek itéli; aki az előbbi jelleggel bírónak 
találja, érvényben levőnek állítja. Mindkét álláspont mellett lehet 
érveket felhozni, amiből annyi mindenesetre világos, hogy a 
kérdés kétséges. Mivel pedig a szentségi érvényesség kérdésé-
ben bizonyosaknak kell lennünk, már a fennforgó kétely maga 
is tiltja, hogy a passiva assistentiát igénybe vegyük. Bizonyára 
ez az álláspont vezette a magyar püspöki kart, amikor ez ügy-
ben az Apostoli Szentszéktől még a mult évnek júniusában hiva-
talos nyilatkozatot, illetőleg a kedvezménynek további engedé-
lyezését kérte. Eddig az Apostoli Szentszék nem válaszolt. Amíg 
a felelet meg nem érkezik, a passiva assistentia tilos. Szerény 
nézetünk szerint, ha válasz jön is, az minden valószínűség szerint 
negativ lesz. Ennek állítására, egyéb érvektől eltekintve, az a 
körülmény is késztet, hogy a prágai érsek által előterjesztett 
hasonló kérdésre az Apostoli Szentszéktől már az a döntés érke-
zett, hogy a codex érvénybelépésével a passiva assistentia abro-
gáltatott.1 Ezzel a vitatott kérdés egész világosan el van döntve. 
Tehát nincs passiva assistentia.2 Azok tehát, akik a cautiókat 

1 A vonatkozó döntés így szól : Ad consultationem Rmi Ordinariatus 
Pragensis Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii ita respondit : In consessu 
habito feria IV., die 26. Novembris 1919. propositis precibus istius Archiepi-
scopalis Curiae, datis die 5. Április 1918., quibus petit quomodo se gerere 
debeat in excipiendo consensu sacerdos, qui adsistit celebrationi matrimonii 
inter catholicum et acatholicum, qui non dant cautiones, Emi ac Rmi Domini 
Cardinales una mecum Inquisitores Generates respondendum mandarunt, in 
omnibus servandas esse praescriptiones Codicis Juris Canonici. Hinc sacerdos 
his mairimoniis adsistere nequit, nisi, praestitis cautionibus, obtenta fuerit 
dispensatio super impedimento mixtae religionis aut disparitatis cultus ad 
normam Canonum 1060 et 1061 ; consensum vero requirendum ad normám 
Canonum 1102 et 1095. Contrariae Sanctae Sedis praescriptiones âtque con-
traria indulta per ipsum Codicem Juris Canonici abrogata sunt. R. Card. 
Merry del Val. 

2 Lehet ugyan még most is érvelni azzal, hogy ez a nyilatkozat csak a 
prágai curia jogköre alá esőknek szól, ami mellett felhozható az is, hogy eddig 
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nem hajlandók megadni, az egyház előtt is érvényes házasságot 
jelenleg nálunk sem köthetnek. 

Azok, akik az akatholikus lelkipásztorhoz mennek házasság-
kötés céljából, különféle büntttéseket vonnak magukra. Az ilye-
nekre háramló büntetéseket a 2319. canon tartalmazza. Can. 
2319. §. 1. Subsunt excommunicationi latae sententiae Ordinario 
reservatae catholici 1° Qui matrimonium ineunt coram ministro 
acatholico contra praescriptum can. 1063. § .1 . ; 2° qui matri-
monio uniuntur cum pacto explicito vei implicito ut omnis vei 
aliqua proles educetur extra catholicam Ecclesiam; 3° Qui 
scienter liberos suos acatholicis ministris baptisandos offere 
praeesumunt; 4° Parentes vei parentum locum tenentes, qui 
liberos in religione acatholica educandos vei instituendos scienter 
tradunt. A 2—4 pontban felsoroltak egyben gyanúsakká válnak 
igazhitűségükben (suspectus de haeresi). A codex 2375. canonja 
továbbá azokra a katholikusokra, akik fölmentés nélkül kísérlik 
meg a vegyes házasság megkötését vagy azt esetleg érvényesen 
meg is kötik, még egy különös büntetést is szab : ab actibus 
legitimis ecclesiasticis et Saçramentalibus exclusi manent, donec 
ab Ordinario dispensationem obtinuerint. A törvényes egyházi 
aktusoktól távol tartandók. Ez alapon pl. nem lehetnek kereszt-
vagy bérmaszülők. Nem részesülhetnek továbbá a szentelmények 
áldásaiban. Ezen utóbbi megbélyegzés, valamint az előbb fel-
sorolt excommunicatiók alól csak az Ordinarius adhat feloldo-
zást ; illetőleg az Ordinariustól erre felhatalmazott lelkész. 

A vegyes házasságnak az akatholikus lelkipásztor előtt tör-
ténő megkötésénél való activ részvétel is tilos. (Can. 1258.) Az 
ilyen résztvevő, pl. a tanú, amellett, hogy tiltott és bűnös dol-
got cselekszik, szintén gyanússá teszi magát igazhitüségében. 
(Can. 2316.) Ugyanilyenné válik az is, aki az ilyen házasság-

e döntés, mint általános jellegű, nem közöltetett az egyház hivatalos közlönyé-
ben, az Acta Apostolica Sedis-ben. így ránk nem is bir döntő érvénnyel. Ha 
ezt meg is engedjük, annyit mindenesetre meg kell állapítanunk, hogy ezen 
válasz után a kétely a passiva assistentia megengedett voltát illetőleg csak még 
nagyobb és komolyabb lett, tehát annál kevésbbé szabad azt igénybe venni. 
Tény az is, hogy a passiva assistentia megengedett voltára az indultum-jelleg-
ből érvelők álláspontja alól az idézett hivatalos nyilatkozat utolsó pofttja a 
bázist kihúzni látszik. Nem marad tehát érv a megengedettség mellett és így 
a passiva assistentiát megszűntnek kell tartanunk. 

1 Ezen censura alól való feloldozási hatalom az esztergomi főegyház-
megyében jelenleg általánosan nincs delegálva ; ezt esetről-esetre kell kérni. 
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kötésben való részvételével bármi más módon önként és tuda-
tosan segíti elő a haeresis terjedését. (Can. 2316.) A társadalmi 
szabályok által megkövetelt és esetleges kellemetlenségek nél-
kül könnyen el nem kerülhető puszta jelenlét, vagy a merő 
kíváncsiságból való ottlét, szerény nézetünk szerint, a föntemlí-
tett megbélyegző jegyet nem vonja maga után, bár semmiképen 
sem helyeselhető, mert a felek az egyház előírásainak súlyos 
megsértése mellett érvénytelen házasságot kötnek. 

Kérdés, van-e és milyen az így érvénytelenül megkötött 
házasság rendezésének módja. Az érzelmek erős és uralkodó 
hatása idejének elmultával ugyanis a katholikus fél bizonyára 
a szentségek kegyelmében kiván részesülni. Ez azonban csak 
érvénytelen házasságának rendezése és ennek ily módon való 
megkötésével netán magára vont büntetésektől való megszaba-
dulása útján lehetséges. így előbb-utóbb fölmerül a házasság 
rendezésének szükségessége. A lelkipásztoroknak is azon kell 
lenniök, hogy híveiket rendezetlen házassági viszonyuk rendezé-
sére birják. 

A rendezésnek rendes módja az volna, hogy a felek esetleg 
jobb meggondolásra jutva, utólag biztosítékot nyújtanak arra 
nézve, hogy gyermekeiket katholikus módon fogják nevelni. 
Ennek alapján kieszközlendő fölmentés után az egyházi forma 
betartásával köthetnek egyházilag érvényes házasságot. Ámde 
ebben rendszerint nehézségekkel találkozunk. Államjogilag is 
érvényes reverzálist nálunk a polgári házasságkötés után már 
nem adhatnak. Hogy pedig csak az egyház előtt adandó cautiók 
betartása erkölcsileg biztosítottnak veendő-e az állami előírások 
ellenkező rendelkezésével szemben, igen nehéz eldönteni. Ha ez 
a döntés mégis kedvező, előáll az az eset, hogy elfogadható az 
egyház előtt adandó, de polgárjogilag érvénnyel nem biró rever-
zális. Ennek alapján kieszközlendő a házassági fölmentés a 
vegyes vallás tiltó akadálya alól és akkor nincs nehézsége az 
egyházi egybekelésnek. A fölmentés kieszközlésével egyidejűleg 
felhatalmazás kérendő a felek által netán magukra vont és fen-
tebb ismertetett büntetések alól való feloldozásra. Ha pedig a 
házasságot annak idején az akath. lelkipásztor előtt kötötték, 
arra is engedély kérendő, hogy a házasságkötéshez a közre-
működés nyújtható legyen annak dacára, hogy a felek az akatho-
likus lelkipásztor előtt már voltak házasságkötés céljából. 

Ha azonban a nemkath. fél megmarad az egyház által elő-
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írt biztosítékokat megtagadó elhatározásában ' s így a házasságot 
ezen, vagy bármely más komoly okból a jelzett módon rendbe-
hozni nem lehet, de a kath. fél mégis rendezni óhajtja frigyét, 
akkor a rendezésnek egyetlen rendkívüli módja: a sanatio in 
radice. Ha megvan a házassági consensus és a katholikus fél 
hajlandó a gyermekek katholikus nevelése érdekében mindazt 
megtenni, ami módjában van, akkor kérhető az Apostoli Szent-
széktől ez a kegy. Ezt — mint eddig alkalmunk volt tapasztalni — 
meg szokták adni. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság ilyen 
gráciát már ismételt esetben szerzett. A házasság sanatiójának 
elnyerésével egyidejűleg a már jelzett módon gondoskodni kell 
a kath. fél által netán magára vont büntetések megszűnte-
téséről. 

* -K-K * 

A rövid előadás folyamán láthattuk, hogy a vegyes házas-
sági kérdésben igen sok és nehéz feladat vár a lelkipásztorokra. 
Kötelességük, hogy híveiket a vegyes házasságok veszedelmeire 
az iskolában, a különféle jámbor egyesületekben, a szószéken 
tapintatosan kioktassák és azoktól őket visszatartani iparkod-
janak. Ha hiveik mégis ilyen házasságra lépnek, azon legyenek, 
hogy az az egyház törvényeinek betartása mellett történjék. A há-
zasság megkötése után pedig éberen őrködjenek, hogy a házas-
társak az adott biztosítékokat tényleg teljesítsék: sedulo invigi-
lent, ut coniuges promissiones factas fideliter impleant. (Can. 
1064. 3°.) 
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I. 

VAN-E a bölcseletnek jövője és milyen lehet a jövő bölcselete? 

Erre a két kérdésre óhajtanék felelni korunk szelleméből 
kifolyólag. 

Mennél mélyebb gyökeret ver az anyagelvű monismus a 
bölcseleti köztudatban, annál inkább elhervad az igazi bölcselet 
szelleme. Materialismus, positivismus, sensismus, naturalismus 
különböző nevek alatt a bölcseleti szellem sírásói. Hangos téte-
leik : a természeti okság zártságának elve, amely csak természeti 
és pedig anyagi okok működését ismeri el a természetben; az 
energia megmaradásának elvek amely vigyáz, hogy valami szel-
lemi energia a mindenség erő- és munkarendszerébe be ne tola-
kodjék; a testi és a lelki élet párhuzamosságának elve, mely sze-
rint a lelki élet is az anyagi folyamatoknak csak a másik oldala, 
mind oda irányulnak, hogy a gondolkodásból, a tudományból a 
szellemet kiküszöböljék. 

Nem méltán vetem-e fel tehát a kérdést: van-e anyagelvü 
korunkban a bölcseletnek jövője? 

Tudományos szellemünk is érzi, hogy az ő légköréből a 
bölcselet elpárolgott és ép azért tudománnyal igyekszik a böl-
cseletet pótolni. Minek is a bölcselet, mikor a tudomány min-
den kérdésre sokkal alaposabban megfelel, mint a bölcselet? 
A tudomány tényleg azon is van, hogy a bölcseletet saját ottho-
nából száműzze. De lehet-e a bölcseletet a szellem életéből ki-
küszöbölni anélkül, hogy a tudomány is ne szenvedjen mélysé-
gében és magasságában? Erre mi tagadó választ adunk két 
okból: 1. más a bölcselő és más a tudós egyéniség; 2. más 
a bölcselet és más a tudomány hivatása. 

A bölcselő a világot, a természetet és a szellemet egyaránt, 
belülről, elveiből, végső rugóiból, eleven erőiből nézi, szemléli és 

1 Ez a dolgozat a «Religio» 1918—18. számaiban megjelent cikksoroza-
tomnak befejezése. A kommunizmus kitörése miatt nem jelenhetett meg. 
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magyarázza. A tudós kívülről lát ; a tényeket, az adatokat, a meg-
valósult dolgokat elemezi, összeteszi; saját gondolatai szerint cso-
portosítja; saját céljai szerint rendezi. 

A bölcselő élő világot, feszülő akaratokat, kibontakozó szán-
dékokat, fejlődő lényeket, cél felé törekvő természeteket; szóval 
szüntelen keletkezést és változást, előre nem látható jövőt és 
alakulásokat, észrevehető okaiból ki nem bogozható életformákat 
fürkész és nyomoz. A tudós mindig későn érkezik. A tudós a 
létezőket akkor éri el, ha az élet rajtuk áthaladt, de visszahagyta 
nyomait, mint tört utat, mint állandóságot. A tudós akkor tesz-
vesz, mikor az élet, amely a tárgyakban kifejezte magát, már 
tovább röppent és kifejezése mint egy-egy életállomás, mint 
egy-egy szokás, cselekvésmód, ösztön, gépiesség visszamaradt. 

A bölcselő tudja, hogy a mindenség számtalan elemből áll, 
de az elemek mégsem merítik ki magát a mindenséget átható, 
alakító, teremtő létet. A bölcselő azt is látja, hogy a szellem is 
számtalan képességgel gazdag és e képességek ezernyi színekben 
és kifejezésekben kivirágzók, mégis maga a szellem felettük áll 
teremtőbb és alakítóbb, mint ama képességek együttvéve. A böl-
cselő itt, a minden anyagi és szellemi lét kútforrásánál,ül és az örökös 
teremtés, a szakadatlan kibontakozás gyönyöreiben boldog. A tudós 
a dolgokat, a képességeket, a született valóságokat dajkálja, nem 
az alkotásban, hanem az alkotott tárgyakban talája örömét. 

A bölcselők a lét ereit, ősi elveit, az alkotás teremtő lelkét 
lógósnak, igének, (Herakleitos) ideának, eszmének (Plato), for-
mának, alaknak (Aristoteles), semina, magvaknak, vagy rationes 
primordiales, ősi elveknek, szándékoknak (sz. Ágoston) ; anyák-
nak (Boehme, Goethe), világléleknek (sztoikusok, Hegel, a natu-
ralisták), szabadságnak (Boutroux) életlendületnek (Bergson), aka-
ratnak (Schopenhauer); Istennek(pantheisták),szellemnek(panpszi-
chisták) nevezték. Mindezek a nevek egyúttal világelvek, világ-
rugók. A tudósok világmagyarázataikban nem elvekből, hanem 
tényekből, elemekből indulnak ki. A materialista tudós világot 
alkotó eleme az atom (atomizmus), vagy az erő (dinamizmus), 
vagy az erőatom (dinamid), vagy a lelkes atom (pszichoid, a leib-
nitzi monasnak Haeckel-féle kiadása). 

A bölcselők belső, a világrugókig villanó látásaiban min-
den él, alakul, belülről fejlődik. A tudósok előtt a tudományos 
elemek, mint épületkövek, már készek és ezek gépies, külsőle-
ges csoportosulásából épül fel minden. 
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A bölcselő tudja, hogy a teremtő okok az okozatokban nem 
merülnek ki és az okozat sohasem egyenlő az okkal (pl. Isten 
a világgal), sem az ok az okozattal. A tudós ellenben egy tapodtat 
sem mozdulhat ezen dogma nélkül : amilyen az ok, olyan az oko-
zat. Az okozat nem lehet több, mint a látszólagos ok vagy meg-
fordítva. 

A bölcselő látását nem az okság, nem a jelen, hanem a 
célbaszökés, a jövő irányítja. A tudós ellenben kikapcsolja kutató, 
elemző, összetevő módszeréből a célt és csak az okság törvényé-
nek hódol. 

A bölcselő a természettörvényeket, a természet élete egy-
egy fejezetének tekinti. A természet szerinte fejlődése történeté-
ben más-más utakon halad; ezeket az utakat a bölcselő tör-
vényeknek nevezi, és tudja róluk, hogy amint időben léptek fel, 
idejüket is múlhatják, ha az élet más utakra tér. A bölcselő sze-
mében tehát maguk a természettörvények nem elvek, hanem 
szintén csak tények. A tudós előtt azonban a törvények örök és 
változhatatlan elvek, gépiesen működő és világot fentartó erők. 

Főleg 4z anyagelvűségnek bálványai: az atom, a zárt ter-
mészeti okság, a természettörvény, mint a létnek elvei, működő 
okai, örök törvényei. Mivel azonban az atom, a zárt természeti 
okság, a természettörvény csak a tudós hasznos és célszerű működése 
közben nyerhetnek olyan jelentőséget, amilyennel tényleg nem 
birnak, ép azért főleg a tudós hajlik az anyagelvűséghez. És 
mivel a tudós — rendszerint — laboratóriuma falain és szellemi 
látókörén túl nem lát, ép azért a tudományos kutatást vezető 
módszeres anyagelvűséget bölcseleti magaslatra, tenát olyan szel-
lemi légkörbe emeli, ahol az anyagelvűség egyszerűen szétfoszlik. 

Az anyagelvűség azonban a jövő bölcselete nem lehet. Az 
anyagelvűség ma már minden izében talánnyá és ábránddá vált. 
Talány maga az anyag. Ki tudja megmondani mi az anyag? 
Mi csak anyagi elemekei ismerünk és nem «anyagot». Ma már 
talány az atom is. Az atomizmus mindenről számot adott, amíg 
az atomba ép azt belegondoltuk, amit meg kellett volna magya-
ráznunk. így lett az atom az élettelennek, az élőnek és a gon-
dolkodónak ősi elve. De ma már kiábrándultunk ebből a felte-
vésből. Ma már jól tudjuk, hogy az atomelmélet jól bevált mint 
kutatási módszer a fizikában és a kémiában, de egyébként nem 
más, mint értékes jelrendszer, a dolgok metafizikai természetét 
azonban egyáltalában nem határozza meg. 
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A mechanizmus is jó szolgálatot tett az atomelméletben; 
de a mechanizmus sem egyéb, mint egyetemes nézőpont, amely-
ből a jelenségeket úgy nézzük, mintha esetlegességek, új kezde-
tek a világfejlődésben egyáltalán nem volnának. Pedig ha van 
fejlődés, akkor kell lennie a gépies állandóság dacára változás-
nak is, a determimizmus mellett szabadságnak is. 

A feltétlen, a természeti okság zártságának elve is alanyi 
nézőponttá zsugorodik, mihelyt a célszerűség és e mögött a célt 
kitűző elv a maga teljességében uralomra jut. Pedig a célszerű-
séget, amely új dolgok teremtése felé halad, sem Darwin sem 
más, ki nem küszöbölhették a fejlődésből. 

Vessünk egy pillantást Quatrefages hires táblázatára, amely 
a mindenség kibontakozását és a kibontakozás rugóit szemlélteti. 
Három világot tár elénk három különböző lendítő erővel, világ-
elvvel. 

1. Szervezetlen világ. Ide tartozik a csillag- és ásványvilág. 
Amannak fentartó erője és rugója a kepleri mozgás, a gravitatio. 
Emezé pedig a gravitation kívül még a fizikai és kémiai folya-
matok, az éthererő. 

2. Az élők világa. Ide tartozik a növény- és az állatvilág. 
Amannak benső erői és elvei: a gravitatio, a fizikai és kémiai 
folyamatok és az életfolyamatok, illetőleg az élet. Emezé pedig 
az összes említetteken kívül az akarás, az állati lélek. 

3. Az ember világa. Ő minden erő összefoglalója. Benne, 
működik a gravitatio, az éthererő, az élet, az akarat és végül az 
erkölcsi és vallásos szellem, másszóval az emberi lélek. 

Az ember nem állat ; több, mint az állat. Az állat nem nö-
vény; több, mint a növény. Az ásvány több, mint a csillagok 
nagyvonalú élete. A világban nincs egy elvüesség, nincs feltétlen 
folytonosság. Sőt többféleség, szakadozottság, ugrás van. A világ 
pluralizmus és nem monizmus. A világ hierarchikus rangfoko-
zata : az anyag, az élet, a gondolat. 

Mivel az anyagelvű tudomány remélte, hogy a világ nagy 
rejtélyeit mind megoldhatja, a bölcseletet egyszerűen fölösleges-
nek tekintette. Innen ered a zűrzavar, amely a bölcselet fogalma, 
mibenléte és hivatása körül korunk gondolkodóiban még máig 
is terpeszkedik. A tudósok maguk akarnak bölcseletet adni és 
kitessékelik a bölcselőket a bölcselet birodalmából. Mások a 
bölcselő hivatását abban látják, hogy a tudományok végső ered-
ményeit összefoglalja. Ismét mások csak az ismeretelméletet tart-
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ják bölcseletnek. Végül vannak, akik világnézetet várnak a böl-
cselőktől. Ezek természetesen metafizikáról, azaz oly valóságok-
ról, amely a tudós műszerein és módszerein kívül esik, hallani 
sem akarnak. 

Ha előbb tűhegyre vettük a bölcselő és a tudós közötti 
különbséget, vizsgáljuk meg most, mi is az a tudomány? Van-e 
joga a szellemi élet egész gazdagságát és mélységét kisajátítani ? 

Ismét előre kell bocsátanom, hogy sem a létezők nem me-
rítik ki a létet, a természetet; sem a lelki képességek, erők a 
szellemet. A tapasztalati tudomány tehát, amely az adott dolgok-
kal foglalkozik, nem juthat túl az adatok körén akár a természet, 
akár a szellem titkaiba óhajt is bepillantani. És tényleg sem a 
természettudomány, sem a tapasztalati lélektan a világrejtélyeket 
le nem fátyolozhatják. Avagy megoldotta-e a tudomány Dubois-
Reymond (1880) híres rejtelyeiből a négy örökre megoldhatat-
lan tényt : mi az anyag és az erő lényege ; mi a mozgás eredete ; 
mi az érzet eredete ; mi az akarat szabadsága ? A tudomány nem 
boldogul és útvesztőbe vezet, ha ígéri, hogy mindent megold, 
mindent napfényre hoz és bebizonyít. A tudomány félreismeri 
saját eredetét, természetét és hivatását, amikor kalandos utakra 
tévelyeg, amikor erőin felül mer. 

Mi is hát a tudomány? 
A tudományt is nézhetem belülről és nézhetem kívülről. 
a) Belülről a tudomány maga az ember; az emberi értelem 

eleven tevékenysége. Belülről a tudomány nem dolog, nem adott 
rendszer, hanem, amint már Descartes a Regulae ad directionem 
ingenii című műve elején mondja,a tudomány a különböző tárgyakra 
alkalmazott emberi értelem. Kant szerint is a tudomány és a 
művészet lényege a lélek tevékenysége. Mit csinál a lélek, mikor 
tudni akar? Azonosít. A tudás azonosítás. «Savoir c'est identi-
fier.» A különbözőt a hasonlóra, az ismeretlent az ismeretre 
vezeti vissza. Az értelem megfeszíti önönmagát, hogy sikert érjen 
el. Ha ezt az erőfeszítést elemezzük, rájövünk arra, mily eszkö-
zökkel dolgozik az értelem. Ráeszmélünk, hogy az értelem ön-
magából meríti nézőpontjait, a tárgyakkal szemben tanúsítandó 
magatartását, a fogantyúkat, amelyekkel hozzájuk férkőzhetik, a 
felépítés vagy a leegyszerűsítés módszereit. Az értelem e műve-
letei mind az értelemből fakadnak. A tárgyak nem hoznak ma-
gukkal semmiféle eszközt és módot, amelyekkel azokat lényegük-
ben és mivoltukban megcsíphetjük. Mindezeket az értelem ön-
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magából teremti, önmagából meríti. Valóban elmondhatjuk, a 
tudomány maga az ember. A tudomány nem önmagában létező 
dolog; mindenkor feltételezi az ember teremtő tevékenységét. 

De ha a tudomány belülről nézve a szellem bizonyos 
irányú, bizonyos uton-módon haladó tevékenysége, kizárhatja-e 
akkor a szellem másirányú, máscsapású tevékenységeit? Ha a 
mindenség nem tárja fel titkait az értelemnek, vájjon nem tárja-e 
fel azokat a szellemnek? Avagy nem több-e a szellem, mint az 
értelem ? Ki mondhatja, hogy a szellem legbensőbb lényegében 
nincs a természettel eleven összeköttetésben ? Ki mondhatja, hogy 
ezen eleven összeköttetésből a lélekben nem szállnak fel oly 
látások, amelyek a gépies okoskbdás kereteit áttörik. A legna-
gyobb szellemek érezték ezt a csodálatos megvilágosodást. Aristo-
teles voOç, Síavota alatt valami isteni szikrát ért. Leibnitz a szellem-
ben végtelen sok kis perceptiót sejt meg, amelyeknek hatása mégis 
több, mint gondolnók, mert ezek révén közlekedik az ember a 
világegyetemmel. Pascal esprit de finesse túlhaladja az okoskodó 
észt. A modern francia bölcseletben az eleven ész, a raison 
vivante és Kant Geistja a látó, a titkokat szemlélő szellem neme. 

Az okoskodó ész látása az azonosság .és a különbözőség 
mezőire terjed. Az eleven ész ellenben a benső megegyezés, az 
összhang viszonyait szemléli a létező tárgyak között. Oly viszonyo-
kat, amelyeket inkább érzünk, mint meghatározhatunk. Az előbbi 
néhány nagyvonalú, elvont alapelvből indul ki és azokat végte-
lenül csoportosítja. Az utóbbi valóságokból indul ki, az elveket 
nyomozza anélkül, hogy valaha teljesen meghatározhatná, hiszen 
nagyon finomak és számosak. 

b) A tudomány kívülről szemlélve azt hiszi, hogy ő a világ 
lényegének a tükörképe. Igaz-e ez? Kimerítheti-e a tudomány 
a világ lényegét? Tényleg természetes tükörképe-e a tudomány 
a világnak vagy inkább csak mesterséges? 

Bármely tudományágat nézünk is, az mindinkább csinált 
virág. Az élet, a létezők lelke nincs benne. A legáltalánosabb 
viszonyokat foglalja össze és kirekeszti az egyéni sajátságokat. 
Azért mondotta már Aristoteles, hogy scientia est universalium, 
a tudomány az általánosságok világa, amely számtalan elvoná-
sok műveletei közül kerül ki. 

Ilyen a mechanikus világa, amely csupán atomokból és 
mechanikai erőkből épül fel. Ámde fennáll-e a valóságban ez a 
világ? Léteznek-e valóban teljesen oszthatatlan, egymáshoz egé-
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szen hasonló, minőség nélküli atomok ? És csak fizikai tulajdon-
ságai vannak-e az atomnak ? Az atomizmus története, a legrégibb 
időktől Haeckelig, azt bizonyítja, hogy bölcselők, mint Gassendi, 
Locke, Leibnitz, Haeckel, az atomokat kiterjedéssel és gondolko-
dással vagy érzet- és gondolatelemekkel ruházták fel. A mecha-
nikus törvények fogalma is gondot okozott és felvetették a kérdést, 
vájjon a mechanikai törvények-e tényleg a mindenség alaptör-
vényei vagy ezek csak következményei a többi törvényeknek? 
Vagy: elkülöníthetjük-e à mechanikai törvényeket a mindenség 
egyéb fizikai és organikus jelenségeitől? És mindjobban nyil-
vánvaló lett, hogy a pusztán atomokból és mechanikai erőkből 
álló világ önmagában nem létezik; ilyen képzelt világ csak az 
elvonás művészetéből fakad. 

Más-e talán a fizikus világa ? A modern fizika eszménye is 
a mechanikus világnézet. Arra törekszik, hogy a minőségeket, 
qualifásokat a dolgokból kiküszöbölje és az összes jelenségeket 
mérhető mennyiségi viszonyokra, illetőleg mozgásra vezesse vissza, 
így mondották ki pl., hogy a hő mozgás! De ez az elmélet 
sokaknak nem tetszett, mert metafizikai izű. Ha kimondjuk, a hő 
mozgás, akkor a hőnek már természetét is meghatározzuk. És 
helyesen határozzuk-e meg? A hő mechanikai elméletét tehát 
felcserélték a thermodinamikával, amely semmit sem akar 
mondani a hő természetéről, hanem csupán a hő törvényeit 
jegyzi föl. 

De mégis van-e a jelenkori tudomány tanúsága szerint a 
fizikai jelenségekben olyan elem, amely a mechanikára vissza 
nem vezethető ? Másszóval : a mechanika hires tanúsága, a vissza-
fordíthatóság (reversibilitas), amely szerint az A—B utat befutó 
mozgópont, ha megfordítjuk, ugyanazon B—A utat futja be, ugyan-
így érvényesül-e a fizikában is? A felelet: a visszafordíthatóság 
a fizikában nem érvényes. Nincsen fizikai jelenség, amely, ha irá-
nyát megváltoztatjuk, azonos módon megismétlődnék. Pl. A mozgó 
inga nem jut vissza a kiindulópontba, mert menetközben ener-
giát veszített és a visszatérés alatt ismét veszít. Valahányszor a 
test ugyanis munkát végez, hő fejlődik ki és már a kezdetnél 
ezáltal pótolhatatlan veszteséget szenved. A mechanikában olyan 
erő szerepel, melynek természete és qualitása mindig ugyanaz; 
a fizikában azonban a qualitás különböző. A munka magasabb 
qualitású, mint a hő ; a 100 fokos meleg pedig magasabb quali-
tású, mint a 99 fokos. Ép azért a fizikában — mondja Cornu — 

Religio, hittnd. és bölcs, folyóirat. 4 
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nemcsak az energia mennyiségével, hanem minőségével is kell 
foglalkoznunk. 

Ha ezek után tény, hogy a fizikus akarva nem akarva is 
qualitással dolgozik, miért törekszik akkor mégis arra, hogy a 
minőségeket kiküszöbölje ? Bizonyára egyrészt világnézetből, mert 
nem akar hallani metafizikáról; másrészt abból a törekvésből, 
hogy lehetőleg a dolgok hasonló oldala (mennyiség) alapján 
szerkessze össze tudományát, a külön nevű elemeket pedig (minő-
séget) elmellőzze, illetőleg azok tanulmányozását a fiziologusra, 
esetleg a pszichológusra áthárítsa. Ámde van-e joga akkor azt 
mondani, hogy a fizika a világ hű tükre. Nemde a törvények, 
amelyeket felállít, csak a jelenségek felületét jellemző mennyiségi 
viszonyokra vonatkoznak, a mélységeket azonban nem érintik. 
És nem a bölcselők voltak-e azok, akik úgy a mechanikus, mint 
a fizikai világkép elégtelenségét kimutatták? 

Korunk biologiája is abban kereste a tudományos díszt és 
látszatot, hogy az összes életjelenségeket mechanizmusra, illető-
leg fiziko-kémiai folyamatokra igyekezett visszavezetni. így 
küszöbölte volna ki az élőből az életet. Még Claude Bemard is 
megsokalta a szemfényvesztést és rámutatott arra, hogy az élők 
működései (szerveződés, szaporodás, fejlődés, táplálkozás, örege-
dés, betegség) külön elv, életerő nélkül meg nem magyarázha-
tók. «Az életerő — mondja — oly jelenségeket irányít, melyeket 
nem maga hoz létre; a fizikai hatások pedig jelenségeket hoz-
nak létre, melyeket nem irányítanak.» Egyszóval: kielégítheti-e 
a bölcselőt oly tudományos élettan, amelyből ép az élet van_ ki-
küszöbölve. 

Ugyanezt kell mondanunk divatos lélektanainkról, amelyek 
lélektani laboratoriumokban igyekeznek bebizonyítani, hogy a 
lelki jelenségek is pusztán fiziko-kémiai jelenségek, tehát a lélek, 
a szellem fogalma egyszerűen kiküszöbölhető. Utalok itt a 
«Religio» mult számaiban megjelent tanulmányaimra, amelyek-
ben lelki életünk tisztára szellemi, egészen fizikamentes műveire 
mutattam rá. Ezeket bizony soha semmiféle laboratóriumi lélek-
tan meg nem magyarázhatja. 

Az összes pozitiv tudományok a mechanikától a lélektanig 
úgy jöttek létre, hogy a valóságot két részre osztották: egyre, 
amelyet lehet s másikra, amelyet nem lehet mennyiségileg fel-
mérni. Quatrefage fentjelzett táblázatából látjuk, hogy minden 
létezőben van valami felmérhető. A fizikában és a kémiában 
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van mennyiség a minőség mellett; a növényben is vannak az 
élet mellett mérhető fiziko-kémiai folyamatok; az állatban és az 
emberben szintén. Tehát a mechanikus fizikának épúgy van 
támasza, mint a fiziko-kémiai növény-, állat- és lélektannak. 
Sajnos, a tudományos fizika, a tudományos élet- és lélektan előtt 
csak ez a mérhető, ez a számokba kifejezhető rész a tudomány 
tárgya. A másik részt, amely kizárja a pontosságot és a számo-
lást, kénytelenek elmellőzni. Pedig nem ezekben a maradékok-
ban van-e a dolgok, az élet, a lélek titka? Sőt nem az lesz-e 
az igazi tudomány, amely ezeknek a mesterségesen kiküszöbölt 
részeknek mélységeibe, szépségeibe, egyénies kifejezéseibe vett 
mélységes pillantást? 

Nyilvánvaló tehát, hogy a pozitív tudományok a lét teljét 
ki nem merítik, sőt annak csak nagyvonalú általánosságait fog-
lalják össze. Minden téren elhanyagolják ép az alkotó elvek (nisus 
formativus, életerő, lélek, szellem) létét és a lekicsinyelt bölcse-
letre hárítják ezeknek a meta-mechanikai, meta-fizikai, meta-
biologiai és meta-animizmusi elveknek kifejtését, magyarázatát 
és feldolgozását. 

De a tudományoknak nemcsak terjedelmük határolt, hanem 
mélységük is sekélyes, tapasztalataik is felszínes. 

A tudomány alapul a tapasztalatot és egyedül a tapaszta-
latot választotta. A tapasztalat a megismerés forrása, a tapaszta-
lás egyúttal annak az eszköze. A tapasztalat útján igyekszik a 
dolgokat önmagukban megismerni és a tapasztalástól kér fogan-
tyúkat, hogy a dolgokat valóban meg is ismerje. Lehet-e azon-
ban a tiszta .tapasztalat a megismerés forrása? Az a megismerés^ 
amelyet a tapasztalat nyújt, egyenlő-e a dolgokkal ? A bölcselők, 
főleg a szkeptikusok, számtalan uton-módon bebizonyították, hogy 
tapasztalataink ingadozók és ép ezért ebből a mindig változó és 
sohasem pontos tapasztalatból csak szintén változó lelki képek 
származhatnak. Igen nehéz tehát a nyers , tapasztalat alapján meg-
állapítani, megfelelnek tapasztalataink a dolgoknak és egybevág-
nak-e fogalmaink és -tapasztalataink a dolgokkal. A tapasztalat, 
ha önmaga talpán áll, csak igen bizonytalan érzelem. 

Szerencsére a tudomány nem is dolgozik nyers tapasztala-
tokkal. Az a tapasztalat, amely a tudomány alapja, már tudomá-
nyos tapasztalat, tudományos tény. A lélek előbb minden tapasz-
talatot szinte észrevétlenül önmagához idomít és csak azután 
vesz föl ismeretei körébe. Ezen átalakító folyamatban a lélek a 

4* 



5 2 DR. TRIKÁL JÓZSEF ^ 

tapasztalati elemeket feldolgozza, rendbeszedi, kikészíti és bizo-
nyos tekintetben újra előállítja, hogy megfelelhessenek azoknak 
a feltételeknek és törvényeknek, amelyek a tudomány lényegé-
ből folynak. Minden tapasztalásban a tények előttünk állanak, 
szellemünkön kívül fekszenek ugyan, de a szellem módját keresi 
és találja, hogy fogalmait a tapasztalathoz, a tapasztalatot pedig 
fogalmaihoz alkalmazza. És igaznak mondjuk tudásunkat akkor, 
ha fogalmaink egyre pontosabban tárják elénk a külső valóságot, 
mely független tőle. 

És mégis fogalmaink és tapasztalataink összecsendülhetnek-e 
teljesen ? A mathematikában igen, de azonkívül csak annyit tudunk, 
hogy bizonyos meghatározott elmélet a gyakorlatban szemmel 
láthatólag eredményesen beválik. De viszont a logikából tudjuk, 
hogy nemcsak helyes, hanem helytelen előzményekből is helyes 
következtetésre juthatunk. Mi bizonyítja tehát, hogy tapasztalati 
tudományunk a valóságnak tényleg hű mása? Mi biztosít arról, 
hogy a tapasztalaton nyugvó ismereteink kívül esnek a tapaszta-
lat esélyein és magával a léttel egyenlők? Ha a tudomány tel-
jesen kimerítené tárgyát, akkor a gondolat egyenlő volna a lét-
tel. Ettől az igénytől azonban ép a tudomány hőköl vissza és 
csak annyit kíván, hogy tudományunk és a dolgok között bizo-
nyos megfelelés, nem azonosság legyen, de ez a megfelelés is 
inkább gyakorlati, mint elméleti fogalom. 

Példával szemléltetem állításomat. Minden fizikai törvény-
ben két elem van. Az egyik elem valaminek a mivoltát, a miben-
létét foglalja magában, a másik pedig bizonyos viszonyokat. 
Törődik-e a fizika az elsővel? Nemde mindegy neki, hogy a 
dolgok mibenlétét valaki a tömeg, a mozgás, vagy az energia 
alapjában képzeli-e el? A tudomány e fogalmakban csak szim-
bólumokat lát és igyekszik nélkülök ellenni. Vagy a fogalmakat 
is viszonylatokká alakítja át és akkor jelentőségük is csak azok-
ban a viszonylatokban van, amelyeknek összeszövődéséből e fogal-
mak létrejönnek. 

Csodálatos, hogy mikor a tudomány elméletben hangosan 
hirdeti, hogy a dolgok mélységeibe hatol, ugyanakkor a gyakor-
latban arra törekszik, hogy viszonyokkal, törvényekkel boldogul-
hasson. Nem bevallása-e az annak, hogy a tudomány a dolgok 
metafizikai mélységeibe úgysem tud behatolni, ezek az ő határai, 
tehát legalább gyakorlati sikerekre törekszik, tudását az életben 
hasznossá tenni igyekszik? És nem érezzük-e, hogy a tudomány 
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nem a lét tökéletes kifejezése, hanem a lét mivolta megközelíté-
sének csak bizonyos módja? Nem érezzük-e, hogy ép az a való-
ságok lényege, amit kénytelen-kedvetlen mellőzni kell, hogy azután 
a lényeg helyett a járulékokkal, a viszonyokkal boldoguljon? 

A világért sem vagyok azért kételkedő. Vallom, hogy a 
tudomány törekszik a mindenséget megismerni. Erősen tartom, 
hogy a dolgok mibenlétének a járulékok, a viszonyok is kifejezői, 
mert hisz amilyen a lényeg, olyan a járulék és meghatározásaink 
is sokszor ezen járulékok, viszonyok szálaiból szövődnek. De 
másrészt tisztán látom, hogy az okoskodásnak határai vannak és 
csupán értelmi műveletekkel a metafizikai lényegek utói nem 
érhetők. 

De hát többre mehet-e a lényegek megismerésében a böl-
cselet? Többet láthat-e a bölcselő a tudósnál? Idejét múlhatja 
a tudás,I de sohasem a tudomány. Elavulhat a bölcselet, de soha-
sem a bölcselő. Hiszen a tudás és a bölcselet tárgya nem az 
egyes dolog, amely végesnek látszhatik, hanem (emberi értelem-
ben mondom) az anyagi és a szellemi világ végtelensége, amely-
nek átfiirkészése és kibeszélése is szinte végtelen feladat. 

Gondolataimat szemlélteti Schiller két epigrammája. 

Menschliches Wissen. 

Weil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben, 
Weil du in Gruppen fürs Aug' ihre Erscheinungen reihst, 

Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde, 
Wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die grosse Natur. 

So beschreibt mit Figuren der Astronome den Himmel, 
Dass in dem ewigen Raum leichter sich finde der Blick, 

Knüpft entlegene Sonnen, durch Siriusfernen geschieden, 
Aneinender im Schwan und in den Hörnern des Stiers. 

Aber versteht er darum der Sphären mystische Tänze, 
Weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt ? 

Die Philosophien. 
Welche wohl bleibt von allen den Philosophien ? Ich weiss nicht. 

Aber die Philosophie, hoff' ich, soll ewig bestehn. 

II. 

Milyen lesz a jövő bölcselete ? Melyik bölcseletnek vannak 
győzelmes esélyei: az anyagelvúségnek-e vagy a lélekelvűség-
nek? Meggyőződésem, hogy a lélekelvűségnek. Az anyagelvűség 
dogmái idejüket multák. A testi és a lelki élet párhuzamosságá-
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nak elve (amint azt Faucault, Bergson s főleg W. James kimu-
tatták) nem igazi elv, hanem csak feltevés. Hiszen a párhuzamos 
vonalak is egymástól különböző két vonal, amelyek soha össze 
nem találkoznak, mindig egymáson kívül maradnak. A párhuza-
mosság elve a kételvűség csendes bevallása. A párhuzamosság 
tana nem valóság, hanem mestersége's elgondolás, amellyel a 
testi és a lelki folyamatok összhangzatos működését lelki sze-
meink elé állítani igyekszünk. Módszer, amellyel az anyaghoz, a 
testhez kötött lelki életet felmérni és megragadni törekszünk. Az 
emberi szellem lépten-nyomon eszközöket kalapál, kereteket készít, 
amelyek őt a Valósággal való benső érintkezésében megsegítik. 

W. James továbbá kimutatta, hogy tapasztalataink szerint 
nemcsak a fizikai világ hat erkölcsös életünkre, hanem erköl-
csös szellemünk is visszahat a fizikai világra. Amint agyunk álla-
pota, amelytől lelki állapotunk függ, gyökerében sem pusztán 
fizikai állapot, épúgy lelki életünk mélységeiben is a fizikai és 
a lelki szálak szorosan összetartoznak. A természetben magában 
a mechanikus és a céltudatos elemek együtt vannak. Képzeljünk 
el pl. ilyen vagy olyan lelki, illetőleg önkéntes reflexet és kép-
zeljünk el ilyen vagy olyan tisztára gépies elemi reflexet. A ter-
mészetben ezek így nem különülnek el, hanem a kettő között 
számtalan híd és átmenet van. Ebből W. James azt következteti, 
hogy kezdetben az összes idegközpontok kivétel nélkül önkény-
tes és észszerű módon válaszoltak az ingerekre. Később azonban, 
a fejlődés folyamán, az idegközpontok egymástól elkülönültek 
és némelyek a kezdetleges állapotból kinőttek, mások ellenben 
még az alá is sülyedtek. Némelyek az önkénytesség, mások pedig 
a gépiesség útjára tértek. 

Ily szempontból tehát a lélektan méltán ügyelhet az élettan 
és a fizika tanúságaira, hiszen a valóságban a lelki és a biofizikai 
elemek egy mederben vannak, a lelki élet a fizikai folyamatok 
ágyába van beillesztve. Ily szempontból azonban a fizika merev-
sége is megtörik a lelki élettel való benső érintkezésben. Az 
anyagelvűség eltűnik, a mechanizmus átlelkesül, a deterniinismus 
pedig ellágyul. Leur matérialisme s'évanouit, leur mécanisme 
s'anime, leur déterminisme s'assouplit.1 

A testi és a lelki élet párhuzamosságának helyes értékelése 
más módon is az anyagelvű egyelvűség halálát készíti elő. Ha 

» Boutroux, W. James, 35—36. o. 
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van testi és van lelki élet, ha a kettő egymástól különbözik is, 
de a természetben mégis mind a kettő összetartozik (amint ezt 
az imént láttuk), akkor a zárt természeti okság elve épúgy meg-
dől, mint az energia megmaradásának elve. Lehet-e mondani 
ezek után is, hogy a lelki vagy az erkölcsi élet nem hat a fizikai 
világra? Nem nyilvánvaló-e, hogy a fizikai világ energiája való-
ban táplálja a lelki életet; a lelki élet pedig tényleg elfino-
mítja, átlelkesíti a fizikai életet? A laboratóriumban mestersé-
ges körülmények között, mindenesetre beválik a tudós számítása, 
de a természet műhelye más, mint a tudós műhelye. A termé-
szetben minden együtt van és minden összetartozik: anyagi és 
szellemi, fizikai és erkölcsi. 

Ha megdőlnek az anyagelvű egyelvűség alappillérei, össze-
omlik az egész rendszer. Az anyagelvűségnek ezért nem lehet 
jövője, ezért nem lehet az a jövő bölcselete. 

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az anyagelvűség egyéb 
feltevéseit vizsgáljuk. 

Az anyagelvűség szerint minden parányokból áll. A pará-
nyok a létezők alapelvei. A parányok csoportosulásából születik 
a szervetlen, a szerves, sőt a szellemi világ is. Ámde ma már 
tudjuk, hogy a parányok nem elvek, hanem maguk is csak dolgok. 
Elvek dolgoznak a parányban is. Elvek eredménye maga a parány 
is. Az atomok mögött vannak tehát az elvek és a teremtő erők. 

Mik ezek az elvek? Talán a tejmészettörvények? A termé-
szettörvények is alakulások ; időben születtek és idejüket is múl-
hatják. Maga a természet is csak állomás a lét életében. Bizonyos 
állomások bizonyos törvényeket hordoznak. 

Ám az okság törvénye sem elv. Az okság is akkor születik, 
amikor a dolgok. S amilyenek a dolgok, olyan az okság. 

A világalkótó és világfejlesztő elvek mélységesebbek, mint 
a tények, mert a tények ősi szülői, a tények világának forrásai. 
Mik mégis az elvek? Ki tudná megmondani. Jellemüket ismer-
jük; műveik is előttünk állanak, de lényegükben azokat meg 
nem foghatjuk. Jellemük a célszerűség. Innen ered a világ egy-
sége, összhangja és jövője. Továbbá a fejlődés. Innen magyarázhat-
juk meg a létezők hierarchiáját : az anyagot, az életet és a gon-
dolatot. Műveik a remek felépítésű atomok, a szépalakú kris-
tályok és az élő szervezetek. Ám ezek a szavak: «remek felépí-
tésű», «szépalakú», «szervezet», nem szellemi értelműek-e? És 
még tovább: az érzet, az érzéki megismerés, az akarat, a gon-
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dolat nem a szellem életének fogamzása, születése, gyarapodása-
és kivirágzása-e. 

A világ tényleg minden izében szellemmel van tele. Az 
egész világ sokkal inkább testet öltött szellefei, mint gépies erők 
véletlen alkotása. 

«A mindenség élete a szellem magaslatáról» cimű dolgo-
zatomban e gondolatokat bőven kifejtettem. A szót tovább sza-
porítani nem akarom. Hiszen vagy az anyagelvűség a helyes 
bölcselet, vagy a lélekelvűség. Ám az anyagelvüséget ma már 
komolyan senki sem vallja. Tehát csak a lélekvűségnek lehetnek 
maradandó ígéretei. Legkiválóbb filozófusaink: Boutroux, W. James, 
Bergson, úgy a metafizikát, mint a metafizikai lélektant régi jogaiba 
visszaállítják. A német bölcselők ugyan még az anyagelvűség 
utóhatása, a testi és a lelki élet párhuzamosságának tana alatt 
állanak, de ép az utóbbi időkben Külpe és iskolája hatalmas 
lépést tettek a szellem bölcselete felé, amikor a lelki életet 
önmagában kezdték tanulmányozni. 

Ha a világ valóban meg akar ifjodni; ha több szellemmel, 
nagyobb mélységekkel, ragyogóbb szépségekkel akarja magát 
felékesíteni, akkor vissza kell térnie a szellem igaz életéhez. Az 
igazság, a jóság, a szépség a szellem életének virágai. Az anyagi 
feltételek, a gazdasági élet berendezései befolyásolják ugyan a 
szellemet, de csak úgy, amint a napsugár, a harmat, a jó talaj is 
fejlesztik az életet. 

A szellem bölcseletét művelni kötelességünk. Mennél mé-
lyebbre ásunk le a szellem életébe, annál több szellemi valóságra 
bukkanunk. Avagy a vallásos tapasztalatok tanulmányozása korunk-
ban nem vetettek-e felszínre oly szellemi energiákat, amelyeket 
eddig a tudósok még nem ismertek? 

Ha annyi gonddal és jóakarattal igyekszünk a szellem várát 
bevenni és feltárni, mint amilyennel már Galilei óta a termé-
szetet ostromoljuk, akkor bizonnyal oly kincsekre bukkanunk 
amelyek többet érnek a fizika, a kémia, mechanika nagy felfede-
zéseinél, mert a legnemesebb valóságot, az emberi szellemet fogjuk 
megismerni szélességében és mélységeiben. 

A jövő bölcselete az emberi ész és szellem bölcselete. 
Budapest. Dr. Trikói József. 



AZ ETHIKAI N E M Z E T G A Z D A S Á G T A N ÉS A 
S Z O C I Á L P O L I T I K A . 

Előadás, melyet dr. Földes Béla nyűg. miniszter tartott az Aquinói Szent-
Tamás-Társaságban 1920. március 24-én.1 

JE L E N előadásom tárgyát annak a megállapítása képezi, hogy 
az a tudomány, amely a szociálpolitikai problémával foglal-

kozik, hogyan fejlődik, mily stádiumokon megy keresztül az 
emberi gondolkodás attól a pillanattól fogva, hogy a gazdasági 
jelenségek a kutatás tárgyát képezik. 

Ha visszamegyünk arra az időpontra, amidőn először talál-
kozunk ezen gazdasági jelenségek kutatásával, akkor az emberi-
ség legrégibb korszakába jutunk, mert minden korszakból fenn-
maradtak emlékek, esetleg törvények, amelyek azt bizonyítják, 
hogy az emberi gondolkozást ezek a gazdasági jelenségek erősen 
igénybe veszik és vették. Ha az írott emlékeket nézzük vagy az 
irodalom nagy alkotásait, pl. a görög filozófia alkotásait vagy 
akár az egyházatyák iratait, azt fogjuk tapasztalni, hogy a gazda-
sági jelenségek mindig az emberi kutatás igen fontos kérdését 
és anyagát képezték. Ha a későbbi korszakokat vizsgáljuk, pl. a 
középkort, ugyanazt látjuk és itt épen Aquinói szent Tamás az, 
aki a csúcsát képezi a gazdasági kérdés fölötti elmélkedéseknek. 
Azonban mégis meg kell állapítanunk, hogy ez önálló, nagy 
tudománnyá sűrűsödni csak később kezd, amikor ezek a vizsgáló-
dások igen hatalmas szellemi áramlat hatása alá kerülnek. Ezen 
szellemi hatások közé tartozik elsősorban az, hogy az emberek 
bizonyos korszakban arra vágyódtak, nagyobb mértékben, 
mint azelőtt, hogy a földi jólétet is biztosítsák maguknak. Az 
egyház igen nagy tevékenységet fejtett ki, majdnem modern ki-
fejezéssel élve, jóléti tevékenységet fejtett ki, abból a célból, hogy 
a régi korszakok hiányzó állami közigazgatását pótolja. Tulaj-
donképen állami közigazgatás nem is létezett vagy alig létezett. 
Az állam háborúskodott és a jogszolgáltatásról, fegyelemről 
gondoskodott, de a népjóléti kérdéssel organice és systematice 
nem foglalkozott. De foglalkozott az egyház. Ez gondoskodik 
az öregekről, szegényekről, betegekről, vakokról, csecsemőkről 
létesít árvaházakat, vakok számára intézményeket, zálogházakat 

1 Stenogramm alapján. 
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a szegények kisegítésére, létesít utakat, irt erdőket stb. De azért 
mégis a földi nyomort megszüntetni nem tudja. És így új 
szellemi áramlat mutatkozik, mert az ember ellentállhatatlanul 
vágyakozik a földi jólét biztosítására. Amit Faust így mond: 
«Aus dieser Erde quillen meine Freuden, und diese Sonne 
scheinet meinen Leiden.» Ami ellen semmiféle szempontból : 
egyházi, erkölcsi és vallási szempontból sem lehet kifogás, mert 
a jólét helyesen felhasználva és igazítva, előmozdítására szolgál 
a szellemi és erkölcsi javaknak. Ebbe a mozgalomba mintegy 
belekapcsolódik egy más áramlat, amelynek lényegét úgy hatá-
rozzuk meg, hogy ebben az anyagi javak körüli küzdelemben 
egy bizonyos rétege, strátuma a társadalomnak úgy érzi, hogy 
ezt a célt legjobban elérhetik, ha az emberek megkapják a tel-
jes cselekvési szabadságot. Ez a törekvés, álláspont összefügg a 
vallástörténelem egy fontos mozzanatával, azzal a mozzanattal, 
amely arra törekedett, hogy a biblia kritikáját szabaddá tegye. 
A bibliakritika szabaddátétele csak első lépés volt, ebből fejlő-
dött ki a szabadság követelése anyagi téren, politika, sajtó, 
ipar körül és minden egyéb téren. Az ember szabad akart lenni, 
De melyik ember akar szabad lenni ? Akinek érdeke, hogy szaba-
duljon az állam parancsai alól. Ez csak annak az embernek érdeke, aki 
erős. A gyenge nem hangoztatja, hogy ő az államtól semmiféle 
beavatkozást látni és elfogadni nem akar. Ez csak az erős jel-
szava. A középkor álláspontja e tekintetben az volt, hogy az 
egyén nem szabad és a szabadság lényegesen korlátozva volt. 
Mindenkinek helyzete és boldogsága attól függött, hogy mely 
rendbe tartozik: nemesi, egyházi, polgári rendbe, abból ki-
bújni nem lehetett, sorsa meg volt pecsételve a születéssel. 
Ennek sok jó és rossz oldala volt. A céhrendszer is eléggé 
megnyirbálta a szabadságot. Gazdag emberek mindig voltak ; 
Rómában, Egiptomban, a középkorban is, így a németeknél a 
Fuggerek, a Thurzók nálunk, de a céhrendszer meg tudta nyir-
bálni szárnyukat és nem engedte elhatalmasodni őket. Nem 
engedte- meg például nekik, hogy ünnepnap is dolgozzanak, 
bizonyos számú munkásnál többet alkalmazzanak és egyéb kor-
látokat állított elébük. Ezért a kapitalizmus nem létezik a közép-
korban, van ugyan tőke, de rendszerré nem fejlődik az, mint 
később ; a tőke csak bizonyos korlátok között érvényesül-
hetett. De aztán jött Amerika fölfedezése, mely különösen az 
emberek látkörét kitágította; a helyi piac kiterjeszkedett és lett 
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belőle többé-kevésbbé világpiac. Nem mintha nem lett volna 
azelőtt bizonyos áruknak világpiaca, hanem az általános szabály 
az volt, hogy a piac helyi volt, helyileg szervezték és ennek követ-
keztében egyéb helyeken és városokban levő piacok konkurrenciája 
korlátozva volt. A korlátok csak vásárok idején függesztettek 
fel. Erre szolgált a vásárjog. A kassai cipész biztos lehetett, 
hogy ha jó cipőt csinál,' el is fogja adni. Nem kellett töpren-
kednie, hogy vájjon a külföld nem tudja-e olcsóbban előállítani a 
cipőt. Tehát kellett törekedni mindenkinek arra — ami szép és 
helyes és erkölcsileg jó dolog —, hogy jó munkát végezzen és 
nem silány munkát olcsón. A versenytől ekkor nem kellett 
félnie. De változott a világ azáltal, hogy a helyi piac lassankint 
megszűnt és a piac kiterjeszkedett és világpiaccá lett. Ennek 
következménye, hogy a kassai cipész nem tud nyugodtan aludni, 
mert ha Amerikából behoznak árút, akkor ő elpusztul. És ezt a 
mozzanatot még jobban és élesebben kifejleszti és érvényesíti 
az a körülmény, hogy az emberek szükségletei is szaporodnak, 
és az a törekvés, hogy az ember anyagilag is akar haladni. 
Ennek természetes következménye az volt, hogy mikor a szük-
ségletek szaporodtak, arra is kellett törekedni, hogy a szükség-
letek kielégítésére megfelelő eszközök is rendelkezésre álljanak. 
A tudományok történelméből tudjuk, hogy ebben az időben, az 
újkor III., IV. századában nagy természettudósok lépnek föl, akik 
az emberiséget megismertetik a természet erőinek hatalmas tulaj-
donságaival és ezeket az ember szükségleteinek kielégítésére 
igénybe veszik vagy nagy fontosságú találmányokban érvényre 
juttatják. így elsősorban a szövő-fonóipar alákul át. Ez a XVIII. 
században következik be. A gőzgép feltalálása revoluciót idéz 
elő a textiliparban, amely tömeges szükségletek kielégítésére szol-
gál, miután az Amerikával való könnyű közlekedés folytán nagy 
mennyiségű nyersanyag (gyapot) kerül feldolgozásra. Lassankint, 
elsősorban Angliában, mintegy systematice kifejlődik, hogy a 
kisipar pusztul és keletkezik a gyár, mint nevezték: malom («mill»), 
mert a természet erőit, a vizi erőt használván fel először, forrá-
sok és völgyek mellé épült. A gyárban sok munkást lehet és 
kell alkalmazni, ha a termelést olcsóbbá akarjuk tenni. A cél a 
termelés költségeinek csökkentése. Amennyire lehet, ezt meg 
is kell tenni. Az akkori gondolkozók azt mondták, hogy nem 
baj, ha egy ország ipara bele is pusztul ebbe, mert ők csak 
az egész világ haladását nézték. Tehát a tőke, amely a 
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középkorban elég szerényen mozgott, mert korlátok közé volt 
szorítva, most szabad tért talált és támaszra talált a tudo-
mányban is, mert a nemzetgazdaságtan is, amely ebben az 
időben erősen fejlődött, ennek az áramlatnak hódol be. A nem-
zetgazdaságtan is arra az álláspontra helyezkedett, hogy csak 
az erősnek van joga, amit később Darwin alkalmaz az egész 
természetre. Csak az erős élhet, a többi elpusztul. A gazdaság-
tan is arra az álláspontra helyezkedett, csak emberiségi érde-
ket tartván szem előtt, hogy a szabad vásárban és versenyben 
csak az erős él és győz, az állam pedig tartózkodjék a beavat-
kozástól: laisser faire, laisser aller; az államnak semmi dolga 
sincs az anyagiak körül, mert azt az egyén, amely erős, intézi 
el legjobban, tehát az állam ne avatkozzék bele. A XVIII. szá-
zadbeli moralisták is segítettek ebben, mondván, hogy az er-
kölcsi elv a hasznosság. Az erkölcsi törvénynek megfelel, ami 
hasznos. Igen, de a hasznosságot lehet nézni magas szempont-
ból és lehet nézni alacsony szempontból. Több ember áll közel az 
alacsony szemponthoz, mint a magashoz és így ez talál a gya-
korlatban alkalmazást. És kihegyezték a dolgot odáig, hogy azt 
mondták : gazdasági téren az ember más ösztönt ne kövessen, 
csak az önérdeket. De az önérdeket is lehet különbözőkép fel-
fogni, ennek is vannak árnyalatai. Mert, ha mindenki csak a durva 
egoizmust követné, akkor jobb volna fafkasok közt élni, mint 
emberek között, mint oly társadalomban, ahol csak a durva önér-
deket ismerik. A nemzetgazdaságtan kezdetben ezt az álláspontot 
fogadta el és hirdette, hogy itt oly jelenségekről van szó, amelyek-
nek hajtó ereje az önérdek és hogy ennek szabad utat kell en-

,gedni. Ez abstractio volt, amely csak szűk alapon és az emberiség 
egy kis részének felel meg. Némileg felel meg Anglia kereske-
delmi életének; Anglia népe túlnyomólag kereskedőnép és keres-
kedelem útján szerzi a maga gazdaságához szükséges javakat. Ott 
talán lehet arról szó, hogy az emberek, midőn kereskednek, az 
egoizmust követik, bár még itt is utalunk arra, hogy a keres-
kedelemnél is, ha valaki magasan fogja fel, kell lenni nagy 
erkölcsi tulajdonságoknak is, mint volt pl. a Hansa embereiben. 
Még a kereskedelemnél sem áll, hogy a helyes út az egoizmus, 
még Angliában sem, mint azt kiváló irók kritika tárgyává tették, 
még ott sem, hiszen sokan más téren is el vannak foglalva. 
Hanem inkább Londonban, sőt még ott se, hanem ennek egy 
részében, a Cityben, sőt még ott is csak egy utcában, a «Lom-
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bard Street»-ben, ahol a bankárok laknak és ott is talán csak 
egyes emberekben találjuk meg a legdurvább egoizmust. De, 
ha a nép széles rétegeit tekintjük, akkor ott találunk hazafiságot 
és testvériséget és erkölcsi erőket, amelyek szembeszállnak ezzel 
az egoizmussal. 

Szóval, az ipar rohamosan nagyra nő és nagy szám-
ban alkalmaznak munkásokat, ezerszámra, és megtörtént az is, 
hogy ezek nem épen válogatott elemek voltak. Hisz csak oly 
munkások mentek oda, akik saját hivatásukat nem szerették. 
Már pedig a hivatáshoz ragaszkodni kell, a hivatást szeretni 
kell és az egész életet a hivatásban kell tölteni. Már pedig, aki 
így szereti élethivatását, az nem fogja azt pár fillérért otthagyni. 
Szóval, nagyrészt a csőcselék volt az, amely a gyári munkát 
kereste, amely az embert egyáltalán nem elégíti ki úgy, mint a 
szakmunka. Hisz láttuk ezt illusztrálva a közelmúltban, munka 
nélkül állott nálunk óriási tömeg, 80—100—120 ezer ember és 
hogy a kormány a munkanélküliségen enyhítsen, földmunkát 
ajánlott ; a szakmunkások közül jóformán senki sem jelentkezett. 
Ez egyrészt dicsérendő dolog, de igaz, hogy viszonyokaink között 
mégsem volt helyes. Tehát a gyári rendszerben az volt a baj, 
hogy nem épen válogatott egyének álltak ott munkába. És 
nagyon szomorú az emberiség szempontjából az is, hogy ott a 
viszonyok úgy fejlődtek, hogy a tőke visszaélt a helyzettel. Ha a 
keletkezés szempontjából különbséget teszünk jó és rossz tőke 
között, de a tőke, amely a nagyiparban alkalmazást talált, egé-
szében véve pusztítólag hatott erkölcsi, értelmi, fizikai és gazda-
sági szempontból egyaránt és majdnem életveszéllyel fenyegette 
az egész nemzedéket. Ez kiderült egy nagy ankét alkalmával 
1833-ban Angliában, ahol látták, hogy ennek a rendszernek foly-
tatása az emberiségre nézve a legnagyobb veszéllyel jár. Hogy 
csak egy-két dolgot említsek. Pl. a gyárban dolgozó generáció 
tudása és ismerete a legminimálisabb. Voltak emberek, felnőtt 
emberek, kik nem tudtak egy szót sem a bibliáról Angliában! 
Voltak ott alkalmazva gyermekek, akik nem tudták, hogy 
az embernek van neve és bérüket ki sem tudták számítani. Kér-
dezték az egyiktől: «Ki volt Krisztus?» «Azt hallottam, király 
volt Londonban» — volt a válasz. Nem tudtak a munkások az 
angol történelem legkiválóbb alakjairól se semmit. Egyik-másik 
tudta néhány hires rablónak a nevét, de a történelem nagy alak-
jairól semmit. Erkölcsi tekintetben hiányzott teljesen az erkölcsi 
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érzék s azt sem tudták, mi a szemérem. A nők a legsiralmasabb 
sorsnak voltak kitéve. A 16—20 éves leányok közül alig volt 
egynegyed, amely nem volt bukott leány, és egy apa mondá: 
«Inkább szeretném leányomat koldulni látni, mint gyárban». 
A lakások egészségi szempontból valósággal veszedelmesek vol-
tak, egy-egy kis szoba túlzsúfolva ágyakkal és bennük fojtogató 
rossz levegő. Ezeknek az adatoknak közzététele után lehetetlen volt a 
régi orthodox, az egoizmus motívumaiból kiinduló nemzetgazda-
ságtan álláspontját fenntartani. Egyike az elsőknek, aki a leg-
hatalmasabb szavakkal elitéli e rendszert, Carlyle volt. Az ő 
munkáin végighúzódik az undorodás attól a rendszertől, amely 
az individualizmus és utilitarizmus útjait egyengeti. Mellékesen 
megjegyzem, hogy én a rövidség kedvéért úgy tüntettem föl ezt 
a nemzetgazdasági rendszert, amely a XIX. század elejéig tanít-
tatott, mintha itt erkölcsi szempontoktól eltekintettek volna, de 
ezt csak a rövidség kedvéért tettem. Nagy írók, mint Smith 
Ádám és mások az erkölcsi motívumokat is megpendítik és itt 
szó van igazságról, hazafiságról, méltányosságról, de a kor ezt 
elmossa és nem hallgat erre és ennek következtében ezen hangr 
nak visszhangja nem akad. Ennek a korszaknak, amely a nagy 
ipar létesítésével volt elfoglalva, hiába hangoztatták ezeket az elve-
ket; mindenki jobban hallotta, hogy az egoizmus mindenkinek 
saját érdeke és ennek következtében legjobb, ha a szabad ver-
senyre az állam semmiféle beavatkozást nem gyakorol. 

Új irány lép fel, amely nem cáfolja meg teljesen a régi 
tant, hanem azt kijavítja : az ethikai nemzetgazdaságtan. Ki-
mondja először is, hogy korlátozni kell az egoizmust, vagy ami 
a legjobban fejezi ki a gondolatot, mutual izmus kell a helyébe. 
Közös érdek kell és ennek a szolgálatába kell állani. Az állami 
tevékenységre vonatkozólag beavatkozást kíván ; nem szabad 
elutasítani ezt, mert csak az állam képes azon intézmények léte-
sítésére, amelyek a munkásosztály érdekeit biztosítják. Pl. a 
munkabér, a munkaidő megszabása, nőknek éjjel nem dolgozása, 
gyermekeknek lehetőleg, vagy ami legjobb, teljes távoltartására 
és egyebekre vonatkozó törvényeket csak az állam létesíthet. 
Tehát, amit az ethikai nemzetgazdaságtan követel, az a gyenge 
védelme. Azok a nagy szellemek, akik mint elsők a gazdasági jelen-
ségek kutatásával foglalkoztak, azt kutatták, mikép lehet sokat ter-
melni, hogy az emberek között a nyomor megszűnjék. Hiszen 
Smith Ádám annak az utópisztikus felfogásnak él, hogy sokat 
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kell termelni, hisz ha sokat termelünk, akkor mindenkinek jut, 
tehát ez a legjobb mód a nyomor kiirtására. De a tapasztalat az, 
hogy a természeti erők az ember szolgálatába szegődtek és sok 
munkás és nagy tőke segítette elő a termelést és mégis nagy 
a nyomor, az inség, az elégedetlenség. Az emberek erre föl-
eszméltek és lassankint kialakul a felfogás, hogy itt más úton 
kell a cél felé törekedni, t. i. a javak igazságos és egészséges 
felosztásával. Tehát az ethikai nemzetgazdaságtan a gazdasági 
javak igazságos és helyes megosztását tűzte ki maga elé, mert 
hisz a termelésnek is megvannak a maga határai. Azonkívül 
érdekes, hogy methodologiai szempontból is állnak be változá-
sok. A megemlített nagy irókt. i. a gazdasági jelenségek magya-
rázatánál abból a suppositióból indulnak ki, hogy minden embert 
az egoizmus vezet, mindenki gazdagodni akar, tehát pl. minden 
ember, midőn kölcsön ad, szivesebben fogad 5°/o-ot, mint 4-et. 
És ők jobban, mélyebben nem búvárkodnak az emberi lélekben. 
Ők ebből a főelvből indulnák ki és e hipotézissel magyarázzák 
a jelenségeket. És midőn ama gyári ankét ily kifejező, érdekes 
adatokkal szolgált a gazdasági viszonyok ismeretéhez, akkor be-
látták, hogy más módszerrel is kell vizsgálni az élet piacán tör-
ténteket, hisz a legtökéletesebb agyvelő se képes mindazokat az 
eseteket kieszelni, amelyeket az élet produkál. Bármily nagy 
szolgálat az, amit az úttörők a tudomány terén szereztek, de a 
gazdasági életnek annyi sok jelensége van, amelyet ezen tan-
eszközökkel megmagyarázni nem lehet. Az ethikai nemzetgazda-
ságtan ezen társadalmat már magasabb szempontból is nézi és 
elismeri, hogy a gazdasági téren is működnek erkölcsi motívu-
mok. Ezt ugyan sokan nem hitték és ellenezték, de ma már 
sokan belátják. És ma az árdrágítások és hadinyereségek és 
lánckereskedés után komolyan kell követelni, hogy ez az irány, az 
erkölcsi motívumok, a szellem és érzelem érvényesüljön a gazda-
sági életben, mert csak így lesz ez jól berendezve. Hisz ha azt 
mondjuk, hogy mindenki az egoizmust kövesse, akkor a többség 
szenvedni fog és egész osztályok elpusztulnak. Ennek az ethikai 
nemzetgazdaságtannak aztán érett gyümölcse a szociálpolitika. 

A szociálpolitika elsősorban ama baj orvoslására törek-
szik, amely a társadalmi különbségekből származik. Ezek a 
különbségek leglesujtóbbak voltak a XIX. században a munkás-
osztályra nézve, amelynek száma súlyosbította a bajt. És ennek 
következtében a szociálpolitikát úgy kezdték felfogni, mintha 
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csak munkáskérdésről volna itt szó. Pedig e szó tágértelmű, 
hiszen nemcsak a munkásokkal foglalkozik, jóllehet igaz, hogy 
a munkáskérdés nagyon fontos része. De ha csak a munkás-

* kérdést látnánk benne, ez pars pro toto volna. Hiszen különösen 
ma, e szerencsétlen helyzetben, e pusztulásban, amelyet a 
nagy drágaság véghez visz, kell gondoskodni a középosztály 
széles rétegeiről is, a nyomorgó tisztviselőkről is. A mai szo-
ciálpolitikában egyfelől áll a kapitalizmus, amely erősnek érzi 
magát és ezt érvényre juttatni is akarja, másfelől pedig áll azok-
nak serege, akik ettől megundorodva — és pedig elsősorban megint 
angol emberek, —azt mondták, hogy ezt a társadalmat fenntartani 
nem lehet és hogy intézményesen kell gondoskodni azokról, 
akik ennek áldozatul estek. Ezek az irók buzgóságuk és műkö-
désük folytán keresztülvitték, hogy első sorban Angliában gyári 
és munkásvédő törvényeket hoztak létre. Az erkölcs és nevelés-
ügy érdekében is létesítettek törvényeket. Ezeket az elveket tartja 
szem előtt a békeszerződés is, amidőn kimondja, hogy a mun-
kást nem szabad árúnak tekinteni. Ez a szociálpolitika szem előtt 
tartja a hygienát is. Mert a társadalomra nézve elsőrendű köve-
telmény ez. Azon követelmény alapján, hogy aki tiszta akar lenni, 
necsak az arcát, hanem a lábát is mossa meg, vagyis az egész 
test tisztaságáról gondoskodjék, tehát nem elég, hogy a gazdag 
legyen ép és jókban duskálkodó, mert a társadalom egészségét csak 
úgy lehet megvédeni, ha annak minden része egészséges. Ezt 
pedig intézményesen kell biztosítani. A szociálpolitika alatt első-
sorban és különösen azt a törekvést érthetjük, hogy a jövedelem 
megosztása javíttassák és mindenkinek jövedelme elegendő 
legyen arra, hogy emberséges életet lehessen folytatni. Többé-
kevésbbé a ' társadalom feladata, lehetővé tenni, hogy akik-
nek munkáját igénybeveszik, azokról emberségesen gondoskodva 
is legyen, hogy az illetők koruk és műveltségi fokuknak meg-
felelően tudjanak élni. Nem elég p., hogy ezek úgy öltözködje-
nek, hogy sajnálkozás tárgyai, hanem úgy, mint a kultura és az 
egészség megkívánja. Nekik is legyen módjuk egyletbe belépni, 
újságot olvasni, ablakjukban virágot tartani stb., szóval emberiesen 
élni. A szociálpolitikát {szűken magyarázzuk, ha csak a jöve-
delem megosztására szorítjuk, mert belehatol ez a termelés kér-
désébe is és különösen a fogyasztás kérdésébe. És itt egy érde-
kes jelenség mutatkozik. A sztrájkoknak talán 99°/o-a mindig 
béremelés miatt tört ki ; ha a bér megállapítására akartak be-
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íolyást gyakorolni, akkor tört ki a sztrájk. Többnyire bérkérdés 
volt a sztrájk oka. De az utolsó években már több olyan sztrájk for-
dul elő, ahol a fogyasztás érdekében panaszkodnak a munkások, 
hogy ez nincs úgy kielégítve, mint ők kivánják. És a háború 
alatt is a gazdasági politika jórészt fogyasztási politika volt. Már egy 
régi értekezésemben mutattam rá, hogy kezdetben a gazdaságtan 
a termeléssel foglalkozott, későbben a jövedelemelosztással és 
biztosan jön egy kor, mikor a fogyasztás a legfontosabb kérdés, 
amellyel foglalkozni fog. De tovább is kell menni. A szociál-
politika nem szorítkozhatik csak gazdasági területre, hanem szo-
ciálpolitikai szempontból külön vizsgálat és cselekvés tárgyává 
kell tenni a nevelés itt is fontos problémáját. A szociális szel-
lemet bele kell vinni a fiatal nemzedékbe és bele kell vinni ide 
az oktatás ügyét is és a közegészség ügyét is. Tehát a szociál-
politika nem szorítkozik csak gazdasági térre, hanem az összes 
emberi problémákat felkarolja. 

Ha a mai helyzetet nézzük, azt kell mondani, hogy tisztán 
meg nem állapítható az, vajon nagyon kedvező-e a mai idő-
pont a szociálpolitikára nézve vagy se. Kedvezőtlen több moz-
zanat különösen hazánkban. Ily kedvezőtlen mozzanat, hogy 
Magyarországon a politikusok közt nagyon sokan hódolnak az 
extrem szabadelvű felfogásnak, amely szerint az állam ne avatkozzék 
bele a gazdasági ügyekbe, mert ehhez semmi köze. Ez azonban 
nem felel meg a civilizáció menetének, amely az államot hatal-
massá teszi, amit persze fokoznak azáltal, hogy minden hatalmat 
az államra ruháznak rá és bizonyos formák között az államot 
túlhatalmassá és gondviseléssé teszik. Az állam beleavatkozik 
mindenbe és ebben talán bizonyos túlzás következik be, de az 
individualizmus által is túlzás következik be. Pl. az individua-
lizmus nem engedi, mint Kant, Humboldt, hogy az állam bele-
avatkozzék a nevelés ügyébe, hogy parancsolja, miszerint a 
gyermeket hatéves korától iskoláztatni kell és hogy a gyermek-
hez orvost kell hívni, ha beteg. Nem akarok ebbe most bőven 
belemenni, csak példaképen hozom fel, hogy ezt az indivi-
dualizmus ellenzi, mi pedig ezt megengedjük. Sőt szükséges-
nek tartjuk. 

Hisz mi már jóformán úgy nevelkedtünk, hogy az állam 
nekünk a Leviathan, amelynek minden szabad, amely talán még azt 
is meghatározza, hogy hány órát aludjak és szabad-e a hajamat 
növeszteni vagy se. Ez mindenesetre túlzás volna, de a közegészség-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 
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ügy egyáltalán nem magán, egyéni dolog, mert az én egész-
ségem függ a szomszédom egészségétől. Én nem kényszerít-
hetem, hogy a vörös cédulát kitegye a szomszédom, ezt csak az 
állam parancsolhatja meg neki. Sokan vannak, akik azt mondják, 
hogy ez csak a társadalomnak és a jótékonyságnak az ügye és 
nem az állam ügye, amelynek semmi köze hozzá. Ez hiba, 
amely a háború kitörése előtt is érvényesül. A másik akadálya 
a szociálpolitika kellő kifejlődésének és alkalmazásának, hogy 
maguk a szocialisták se akarják ; Marx azt mondja, hogy 
ennek a társadalomnak össze kell omolnia, mert ebből a társa-
dalomból nem lehet többé egészséges társadalom, hanem össze-
omlása után a romok fölött új tőkementes társadalmat kell fölépí-
teni. De voltak mégis Marxnak is tanítványai, pl. Bernstein, akik 
azt mondták, hogy a gyári törvények többet használnak, mint az 
egész szocializmus. A harmadik ellensége a szociálpolitikának 
az orthodox nemzetgazdák. Az orthodox nemzetgazdák arra az 
álláspontra helyezkednek, hogy gazdaságpolitikát kell csinálni, 
mert ha ez jó, akkor fölösleges lesz a szociálpolitika. Igen, de 
oly gazdaságpolitikát nem lehet csinálni, amely tökéletes legyen 
és ezért szükség van erre a gyógykezelési módszerre, erre a 
gyógyító eljárásra, mert az, amit az emberek és a törvények és 
a közigazgatás létesít, tökéletlen. És végre eljutunk egy ponthoz, 
amely jelenleg legaktuálisabb és legnagyobb akadálya annak, 
hogy a szociálpolitika úgy fejlődjék és működjék és alkalmaz-
tassák, mint kívánatos volna a társadalmi béke érdekében, t. i. 
a pénz. Az állami financiák rettenetes szerencsétlen helyzete, 
amely szükségessé teszi, hogy minden kiadásnál százszor meg-
gondolja, hogy nem lehet-e elodázni? Ezt tapasztaljuk a 
városnál is és mindenütt és a jövőben is csak úgy fogjuk 
tapasztalni. 

Ez igen nagy akadály, de ez akadállyal szemben sem 
szabad lemondanunk. Mert a legfontosabb legérezhetőbb lét-
érdekünk fűződik ahhoz, hogy a szociálpolitika által nyújtott 
eszközök és intézmények segítségével mi a társadalmi békét 
biztosítsuk. A szociálpolitikára kedvező mozzanat azonban az, 
hogy a rettenetes, egyenesen perverz békeszerződés, amelyet 
ránk erőszakoltak, egyben — alkalmasint angol és amerikai be-
folyás alatt — a népszövetség mellett egy másik szövetséget is 
létesít, amely a munkásügyet szolgálja. Ez, mint a szerződés 
mondja, okvetetlenül szükséges az állam rekonstruálásához. E 
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békeszerződés felállít bizonyos elveket. Egyik ilyen pl. azt 
mondja, hogy a munkát nem szabad árúnak tekinteni. Pedig 
árúnak tekintik; ezt a nyelv is bizonyítja, pl. az angol vállal-
kozó csak «hand»-eket, kezeket keres és mellékes neki az, hogy 
ehhez szív és agyvelő és láb is tartozik. A kezek alkalmazásánál 
lehetőleg korlátok nélkül akar eljárni. Tehát nem szabad a 
munkát tisztán árúnak tekinteni, hisz a kereslet és kínálat az 
árúnál sokkal természetszerűbben fejlődik ki, mint a munkánál. 
Hisz a munka tulajdonképen^ ember; az árú csak azért lesz, 
hogy eladják, de az ember nem azért lesz, hogy árú legyen. 
A másik elv, amelyet felállít, hogy minden munkásnak a meg-
élhetést biztosítani kell. És pedig elegendő bérrel, a helyi 
színvonalnak megfelelően. Harmadik elv: gyermeket nem sza-
bad a gyárakban alkalmazni. Negyedik elv: a női munkásokat 
épen úgy kell díjazni, mint a férfimunkásokat. Azután a munka-
időt 8 órában, illetve heti 48 órában állapítja meg. Kimondja 
ezenkívül, hogy időről-időre kongresszust kell tartani e kér-
dések megoldására és a népszövetség ehhez rendelkezésre 
bocsátja erejét és hatalmát. 

Kedvező mozzanat az is, hogy mindenki érzi, hogy a mai 
politikai súlyos helyzet megoldása és orvoslása csak akkor re-
mélhető, ha a munkásviszonyok és a munkásügy a kellő, meg-
felelő mederbe tereltetik. Hisz most még mindig forrongás és 
nyugtalanság van, és a társadalmi rend visszaállítása még mindig 
hiányos. Ezek mind összefüggnek ugyan bizonyos kielégítetlen-
séggel és uszítással, de a dolog magva az, hogy bajok vannak 
még most is. A társadalmi elhelyezkedés tekintetében törekedni 
kell arra, hogy a munkásosztály lehetőleg beilleszkedjék, de nem 
úgy, hogy a burzsoáziát eltüntesse a föld színéről, hanem azon 
elv alapján, amelyet mi a társadalmi egyetemlegességnek neve-
zünk. E tekintetben a mai helyzet az, hogy bizonyos kiábrán-
dulás bekövetkezett, amely tartós lesz talán és a munkásosztállyal 
is azt az álláspontot fogja elfogadtatni, amelyet a mai szomorú 
események és tapasztalatok egyedül helyesnek mutatnak: hogy 
a mai társadalomnak nemzeti és keresztény, tehát erkölcsi alapon 
kell reformálódni. 

Még egyet kell megjegyeznem. Kétséget nem szenved, 
hogy az utolsó időben a munkásosztály helyzete, különösen a 
munkabérek határozottan fölmenő irányt mutatnak. A munkás-
osztály jelentékeny része, nem is csak a legfelsőbb rész, sokkal 

5 * 
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inkább alkotja a középosztályt, mint a középosztály alsó része, 
sőt talán egésze. Kétségbevonni nem lehet, hogy itt fölmenő osz-
tálymozgalom van. Azonban ez az ethikai nemzetgazdaságtan és 
a belőle kifakadó és kifejlődő szociálpolitika szerint bizonyos 
támaszt követel, mely támasz szükséges neki és e támaszt csak 
az erkölcsi és erkölcsös alapban látom. Erre nemcsak gazdasági 
szempont és érdek, hanem a magasabb emberiségi érdek is buzdít 
minket. A társadalmat ugyanis lehetetlen az egoizmus elvén föl-
építeni. És ebben a tekintetben merem állítani, hogy abban a 
régi mesében, amelyet Menenius Agrippa mondott, sokkal több 
igazság van, mint Marx konklúzióiban. A társadalmat alá kell 
támasztani magasabb morállal, vallási érzülettel, az egyetemleges-
ség érzésével. Nem lehet mondani azt, hogy ez ellentétben áll a szo-
cializmussal és ebben a tekintetben csak sajnos, hogy van a szo-
cializmusnak egy iskolája, amely még ma el, van terjedve, amely 
a vallással szembehelyezkedik, és arra az őrületes álláspontra helyez-
kedik, hogy a vallás is anyagi mozgalom és az anyagi élet tala-
jából fakadt. De ki hiszi komolyan, hogy aki a vallás szolgála-
tában olyan működést fejt ki, amely évszázadokra kihat, ki hinné, 
hogy hitbuzgó férfiak, nők, kik vértanúhalált is szenvedtek val-
lásukért, hogy ezeket anyagi érdek mozgatta? Ez nem felel 
meg az igazságnak és nem is felel meg azok felfogásának, 
akik mint szocialisták léptek fel. Nem felel meg Saint-Simon 
álláspontjának, hisz ő azt mondja, hogy a vallásnak nagy szerepe 
van a társadalom berendezésében. És a jövőben még nagyobb 
szerepe lesz. Nagyobb hatalma lesz és a politikai életre nem-
csak hogy befolyással lesz, hanem a politikai élet egyéb se lesz, 
mint a vallási intézmények következménye. Még oly férfiak is, 
mint Sorell, aki syndicalista képviselő, azt mondja, hogy a val-
lásra szükség van a jövőben is és ezt ápolni kell, és hivatkozik 
Pascalra és sok másra, akik mind Istenhivők voltak. Marx ezt 
tagadja, de Massaryk azt mondja, hogy ezen a téren Marx és 
Engels tévedtek, mert ő ezzel szemben egyenesen azt állítja, 
hogy a munkások szomjúhozzák a vallást és vágyakoznak a val-
lás után, mert a szocializmus is csak azért kell nekik, mert ezt is 
vallásnak tekintik és ebben Messiást látnak, vagyis a munkás is 
vallási ragaszkodással viseltetik à szocializmus iránt. Tehát nem 
szabad abból kiindulni, hogy a szocializmus ellenkezésbe helyez-
kedik a vallással. Tévedés az, hogy a szocializmus egyértelmű az 
atheismussal. Ellenkezőleg, ma már kinevetik a naturalizmust és-
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a Voltaire-féle «Ecrasez l'infame»-t és épen a jövő feladata a 
vallási érzelmet erősíteni. Ezt az elvet hangsúlyozván, befeje-
zem fejtegetéseimet, azzal a kéréssel, hogy mindenki, aki a ma-
gyar állam és nemzet szolgálatába akar állani, ezt az elvet hir-
desse és a vallási alapon álló társadalmi morál elvét terjesztvén, 
mindenki saját tehetsége szerint végezze saját milliőjében a szo-
ciálpolitika nagy munkáját. 

A szociálpolitika felemelte a nyomorban sinlődő munkás-
osztályt, melynek anyagi és hatalmi viszonyai teljesen megvál-
toztak. Ma feladata, hogy lábra állítsa a megrendült középosz-
tályt is, a háború áldozatául esett összes társadalmi elemeket, a 
nemzeti kultura összes pilléreit erősítse és annak munkásait ismét 
a szükséges létfeltételekhez juttassa. Csak a testi és szellemi 
munka épsége biztosíthatja a társadalom egészségét 



A VALLÁS J E L E N T Ő S É G E AZ ÁLLAMBAN 
É S A TÁRSADALOMBAN. 

TEONARDO da Vinciről érdekes apróságot jegyzett fel a hagyo-
I > mány. Oly csodálatosan finom keze volt, hogy tőle marad-
tak reánk a talán még ma is legpontosabb, legfinomabb anató-
miai rajztanulmányok, — viszont pedig azt is mondják, hogy 
amikor akarta, ugyancsak ezzel a finom kezével széttört egy 
vaspatkót is. 

Mikor arról a befolyásról akarunk szólni, amit a vallás az 
állami és társadalmi életben kifejWalamiképen hasonló helyzet 
előtt állunk; reá kell u. i. mutatnunk egyrészt azokra a lehelet-
szerűen finom erkölcsi behatásokra, amikkel a vallás észrevét-
lenül alakítja az egyének lelkét a mindennapi életben, de más-
részt meg kell említenünk azokat az elemi erőket is, amelyekkel 
a vallási meggyőződés óriás tömegeket tud megmozgatni s 
azoknak jó vagy balsorsát eldönteni. Hiszen a vallás, mint az 
egyénnek is legbensőbb személyes ügye, épúgy a világtörténe-
lemnek is legmélyebb témája. 

A kérdésnek nagy kiterjedése követelőleg írja elő, hogy 
jelen tanulmányunkban — miután I.) rámutatunk a világháború 
egyik tanúságára — csak a legfőbb gondolatoknak megemlíté-
sére szorítkozzunk, azoknak az értékeknek felsorolására, amiket a 
vallás nyújt az államnak s társadalomnak, II.) az egyéni élet sze-
rencsés kialakítása, III.) a jogbiztosság, IV.) tekintélytisztelet, V. köz-
erkölcsiség, VI.) nevelés, VII.) szociális kérdés megoldása terén. 

Mindössze még annyit legyen szabad előrebocsátani, hogy 
tárgyalásunk folyamán a «vallás» alatt többször a «kereszténységet» 
értjük, még pedig nemcsak a mi sajátos adott helyzetünk következ-
tében, hanem azon a jogon is, hogy a vallás állam- és társa-
dalomalkotó erőinek legjellegzetesebb és legértékesebb tulaj-
donságait épen a kereszténység tudta életreváltani. 

I. A vallás s az állami és társadalmi rend biztosságának 
összefüggését minden theoretikus elmefuttatásnál jobban meg-
mutatták a világháborúnak és a kommunista uralomnak eseményei. 
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A háború végével gombamódra jelentek meg a háború 
kisebb-nagyobb szereplőinek, katonáknak, diplomatáknak lelep-
lező emlékiratai, a harcoló országok mosakodó sárga, kék, fehér, 
zöld stb. könyvei, amelyek mind egyetlen cél érdekében verej-
tékeztek a nyilvánosság előtt: hogy a háború kitöréseért a fele-
lősséget magukról el-, és más valakire ráhárítsák. 

A mélyebben gondolkodók előtt azonban már régen vilá-
gos, hogy a világháború szikrája nem egyes nagy urak, ural-
kodók, diplomaták, népek vagy országok akaratából pattant ki, 
hanem hogy ez a háború a kereszténységtől elfordult kultúrának 
elmaradhatatlan következménye volt. Elmaradhatatlan következ-
ménye az imperializmus, a revanche-eszme, a féktelen soviniz-
mus, bizalmatlanság, anyagias gondolkodás, erkölcsi sülyedés, 
földi érvényesülés módnélküli hajhászásának, amik mellett a 
diplomaták lépései sokszor alig is jöhetnek számításba. A világ-
háború réme nem a kancellárok irodáiból, nem a diplomaták 
szalonjából indult pusztító útjára, hanem az anyagelvűséget hir-
dető egyetemi katedrákról, a materializmust terjesztő sajtóból, a 
szellemi életnek minden vallásos befolyástól való laicizálását 
hirdető korszellemből, az erkölcsöt nem tisztelő kapitalizmusból, 
a népeket fojtogató plutokráciából. A nemzetek kölcsönös bizal-
matlansága, az örökös fegyverkezés, az egymástól való félelem 
s gyanakodás, a nemzetek érintkezése oly talleyrand-i stílusban, 
mely csak arra volt jó, hogy őszinte gondolatukat eltakarja — 
mindez sokkal inkább oka volt a világháborúnak, mint az ural-
kodók s a diplomaták. 

A világháborúnak van egy értékes, pozitív tanulsága, amit 
tanulmányunkban különösen ki kell emelnünk, és ez az, hogy 
nemzetek egymásra halmozhatják a civilizáció csodáit, elérhet-
nek a technikai kultúra legfelső tökéletességére és mégis : telefon 
és aeroplán, hajójárat és expressvonat, könyvtárak és gazdasági 
forgalom mind-mind csak a földi pokol szenvedéseit fogják 
fokozni, ha magát az emberi lelket nem töltjük meg földön túl 
emelkedni tudó eszményekkel. 

Erre pedig csak a vallás vállalkozhat! Az a vallás, amely 
a ma összeomlott társadalom felépítéséhez elsősorban szükséges 
erkölcsi erőknek oly tömegét tudja életrehívni, ami mellett 
minden egyéb emberi vállalkozás vagy egyesület teljesítőképes-
sége. messze háttérben marad. 

«Nincs vallás, nincs Isten, — írja Carlyle, — az ember 
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elvesztette lelkét s hiába keres sót a rothadás ellen. Hiába: 
királyok kivégzése, reformtörvények életbeléptetése, francia for-
radalmak, manchester-lázadások nem adják meg az üdvöt. A rot-
hadó kiütés, ha egy órára lesimul is, a legközelebbiben új erővel, 
új nekikeseredéssel tör elő».1 

II. Az állam egyénekből áll. Olyan lesz az állami s társa-
dalmi rend és boldogság, amilyen egyedekből jött össze az illető 
társadalom. Az állam java a polgárok erényein épül és nyugszik. 
Hűség, becsületesség, munkaszeretet, kötelességteljesítés, tör-
vénytisztelet, a családi erények stb. mind feltételei a rendezett 
állami életnek, de viszont csak a vallásos meggyőződésnek gyü-
mölcsei. Ezeket erővel, hatalmi szóval kikényszeríteni nem lehet 
Forrásuk és fenntartójuk a vallás, az Istenbe s felelősségünkbe 
vetett hit. Minél inkább szüksége van az államnak az ú. n. «pol-
gári erényekre», annál inkább szüksége van a vallásra is, mint 
az erények elsőrendű, — ha ugyan nem egyetlen — termelő-
jére. Ez a megfontolás érlelhette meg Plutarchos meggyőződését, 
aki szerint «előbb lehet várost a levegőbe építeni, mint államot 
vallás nélkül fentartani». Az állam erkölcsileg akkor erős és 
igazságos, ha polgárai egyenként is azok. «Abban a vélemény-
ben vagyok — írja joggal Bismarck —, hogy minden államnak, 
ha fenmaradását biztosítva akarja látni és létjogosultságát kimu-
tatni akarja, vallásos alapokon kell állania... Ha az államtól 
elvonjuk ezt a vallási alapot, nem marad más az államból, mint 
a jogoknak esetleges összehalmozása... A törvényhozás nem 
újul meg akkor többé az örök igazság ősforrásából, hanem az 
emberiségnek homályos és változó fogalmaiból. Nem tudom, 
hogy az ilyen államban mint lehet majd megdönteni bizonyos 
ideákat, mint pl. a kommunisták tanát a magántulajdon erkölcs-
telenségéről ; mert hiszen terjesztőik ezeket az eszméket is em-
berieseknek, sőt a humanitás igazi virágzásának fogják tartani. 
Ezért ne bántsuk a nép kereszténységét.»2 

Láttunk államokat felépíteni akarni istenfélelem és az ere-
deti bűn hite nélkül, — felépíteni az ember önimádására s az 
alapjában jónak hirdetett emberi természetre. A természeti ember 
jóságába vetett bizalom elengedhetőnek vélte a tekintély elvét s 
a vége lett: a szellemi élet teljes zűrzavarja s mindenütt a nem 

1 Id. Eberle : Die Überwindung der Plutokratie. Tyrolia. Innsbruck. 
1918. 248. I. 

2 R. v. Kralik: Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit. II. k. 375. 1. 
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hivatottak zsarnoki uralma. Hogy Faguet szavaival éljünk: igazi 
«culte de l'incompetence». 

Már pedig az emberi természet tragikus karakterét nem 
szabad tudatlanba venni. Ezerkilencszáz év óta minden nagy 
eseménye az igazi kulturális haladásnak valamilyen szállal a 
kereszténységbe fűződik. Az állami élet biztonságát s a társa-
dalmi rend megszilárdulását is csak a kereszténységhez való 
visszatérés biztosíthatja. Amíg nem lesznek jellemes férfiaink, 
amíg nem változtatjuk meg a közmondást oly alakra, hogy 
«Recht geht vor Macht», amíg a lélek értékeit megint nem 
tartjuk többre országoknál, földi birodalmaknál, míg nem lesz-
nek embereink, akik előtt az eszmény értékesebb, mint a kitüntetés, 
cím és vagyon — addig nincs nemzeti s társadalmi megújhodás. 
Mert mit ér minden szervezkedés, ha annak vezetői megbízha-
tatlanok. Mit érnek az intézmények, ha hivatalnokaik jellemte-
lenek? Mit ér a külső látszat, ha a bensőben rothadás vert 
tanyát ! Nem az a fő, hogy az állam magát kereszténynek 
nevezze, vagy egyes keresztény szokásokat megtartson, hanem 
hogy az államot alkotó milliók lelkét járja át erkölcsi meggyő-
ződés. És a vallás épen itt fogja meg a kérdést: minden állami 
és társadalmi élet legvégső alapját, az egyént neveli. Ezért mond-
hatjuk, hogy a legügyesebb rendőrség nem ér annyit, mint egy 
kis katekizmus. Ez teszi a vallást az állami és társadalmi rend 
legelső, tényezőjévé. 

A vallás legfőbb ellensége az életküzdelem durva kinövé-
seinek is. Mit jelent ma a «strugle for life?» Kielégíthetetlen 
nyereségszomjat, mindenkinek kérlelhetetlen harcát mindenki 
ellen, a lelkiismeretes bukását, az ököl diadalát, kevesek tobzó-
dását a jólétben, tömegek vergődését a nyomorban, milliók 
kiszolgáltatását a mammonnak, lelki gyötrődést, lelki elsorvadást, 
békétlenséget. 

Mikor az anyag így megsemmíti, elnyomja a szellemit 
bennünk, mikor annyira sebzi, pusztítja a lelket, két kézzel kell 
kapnunk minden után, ami lelki értékeink védelmét igéri. A val-
lás ezt teszi. A népek jelszava ezután. is csak az őrületbe vitt 
termelés lesz: több gyárat, több aranyat, több gyapjút, több 
konzervet, több municiót, több automobilt; holott az örök 
értékekre szomjas emberi lélek ezek helyett, vagy —mondjuk — 
ezek mellett több lelki felfrissülésre, több megújhodásra, több 
benső elmélyedésre vágyik. De a külső technika által reánk 
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kényszerített rabszolgaságban ki fogja ismét elismerni az emberi 
méltóságot ; ki fog a szörnyű nagy mechanizmus kis szögecsévé 
lefokozott egyed életében örök értékeket hordozó öncélúságot 
felismerni? Kivagy mi más, mint a vallás? A «mentsd meg lel-
kedet» felszólítás emeli az anyagot a szellem fölé, a mulandót 
az örökkévaló fölé. Egy világ forgatagában, amely csak üzletet 
ismer s egészen elvész az üzletben, egy világ forgatagában, 
amely előtt pénz és boldogság egyet jelentenek, igazi rendet s 
békét csak a vallás tud megvalósítani. Az a vallás, mely a tár-
sadalmi átalakulást az egyén átalakítására építi ; mely a Rous-
seau-féle természetes jóságnak szembehelyezi a bölcselet és 
tapasztalás tanúsága alapján letagadhatatlanul meggyengült em-
beri akarat tragikumát ; az a vallás, mely nem a különféle alkot-
mányformákat s társadalmi alakulatokat teszi felelőssé a földön 
dúló bajokért, hanem az emberben rejlő rosszra való hajlamot. 

(Vallás és szabadság.) A vallás nevel rá, hogy az állam ne 
a hatalmat nézze a legfőbb jónak, hanem az erényt, tagjainak 
nem pusztán anyagi kényelmét, hanem erkölcsi nagyságát, nem 
a gazdagságot, hanem a társadalmi igazságot. Pedig ugyebár, 
soha annyira, mint ma, nem kelt el Gladstone mondásának han-
goztatása: «Ami erkölcsileg helytelen, politikailag sem lehet 
helyes». 

Csak a vallásosság adja meg az egyénnek az erkölcsi sza-
badságot, ami pedig legelső föltétele a polgári szabadságnak. 
Mert hiszen a vallásnak szelídítő befolyása nélkül a szabadság 
szabadossággá, féktelenséggé, mindent elsöprő szenvedéllyé szi-
lajul; viszont minél erkölcsösebb az ember, annál mentesebb a 
pusztító szenvedélyektől és annál több szabadsággal lehet fel-
ruházni. Aki minél inkább ura a lélek belső erőinek, annál 
kevésbbé szorul rá a külső korlátokra ; ebből tehát az követke-
zik, hogy az önkormányzat szabadsága tulajdonképen csak a 
mélyen vallásos népet illeti meg! S fordítva: «az állati ember» 
(amelyről a Szentírás beszél), pusztító féktelenségével föltétlenül 
rászorul az abszolutizmusra. 

Hilty mondását, hogy «Istennel könnyebb érintkezni, mint 
az emberekkel», tárgyunkra a következőkén bővíthetjük ki: 
olyan emberekkel, kik Istent tisztelnek s parancsait megtartják, 
sokkal könnyebb a társadalmi rendet fentartani, mint azokkal, 
akik Isten becsülése és erkölcsi szabadság híján szenvedélyeik-
nek rabszolgái. Nemcsak gúny, hanem ennél több: igazság van 
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Carlyle furcsa tételében, mellyel a merőben önző emberi termé-
szetre építendő erkölcsiség lehetetlenségét így bizonyítja : «Adva 
van egy gazemberekkel telített világ; feladat: ezeknek közös 
munkájával valami becsületes dolgot létrehozni.» Bizony nagy 
feladat! Csodálnunk kell Carlyle éleslátását, hogy ezt le tudta 
írni, pedig nem is ismerte a magyarországi tanácsköztársaság 
életét ! És viszont ezzel szemben, ma annál bátrabban hangoztat-
hatjuk Sz. Ágostonnak jogos büszkélkedését : «Azok, akik azt 
állítják, hogy a keresztény tanok az állam jóléte ellen vannak, 
előbb adjanak olyan harcosokat és alattvalókat, olyan férjeket és 
feleségeket, olyan szülőket és gyermekeket, olyan urakat és 
szolgákat, olyan királyokat és birákat s végül olyan adófizetőket 
s adóbehajtókat, aminőket a kereszténység előírásai adnak és 
aztán bátorkodjanak elő az állítással, hogy a kereszténység az 
állam java ellen van. Ellenkezőleg be kell ismerniök, hogy ha 
előírásainak engedelmeskednek, a kereszténység nagy mértékben 
segíti elő az állam javát.» 

(Hazaszeretet s vallásosság.) Itt értjük meg a hazaszeretet 
és vallásosság összefüggését is. A néplélek nem sokat bölcsel-
kedik, hanem ösztönszerűleg megérez nagyszerű filozófiai igaz-
ságokat; ilyen ösztönös megérzés volt, mikor az úrnapi körme-
netre behajtatott egy hadügyi megbízott és a vallásos érzelmében 
megsértett néptömeg a hazafias Hymnuszba kezdett; és viszont 
a kommunizmus bukását követő nemzeti felébredésben egyút-
tal a vallási eszme újjászületését is ünnepelte. 

(Vallás és öröm.) A vallás mélyíti ki a természet és kul-
túra nyújtotta örömet, mert kielégíti az emberi szív bensőségre 
törő hajlamát. Ugyanakkor, mikor az «Isten országának» legna-
gyobb szolgái — egy Sz. Ágoston, Sz.JBenedek, Assisi Sz. Ferenc, 
Aquinói Sz. Tamás — ennek a földi világnak is a tudomány, 
művészet s lelki öröm felmérhetetlen kincseit nyújtották, ugyan-
akkor Werner Sombart nem habozik szemére hányni a modern 
kultúrának, hogy a mi benső életünkre, elmélyedésünkre, bol-
dogságunkra nem nyújtott semmit, i 

III. A vallásnak köszönhetjük a jogbiztonságot is, amit 
Sz. Ágoston a maga erősebb nyelvén egy helyen így fejez ki: 
«A gazdagok igazságosság nélkül mi mások, mint nagy rabló-

1 Id. Mausbach-Esser ; Religion, Christentum, Kirche. Kempten. Kösel. 
1912. III. k. 189. 1. N 
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bandák ?» (De civitate Dei IV. 4.) Vallás nélkül, Isten nélkül nincs 
ingathatatlan mérték, amelyhez a «jogos» és «jogtalan» fogalmát 
szabjuk. Voltak bölcsek, akik a «jogot» az «erősebb» fogalmával 
azonosították, de hogy mennyire nem volt igazuk, szomorúan, 
csattanós cáfolat erre a neuillyi béke, amely a hatalom jogán 
elszakított tőlünk országrészeket s amelyről mégis mindnyájan 
tudjuk, hogy az merőben jogtalanul történt. Kell egy hullámok 
habjaiból messze magasló rendíthetetlen szikla, amely az emberi 
szeszélyek és vélemények változandósága közt magasra emelkedve 
örökös mintaképe s védelme legyen az igazságnak. A jognak is 
kell igazodnia olyan fölöttünk álló rendíthetetlen normához, mely 
túl van minden emberi hatalmon, erőn és fizikán. «Ha a keresz-
ténység nem lett volna — írja Ouizot —, az egész világ áldo-
zatául esik az anyagi erőszaknak. Csak ez fejtett ki erkölcsi s 
nemesítő hatást. De még ennél is többet tett: mindenütt kifej-
lesztette a törvény gondolatát, a szabályét, mely fölötte áll minden 
emberi akaratnak.»1 És tapasztalhattuk, hogy vallás nélkül az 
ember vadállat, sőt annál is rosszabb, mert azok nem szúrják 
társuknak kivágott nyelvét bajonett hegyére, és nem vernek 
patkószöget társuk körme alá a parlament pincéjében. 

Ha nem is ilyen tudományosan, de a ihaga józan nyelvén 
ugyancsak a mi tételünket fejezte ki egy dunántúli földmívelő, 
mikor a kommunizmus vallásellenes intézkedéseire ezzel fakadt 
ki.: «De hiszen, ha ezek kihajtják az1 Istent a templomból, majd 
a marhánkat is ki fogják hajtani az istállóból!» 

IV. A vallás hirdeti, hogy «nincs hatalom, hanem csak 
Istentől, amelyek pedig vannak, Istentől rendeltettek», és ezáltal 
alapját veti meg a tekintélytiszteletnek. Ez pedig mindennél fon-
tosabb feltétele a rendezett állami életnek. Hiszen a folytonos 
«ellenmondás szelleme» nem okozott-e már eddig is túlon-túl 
kárt társadalmi életünkben! A mai fiatal nemzedék nem abban 
leli-e legfőbb örömét, hogy határköveket döntöget ; határköveket, 
melyeket őseink józansága állított kultúránkba, de amiket a 
sokszor merőben negativ eredményű kritikán felnőtt fiatalság 
tudományának ékével darabokra repeszt. Az ellenmondás és 
tagadás szellemével, ezzel a XX. századbeli lelki influenzával 
szemben ott áll a vallás, a «hit» szelleme, a férfias igenmondás 
megtestesítője; a vélemények és kritikák, kételyek és mérlege-

1 Id. Hettinger: Apologie des Christentums. 8. kiad. V. k. 421. 1. 
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lesek meddő tömegében ott áll a vallás dómokat építő meg-
győződésével. Ahol a nép lelkében az Isten tisztelete él, ott szent 
az eskü, amit a bíró előtt tesznek ; ott köt az eskü, mit a zászlóra 
mondanak. Igen, «az igazságosság a nemzetek alapja», de az 
igazságosság alapja meg a vallás! 

Tekintélytisztelet nélkül emberi társadalmat nem lehet kor-
mányozni. Nem élvezhet tiszteletet az az állam, mely maga sem 
adózik a köteles tisztelettel az Isten iránt. Aki eladja Istenét 
30 ezüstpénzért, ne csodálkozzék, ha őt sem tartják többre 20-náI. 

A tekintély az Isten negyedik parancsán épül, viszont pedig 
ez a földi tekintély a három első parancs isteni tekintélyén. Aki 
tekintélytiszteletet akar, annak el kell ismernie a negyedik paran-
csot, de ezzel együtt a vallást is. 

A forradalmároknak — vagyis akik a rendet akarják meg-
bontani — mindig legelső tettük a tekintély elvének aláásása s 
a tekintély képviselőinek diszkreditálása. És mégis, tekintély 
nélkül nem tudott dolgozni a kommunizmus sem, sőt kénytelen 
volt a tekintély elvét a terrorizmus baromi fegyelmének karika-
túrájává túlozni. De itt jött aztán napvilágra, hogy a tekintély elvét 
vallási megalapozás nélkül fenntartani nem lehet. A bűvészinas 
vakmerően felidézte a szellemeket, de aztán nem birt velük. A me-
rőben paragrafusokra s kézigránátokra támaszkodó állam mankón 
jár. Ugyanaz a nép, mely elfogad «Isten kegyelméből» ural-
kodó királyt, nem hajlandó elfogadni «Kun Béla kegyelméből» 
gyilkoló népbiztosokat. Ha minden ház faláról plakátok reszket-
tetik is engedelmességre az embereket, és ha a lakosság felét 
kinevezik is a lelkiismeret szavát pótló bizalmi, főbizalmi, ellen-
őrző bizalmi és főellenőrző bizalmiakká, mégis az ilyen szociális 
termelésből nem fakadhat jólét. Ugyanezen időben szomorúan 
láttuk igazolva Montesquieu régi szavait is, aki az «Esprit des 
lois»-ban (XXIV. 2, 3.) így ír: «Az az uralkodó, aki gyűlöli a 
vallást, de fél tőle, olyan mint a leláncolt fenevad, mely nem 
árthat. Minden vallásosság nélkül azonban vérszomjas szörnye-
teggé válik, mely pusztításában nem ismer más határt, mint 
szenvedélyeinek szeszélyét.» 

A mai nagy összeomlások láttára önkéntelenül eszünkbe jutnak 
a nagy hippói püspöknek, Sz. Ágostonnak találó szavai, melyeket 
a hatalmas pogány állam, a római birodalom haldoklása váltott 
ki belőle: «Csak az a társadalom lehet boldog, amelynek király-
nője az igazság, törvénye a szeretet és végcélja az örökkévalóság.» 
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V. Nem kevésbbé fontos szerep jut a vallásnak az erkölcsi 
élet megnemesítése terén. Az erkölcs a vallásból él s a vallás-
talanság miatt hal meg. Korunk erkölcsi fogalmai változó értékek, 
melyeket moly és rozsda könnyen megemészt, mert hiszen idők-
kel dacoló alap híjján pusztán kitalálójuk szellemi értékén nyug-
szanak. A divattal jönnek, divatba jönnek és divatból kimennek. 
A vallás életértékei ezzel szemben örök értékek, melyek fiatal 
erejére s szépségére minden kornak egyaránt szüksége van. És 
legkevésbbé nélkülözheti a vallás által nyújtott erkölcsi erőket 
mai korunk, amelyben — nem tagadjuk, van felemelő morális 
erőkifejtésre is példa, — de amelyben viszont ijesztő magasra 
szökött az uzsora, lelketlenség, durvaság, csalás s egyéb erkölcsi 
epidémia lázmérőjének higanyoszlopa-, amikor oly magas a házas-
sági elválások, gyermekbünösök, öngyilkosságok statisztikája, 
amikor irodalomból, színpadról s mozivásznakról az erkölcsi 
métely sötét árnyai kelnek pusztító útjukra. 

A vallás nevel kötelességteljesítő, önmegtagadásra kész 
hősöket, a vallástalanság csak Lenin-fiúkat. Az autonóm erkölcs-
tannak tekintélyt kiváltani nem tudó és szerzők szerint változó 
parancsaival szemben csak a vallás tud hivatkozni a minden 
emberi szeszélyen fölülálló, tehát az ösztönök viharában is egyedül 
meg nem rendülő örökös erkölcsi törvényekre, és bátor ezért 
elviselni az elmaradottság, antimodernség vádját is, mert hiszen 
tudja, hogy az erkölcsös élet gyümölcsei nem a levegőből nőnek, 
hanem az istenközösség fáján teremnek. Sz. Pál is megállapítja 
a rómaiakhoz írt levelében (1, 23—31), hogy mikor az emberek 
elfeledték Isten ismeretét, a földből szodomai állatkert lett, amely-
ben az emberi cselekedetek förtelme határt nem ismert. A szen-
vedélyeknek amúgy is erős követelőzéseit ma az egész társa-
dalmi élet, utca, társaság, szórakozás csak jobban korbácsolják. 
És mikor mindenütt egy jelszó hangzik: «éld ki magad!», csak 
a vallás figyelmeztet komoly szavával: Vigyázz, a nagy. kiélésből 
nagy halál lesz, ifjú erőknek, szülői reményeknek, munkakedv-
nek, életörömnek visszahozhatatlan veszte, meg nem gyógyítható 
halála. 

Az erkölcsi fertő békanyálas pocsolyája nemcsak az ifjúság 
lelkét rothasztja, hanem szörnyű miazmái beférkőznek a családi 
tűzhely kertjébe is, ahol az élet fájának kellene virulnia. Parla-
menti vitákban, orvosi nyilatkozatokban ismerték már be, hogy 
a 20. század nagy öngyilkosságának bűnével, a nemzeti életerőt 

/ 
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csirájában elfojtó modern bűnnel szemben semmi más tényező 
fel nem tudja venni a küzdelmet, csak a vallás. Ez a kérdés nem 
annyira orvosi és nem kizárólag gazdasági, hanem elsősorban 
lelkiismeretben probléma. A becsületes sexuális hygienia tör-
vényei legpontosabban fedik a vallás sexuális etikájának elő-
írását. Viszont az illik vagy nem illik, a józan ész érvei s a 
merő hygienikus ismeretek mind erőtlen kártyavárként omlanak 
össze az ösztönnek felviharzó forgatagában. 

Ketteler püspök írja egy ízben: «Az állam méltósága min-
denekelőtt tagjainak személyes méltóságától függ. Az az emberi 
test, melynek egyes tagjai betegek, egészében sem lehet egész-
séges test és a rossz téglákból épített ház egészében sem lehet 
szilárd épület. így az emberekből álló társadalom sem érheti el 
az erkölcsi méltóság magas fokát, ha az egyénekben elnyomva 
nyög az emberi méltóság». Ily szempontból mindenki igazat fog 
adni XIII. Leó szavainak, hogy «az állam annál szabadabb, gaz-
dagabb és hatalmasabb, minél erkölcsösebb». 

Közerkölcsiségre az állami életnek égetően szüksége van és 
viszont ezt a közerkölcsiséget az állam maga meg nem teremtheti, 
legfeljebb törvényeivel védheti. Erkölcsiséget csak az a vallásos-
ság teremthet, mely az emberek lelkét fogja meg, behatol a ma-
gánéletbe, sőt az emberek legtitkosabb gondolatait is ellenőrzi. 
Igazmondás, kötelességteljesítés, tiszta erkölcsi felfogás, becsüle-
tesség, munkaszeretet, mind oly tényezők, amik nélkül állami élet 
fenn nem állhat, de amiket viszont az állam meg nem teremtljèt. 

Ha az erkölcsi világrend sérthetetlensége fölött semmiféle 
reális hatalom nem őrködik, ugyan honnan fakadhatna az az 
energiamennyiség, ami a becsületnek és kötelességteljesítésnek — 
az egyéntől akárhányszor nagy áldozatokat követelő — föltétlen 
uralmához szükséges ! 

«Vallás és erkölcsiség — írja Washington (Raumer: Die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika I. 3.) — a közjónak el-
engedhetetlen támasztékai. Nem szereti hazáját, aki az emberi 
boldogság e hatalmas pilléreit aláássa . . . Ész és tapasztalat egy-
aránt bizonyítják, hogy erkölcs a népben vallás nélkül nem áll-
hat meg.» 

De ezzel már eljutunk a kérdésnek egy újabb részéhez: a 
vallás és nevelés összefüggésének megvizsgálásához. 

VI. A vallás hasznát állam és társadalom talán egy téren 
sem érzi oly áldásosán, mint a nevelés terén. 
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A háború előtt egyre többet kezdtek beszélni az állampol-
gári nevelésről; az embert rá kell nevelni, hogy rendes állam-
polgárrá legyen. Ne felejtsük azonban, hogy a rendes állampol-
gári viselkedés legelső feltétele, hogy az ember erkölcsös legyen, 
mert hiszen nem pusztán szójáték az a mondás, hogy «minden 
kultúra lelke a léleknek kultúrája». 

Sőt tovább megyünk s azt állítjuk, hogy igazi nagy állam-
férfiút nem is tudunk vallásosság nélkül elgondolni. Hiszen mikor 
a lélek a világtörténet külső eseményein kívül a belső mozgató 
erőket is szemléli, mikor ráismer azokban a Gondviselés moz-
gató kezére, mikor tudatára ébred a gyenge emberi erők másra-
utaltságának, akkor még egy Cromwell, Napoleon, Bismarck 
kemény és büszke természetében is felgyullad a vallásos érzés 
lángja. A vallás élesíti a szemet a való meglátására, megvéd a 
hamis optinizmustól, elérhetetlen utópiáktól. Beleugorhatna-e 
bárki is pl. a Marx aranyködös jövő államának naiv illuzóiba, 
amíg hisz az áteredő bűnben s annak komoly következményei-
ben ? Cserélné-e az emberiség oly összevisszaságban az állam-
formákat, mint a beteg a feje fekvését a párnán, hogy így se jó, 
amúgy is rossz, ha tudná, hinné, hogy nem a párna a rossz, 
hanem az ember beteg! 

Igen messze vezetne, ha a vallás és nevelés kérdését bőveb-
ben akarnók fejtegetni ; hiszen meg kellene világítanunk a vallás 
és erkölcs összefüggésének kérdéseit s az ú. n. autonóm-morál 
tarthatatlanságát. Bőséges statisztikai adatok bizonyítják a függet-
len erkölcstan gyámoltalanságát s ezzel egyúttal a valláserkölcsi 
nevelés nélkülözhetetlenségét is. Ahol a templomot becsukják az 
emberek elől, a bezárt templomok helyett börtönöket kell nyitni 
s az összetört pásztorbotok darabjaiból kancsukanyelet faragni. 
Az erkölcsnek egyetlen meg nem ingó támasza a vallásos hit, 
mert csak a vallásos meggyőződéssel telített lélek tudja a szen-
vedélyek s kísértések felkavargó viharában is győzelemmel el-
mondani az alkudozást nem tűrő erkölcsi integritásnak «nem, 
nem, sohá»-ját. Ha ennek bővebb kifejtésére tanulmányunk keretei 
nem is nyújtanak lehetőséget, legyen szabad a kérdésre mégis 
negativ oldalról vetni egy megvilágító sugárt annak a ténynek 
megemlítésével, hogy társadalmi életünk mai összeroppanásában 
nem utolsó felelősség épen a vallást nélkülöző nevelésen s a 
vallást támadó tudományon keresendő". Nem azok a társadalom 
legveszélyesebb ellenségei, akik csillagtalan éjszakákon lámpa-
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nélküli autón hurcolják el a túszokat, hanem az a hitet ölő s 
lelket mérgező tudomány, az a szellemi bolsevizmus, amely az 
emberek lelkéből oltja ki a magasabb eszmények világító csil-
lagait. 

Ha a kötelező iskoláztatás és a nagy közoktatásügyi budget 
ellenére is fel kell vetnünk a kérdést, hogy vájjon volt-e kor az 
emberiség történetében, mely a szellemi elvadulásban a mienket 
felülmúlná, már ennek a kérdésnek a lehetőségében is nagy fele-
lősség nyugszik a szellemi és erkölcsi zűrzavart legelsősorban 
nevelő tudományon. Hiszen hacsak egyetlen példát nézünk 
közelebbről : Németország szerepét a zavaros tanok terjesztésében, 
mélyen el kell csodálkoznunk. Onnan indult útjára a kantianizmus, 
az államot istenítő hegelianizmus, a bolsevizmusban kulmináló 
marxizmus, az ókatholicizmus, Nietzsche «szőke bestiája», a jórészt 
Kant bölcseletéből fakadó modernizmus. Haeckel könyveinek 
példányszámát milliókkal jelzik és kifejezhetetlen a pusztítás, 
amit azok az egész világon az emberek hitében okoztak. «Welt-
rätsel»-je egyedül Németországban meghaladta az 500.000 pél-
dányt s ennek alapján tanulnak az indiai iskolák növendékei 
csakúgy, mint a japán gyermekek «természettudományos gon-
dolkodást». 

Már pedig aligha lesz alaptalan az az állításunk, hogy mindama 
forradalomnak, amelynek lázában korunk vajúdik — forradalom 
a gazdasági életben, forradalom a valutában, a társadalmi beren-
dezkedésben, iparban, kereskedelmi érintkezésben, forradalom a 
nevelésben, az államformában — hogy mindennek gyökere az 
erkölcsi forradalomra nyúlik vissza. Amit tegnap az egyetemi 
katedrákon hirdettek, ma már azt a középiskolákban tanítják és 
holnap a nép széles rétegei esküsznek reá. Már pedig, mit nem 
tanított ez a tudomány? Hányszor azonosított igazságot és téve-
dést, jogot és jogtalanságot, erényt és bűnt, szívnemességét s 
erkölcsi cinizmust, lelki kulturát s démoni szenvedélyeket, keresz-
ténységet s pogányságot, eget és poklot, Krisztus országát s a 
zsinagógát! Hányszor állította egy rangba a legélesebb ellen-
téteket! Be kell ismernünk, hogy az emberiség emancipálása 
a vallástól, a gondolatnak ez a forradalma volt az első szikra, 
melyből aztán felcsaptak a tettek forradalmainak pusztító 
lángjai. 

A vallásnak «kathexochen» megszemélyesítését, a keresz-
ténységet épen a tudomány katedráiról hirdették a tudomány 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 6 
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ellenségének s alig volt elterjedtebb jelszó, mint a katholicizmus 
elmaradottságát hirdető. Masaryk pl. a kath. egyházban csak 
műveletlen barátokat s ázsiai patriarchákat látott. Mások azt hir-
dették, hogy «Isten kemény megterheltetés a világ számára». 
Überweg Frigyes, neves bölcselettörténelmi iró, leveleiben kese-
rűen panaszkodik «a kereszténység nyomorúságos koldusalap-
elvéről», az «önállóság és önbecsülés feláldozásáról, mikor a 
Mesternek, a Messiásnak szolgailag odavetjük magunkat», i Kik 
kezdték tagadni Krisztus istenségét, kik történelmi létezését, kik 
az evangéliumok szavahihetőségét, kik magyarázták a keresztény-
ség eredetét mythoszokból ? Mind ennek a tudománynak képvi-
selői. És ha ma orvosok és természettudósok közt szinte magá-
tól értetődik, hogy Moleschott, Haeckel, Oswald, Mach, Jodl és 
a többivel együtt a lélek tevékenységeit, sőt állagát is a testből 
vezetik le; ha minden lelki funkciót maradék nélkül kimagya-
ráznak biologiai izzadmányokkal, vájjon szabad-e még akkor 
csodálkoznunk, ha az ilyen tudományon növekedett jogászaink 
s orvosaink, tanáraink s tisztviselőink révén a lelki értékeket 
becsülni nem tudó közszellem burjánzik fel közöttünk. 

Végső alapjában a hitetlen tudomány oka, hogy a hajdan 
kevesekre szoruló, arisztokratikus atheizmus ma demokratikussá 
válva, népmillióknak, egész társadalmaknak s államoknak lett meg-
rendítőjévé, sírásójává. 

Ezzel eljutottunk tanulmányunknak jelenben talán legidő-
szerűbb részéhez, annak vizsgálatához, mennyiben segíti elő a 
vallás a társadalom legégetőbb problémájának, a szociális kér-
désnek megoldását 

VII. A társa'dalmi életünket legjobban érintő kérdés, a 
szociális kérdés sokkal jobban összefügg a vallással, mint első 
tekintetre gondolni lehetne. 

A szociáldemokrácia szerint a szociális kérdés megoldása 
ugyan elsősorban vagy egyenesen kizárólag gazdasági pro-
bléma; de olyan egyének is, mint Roscher, Schmoller, Förster, 
Paulsen, Ziegler stb. beismerték, hogy az főleg világnézeti, val-
láserkölcsi kérdés, sőt a positivista Comte már egy századdal 
ezelőtt azt a véleményt vallja, hogy a fő szociális nehézségek 
nem politikai, hanem erkölcsi nehézségek s megoldásuk nem 
annyira az intézményektől, mint a világnézettől s erkölcsiségtől 

1 Das neue Reich. 1920. évf. 339. 1. 
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függ.* Ugyanazt a gondolatot fejezi ki az egyik leghíresebb német 
szociológus, Schaff le is, mikor ezt írja: «Asülyedt Ízlésnek, erkölcs-
telenségnek, vallástalanságnak s rozsdás állami berendezkedés-
nek korszakai az emberiség történelmében nem véletlenségből 
esnek össze a gazdasági összeomlás koraival».2 

A modern technika titáni fellendülése könnyen elnyomja 
a halhatatlan lélek örök vágyait. Mindenütt gépkerekek zúgnak, 
daruk csikorognak, dynamók búgnak, propellerek forognak, autók 
rohannak és a forgalomnak ebben az őrült zűrzavarában az em-
ber alig ér rá arra, hogy lelke is legyen. Valóságos szabadítóként 
hangzik a vallás figyelmeztető szava: «Keressétek először (nem: 
egyedül, hanem: először) az Isten országá»t. Ne állítsátok feje-
tetejére a világot. Először jön a vasárnap, az Úr napja, aztán 
jöjjön a hétköznap, a munka napja. Előbb az az imádság, hogy 
«jöjjön el a te országod» s aztán folytatása, hogy «kenyerünket 
add meg nekünk ma». Dolgozzatok bár sötét műhelyekben, de 
az örök világosság fényeskedjék ott is; görnyedjetek bár szűk 
gyárakban, de ott is nyissátok fel a földöntúli rendeltetésteknek 
tágasra bomló horizontját; a zajos gyári udvar ívlámpája ne 
oltsa ki belőletek az öröklámpa fényének halvány pislogását s a 
gomolygó kormot hányó gyárkémények füstje ne zárja el előle-
tek az ég csillagait. 

íme, mily fönséges missiója a vallásrlak, hogy az örökös 
gazdasági harcban halálra éhezett lelkeket talpravillanyozza! 

A kulturális munkát a vallás szenteli meg. Az emberi mű-
velődés pályájának fölfelé lendülését természetszerűleg nyomon 
követik nem kisebb hiányok, sötét árnyékok is, amelyek a leg-
komolyabb gondolkodókban — a régi indusoktól Rousseayig és 
Tolstojig egyaránt — felvetik a kínos kérdést : vájjon a raffináltra 
finomult csillogó kultura tényleg többet ér-e az ősállapot egy-
szerűségénél. Csak a vallás, nevezetesen a kereszténység kijóza-
nító, kemény tanítása nyújthat orvoslást a kultura hátrányai, el-
fajulása ellen. Enélkül az «Én» tekintetnélküli érvényesítése s 
az érzéki világélvezet könnyen megfojthatja a kultúrát, melynek 
tulajdonképen értelmet és méltó zárófejezetet csak a vallás adhat. 

(Erkölcs és gazdasági élet.) A vallás nemcsak a családi 
életre, művészetre, tudományra terjeszti ki az erkölcs uralmát, 

1 ld. /. Eberle: Die Überwindung der Plutokratie. Innsbruck, 1918. 9. 1. 
2 A Fr. Schäffle: Die Nationalökonomie. Leipzig, 1861. 24. 1. 
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hanem a gazdasági életre is, és nemcsak művésznek vagy tu-
dósnak, hanem a gyárosnak és kereskedőnek is megállást paran-
csol ott, ahol a korlátlan mozgásnak erkölcsi törvények sorompói 
állanak útjában. 

Egyrészt parancsol a munkaadónak, hogy a munkafeltételek 
ne ártsanak a munkások egészségének, erkölcsének s vallásossá-
gának, másrészt távoltartja a munkásokat a gazdasági harcban az 
erőszaktól és jogsértéstől. Az igazságosság és becsületesség leg-
felsőbb törvényeinek a vallás szerez érvényesülést a gazdasági 
életben, ahol különben az önző természet könnyen szemet huny 
a gyanús eszközökkel folytatott érvényesülés előtt is. 

A vallás emel szót a liberalizmus tana ellen is, amely a 
modern gazdasági élet alapjává a «lehető legnagyobb nyereség 
elvét» teszi meg. Ez az elv természetesen nem törődik a gazda-
ságilag gyöngébbnek érdekeivel. Ebben van forrása a bensősé-
gesebb lelkeket eltöltő kulturpesszimizmusnak, amelynek Werner 
Sombart a következő panaszban ad kifejezést: «Gazdaságot gaz-
daságra halmoztunk, pedig tudtuk, hogy semmi áldás nem fakad 
azokból ; megteremtettük a technika csodáit s nem tudtuk : miért. 
«Haladás»-ról álmodoztunk, hogy a céltalan élet még esztele-
nebb legyen: több vagyon, több rekord, több reklám, több újság, 
több könyv, több színdarab, több műveltség, több technika, több 
kényelem. S a gondolkodó ész mindig azt kérdezte: hát minek, 
minek».1 

(A vallás s a bűnös.) Szeretnénk itt még rámutatni arra a 
gondolatra is, amit a nagy pedagógusnak, Foersternek egyik 
könyvében (Schuld und Sühne) találunk kifejtve: mily hatást 
gyakorol a vallás a bűntettesekre, Egyik helyen így ír : «Nyoma-
tékosan szeretném ama meggyőződésemet kifejezni — amiben 
különben majdnem minden tapasztalt gyakorlati ember meg-
egyező tapasztalatára is hivatkozhatom — hogy az elbukott em-
berekre a legmélyebb gyógyító befolyást csak vallásos alapon 
lehet elérni».2 Ezek a bűnösök elkeseredettek a társadalommal 
szemben, mely őket annyi kísértéssel csalta a bűnre. «És itt fog-
juk aztán tapasztalni, hogy Krisztus személyisége még mindig 
mire képes ; . . . mint hatol hangja az évszázadokon is át a lélek 
legmélyére, mint csillapítja a lázat, mint hozza munkába a gyó-

1 Id. M. Rost: Die Kulturkraft des Katholizismus. Paderborn, 1916.279.1. 
2 Foerster: Schuld und Sühne. München, 1911. 200. 1. 
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gyító erőket . . . Csodálattal vesszük észre, hogy Krisztus szemé-
lyisége, amelynek ereje oly egész magasból ered és mégis a 
legmélyebb poklot átjárja, leereszkedik a legtitkosabb nyomorba, 
de ugyanakkor nevén szólítja a magasba sóhajtó legelrejtettebb 
epedést is, hogy ez a személyiség hogyan tud beszélni a meg-
tévedttel az ő legmélyebb ügyeiről . . . És az is a legmeg-
kapóbb élettapasztalatok közé tartozik, amit annyiszor megfigyel-
hetünk és hallunk, hogy épen olyan emberek, akik már feladták 
önbecsülésüket... és gyöngeségeik s szenvedélyük reménytelen 
áldozataivá dobták magukat, hirtelen megragadták a «Megvál-
tót» s az ő erejével önmagukon fölül tudtak emelkedni.»1 

(Vallás és szocjális gondolkozás.) És ha a társadalmi kari-
tativ tevékenységet vesszük, amit jogosan nevezünk a gazdasági 
élet csikorgó, reszkető gépezetében «szociális olaj»-nak, hát 
már maga a szociális gondolat: hogy embertársam nyomorába 
beleéljem magam, hogy felebarátom szolgálatában magamról 
megfeledkezzem, már maga ez a gondolat is legsajátosabb gyü-
mölcse a vallásos lelkületnek. Elismerjük, hogy a szociális tevé-
kenység mai technikája, a fiatalkorúak védelme, egyletek, szer-
vezetek s jóléti intézmények tényleg az új időknek szüleményei. 
Hanem minden szociális tevékenységnek legbensőbb mozgató 
ereje mégis csak az a krisztusi szellem, melynek bölcsője Beth-
lehemben ringott, következőleg minden sikeres szociális tevé-
kenység ekéje vallásos talajon szánt. Kidd Benjamin «A társa-
dalmi fejlődés» c. művében az újkor egész szociális tevékeny-
ségét kifejezetten a ker. vallás évszázados hatású eredményé-
nek tartja. 

Csak a vallás szellemében lehet megoldani a szociális ellen-
téteket is. Kivétel nélkül legnagyobb tiszteletünk illesse az egy-
letek, társadalmi szervezetek minden fajtáját, amelyek a nyomorú-
ság által fölszított osztálygyűlöletre az irgalmas szamaritánus 
enyhítő olaját öntik ; de be kell mindenkinek ismernie, hogy aki 
a szenvedőknek tényleg a lelkéhez akar férkőzni, aki a gyengé-
nek támasza, a veszélyben forgónak védelme, az elesettnek föl-
emelője akar lenni, annak előbb magának kell átizzania erős 
vallásos meggyőződéstől. Attól a meggyőződéstől, amelyik szent 
Pált sarkalta a lankadatlan munkára: «Krisztus szeretete ösztönöz 
bennünket». (Kor. II. 5, 14.) Ebben áll a szociális tevékenység 

1 U. a. : u. o. 200—201. 1. 
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vallásos elmélyítése. Csak a vallásos gondolat láttatja meg velünk 
a legszegényebb és leglezüllöttebb emberben is a halhatatlan 
lelket; ez figyelmeztet, hogy szeszélyeink fékezésével legközvet-
lenebb környezetünkkel szemben is szociálisak, elviselhetek 
legyünk. A vallásos gondolat védi meg a szociális tevékeny-
séget a rája egyébként nagyon könnyen támadó veszélytől : 
hogy puffogó frázissá, porhintéssé, parádévá ne váljék. 

A kereszténység — Dupanloup szerint — három csodálatos 
dolgot végzett: kihirdette az általános munkakötelezettséget, 
tiszteletet és szabadságot szerzett a munkának. És tényleg azt 
látjuk, hogy abban a korban, amidőn a vallásos érzelem leg-
inkább áthatotta az embereket, nemcsak a munka jutott kimond-
hatatlan finomságra s művésziességre, hanem a vallás érája alatt 
a céhekben oly szerencsés munkásszervezetek éltek, amelyek 
Schmoller szerint is «békeállomását jelentik a munka és tulajdon 
közti nagy világtörténelmi küzdelemnek».1 

«Ebben az értelemben — írja Foerster — a kereszténység 
minden időknek legnagyobb szociális teremtő ereje», és hozzá-
teszi: «In der Schöpfung des wahren' Menschen durch den Qott-
menschen besteht der Beitrag des Christentums zur sozialen 
Frage».2 A gazdasági harcok szétszakítanak és ellentéteket állí-
tanak fel, de a vallás elviszi a szétszakadtakat ugyanabba a tem-
plomba ugyanazon Isten elé, a vallás összeköt, mert a vallás 
összeköttetés (religio) Isten és a lélek közt. 

A vallásnak van bátorsága hangoztatni azt is, — amiről a 
szociáldemokrácia természetesen sohasem beszél, — hogy a 
mammonizmus letörése, a kapitalizmus túlkapásainak megdön-
tése csak akkor lehetséges, ha az egyedekben is meg tudjuk dön-
teni a kapzsiság tirannizmusát és hogy a milliomos is lehet a 
pénz zsarnokságának nem hódoló keresztény, s a legszegényebb 
proletár is lehet a mammon rabszolgája. Krisztus tanai örök 
értékek maradnak azért is, mert megtanítanak rá, hogy sors, 
környezet, társadalmi kaszt és gazdasági helyzet ellenére is 
megszabadíthatjuk akaratunkat ezek lenyűgöző erejétől, mert 
«Isten országa nem e világból való». Ez az igazi és hasznos 
«Umwertung aller Werte» ! «Erős meggyőződésem — írja ugyan-
csak Foerster, — hogy a munkásmozgalom nem csupán felsőbb 

1 Mausbach-Esser: I. m. 354. I. 
2 Foerster: Christentum und Klassenkampf. Zürich, 1908. 16. 1. 
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dolgokra való tekintetből, hanem saját szervezkedése érdekében 
is kényszerítve lesz az erkölcsi hatalmakat ismét visszahelyezni 
az oltárra, honnan azokat a marxizmus lesöpörte és ugyancsak 
ezért ismét fogékonnyá lesz a ker. vallás iránt.»1 

(Vallás és munkakedv.) Különben elmerülünk és tönkre-
megyünk a pusztán földi kultúrában, a földi javak és élvezetek 
hajszolásában, az érzékek túltáplálásában s a lélek éhezésében. 
A vallás hirdeti a «jÍ5 hírt», hogy többre születtünk. Ma nincs 
munkakedv, senki sem akar dolgozni; ne felejtsük el, hogy a 
munkakedvet is csak a hit adhatja meg, az a hit, hogy mun-
kámnak magasabb célja is van, hogy az mag az örökkévalóság 
földjébe vetve, hogy istenszolgálat az. 

És itt legyen szabad rövid apologiát mondani a vallási élet 
hivatott képviselőjéről: az egyházról is. Mert hiszen vannak, 
akik annak a felfogásnak hódolnak, hogy vallásra igenis szük-
sége van a társadalomnak, de nincs szüksége egyházra. Holott 
épen az élő vallási berendezéseknek az a világot átfogó, egy-
séges rendszere, amit keresztény egyháznak nevezünk, bizonyult 
a vallási igazságok és élet legjobb védelmezőjének a gondolat és 
szenvedélyek szofisztikájával szemben. Ma, mikor a vallás és tár-
sadalmi élet alapkérdéseiről a legzűrzavarosabb fogalmak röp-
ködnek, amelyek természetszerűleg gyengítik az erkölcsi ellen-
álló képességet is, különösen fontos, hogy oly tekintéllyel biró 
szervezet, mint az egyház, végezze a vallási s erkölcsi igazságok 
hirdetését. Erre a célra az egyházi életnek oly sokoldalú meg-
nyilatkozása, a formáknak oly gazdagsága, az évezredes tapasz-
talatoknak oly bősége áll az egyház rendelkezésére, mint egyet-
len egy más intézménynek sem. És statisztikával nem is lehet fel-
mérni azt az államra s társadalomra egyaránt megbecsülhetetlen 
hatást, amit a katholikus vallás lelkipásztori tevékenysége, az 
erkölcsileg fölemelő kultusz, a prédikáció, a bűnöket bánó, majd 
Istennel egyesülő lelkek szentségfölvétele, az ifjúság tanítása, a 
szentek fölemelő példái, a hitbuzgalmi s karitativ egyleti élet, 
a népmissziók megrázó hatása stb. együttesen a népre évszáza-
dok óta kifejtenek. Mit veszt a társadalom a vallásos élet alá-
hanyatlásával, azt ma még nem is tudjuk. A vallás hatása a tár-
sadalomban, amint lassú, kitartó munka után mutatkozik, csak 
lassan vész is el. És ha ma a vallás régi befolyását el is vesz-

1 U. a. : U. o 153. 1. 
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tette, a társadalom még ma is — tudatlanul is — ennek régi 
jótékony hatásából, utórezgéséből élősködik, amint estefelé egy 
ideig világos van még akkor is, mikor már lement a nap. 

Sokszor halljuk a jogos panaszt, hogy a társadalmi ellentét 
és elégedetlenség annyi törvényes intézkedés és védelem után 
sem akar enyhülni. Ne felejtsük el ilyenkor, hogy az ember 
benső megnyugtatása nélkül, az Istenhez csatlakozás, a vele élve-
zett béke nélkül minden külső, szociális intézkedés végső alapjá-
ban eredménytelen marad. Amíg a lélek benső vágya nincs 
csillapítva, addig a legmagasabb munkabér sem tud megelége-
dést teremteni. Nagy kétség rázza, nagy üresség ijeszti ma a 
tömegek lelkét, amelyekből a szociáldemokrácia kiölte az Isten 
és mennyország hitét anélkül, hogy az ő ködös, jövő álmai 
némikép is kielégítő pótlást nyújthatnának a kiirtott eszmékért. 
Az ember természetes önzését pusztán jogi és szociális megfon-
tolások el nem vehetik, annak keménysége csak a vallásosság-
nak, az istenszeretetnek tüzében lágyul puhává. 

Legyen szabad végül az elmondottakból bizonyos gyakor-
lati következtetéseket levonni. 

A vallás megbecsülhetetlen értékeket állít az állam és tár-
sadalom céljainak szolgálatába. De akkor nem nyilvánvalóan 
visszás eljárás volt-e az áiiam részérői, ha szó nélkül nézte a reá 
nézve is oly fontos vallási értékeknek tervszerű pusztítását? 
Iskolákat tart fenn az ifjúság nevelésére, s ugyanakkor eltűri, 
hogy a szabadság eszméjével visszaélő sajtó, színház s mozi 
tönkretegye az iskolák, az erkölcsi nevelők munkáját. S maguk-
ban az iskolákban is türhet-e az állam saját fizetett alkalmazottai 
között olyanokat, akik a tudományos tanítás színvonalát nem 
tartják kifogástalannak, hacsak előadásukat egyúttal vallásellenes 
propaganda céljaiba is nem állítják? Avagy nem ellenkezőleg az 
volna-e az államtól józan eljárás, hogy lehetetlenné tegye a 
társadalmi rend sírásóit és viszont a vallásos érzület fejlesztésé-
ben lehetőleg segítséget nyújtson a vallásnak, a természetjog s 
s a változhatatlan isteni jog e nagy prédikátorának, a mult-
és tekintélymegbecsülés e nagy védelmezőjének. Az a társadalmi 
élet boldog, melynek szive a vallásos élet, honnan a társadalmi 
megelégedettség csendes p ulzusa j óleső, éltető melegséggel az ereken 
végig lüktet. Egyizben Napoleon így szólt: «Sokat meg tudok 
bocsátani, de egy atheista és materialista láttára borzadás fog el. 
Mi közöm is lehetne oly emberhez, aki nem hisz a lélekben, s aki 
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magát, velem együtt, csak sárcsomónak tartja.» És megírta 
már Szent Pál, hogy mi vár arra a társadalomra, mely elfordul 
Istentől. «Az emberek önzők lesznek, — mondja, — pénzsóvá-
rok, fenhéjázók, kevélyek, káromkodók, szüleiknek engedetlenek, 
hálátlanok, gonoszak, szeretetlenek, békétlenek, rágalmazók, mér-
tékietlenek, irgalmatlanok, kegyetlenek, árulkodók, vakmerők, 
felfuvalkodottak». (Tim. II. 3, 2—4.) íme a tanácsköztársaságnak 
és minden — vallástól elszakadt — társadalomnak közel két-
ezeréves találó portraitja! 

A vallásos meggyőződés teremt harmonikusan kialakított 
egyéni életet, ami viszont a közjónak is legelső föltétele. Korunk-
ban leginkább hiányát érezzük egy magasabb vezető gondolat-
nak, amely fölébe emelkedjék mindennapi ügyes-bajos dolgaink-
nak, amely eligazító, vezető ideálja legyen az anyagi lét nehéz-
ségei közt küzködőnek. Talán nem elmaradt felfogás, ha ezt a 
vezető gondolatot megirigyeljük a középkortól. Annak is meg-
voltak a maga hibái, mint minden kornak, de volt legalább egy 
mindent uraló, mindent betöltő vezérgondolata : eleven hite. Egy 
földön túlterjedő életnek eleven valósága melegítő fénnyel töl-
tötte el a középkori ember életét. Minthogy valami, «claire 
voyance»-szaI a földi lét fátyolán át beletekintett a túlvilágba, 
lépten-nyomon érezte is ennek a más életnek leheletét. Nem 
állítjuk, hogy jobb volt, mint mi, de mindenesetre gazdagabb, 
mélyebb, tehát elégedettebb lélek volt. Naivabb volt, de vidá-
mabb. Poros lett ő is, de a porba nem fuladt bele. Szívesen 
adtak az emberek, mert könnyen kaptak is. Az önzés, mint 
tömegbetegség még ismeretlen volt. Ez a minden egyesben élő 
közös szellem, ez az erős hit építette a dómokat, vezette a festő 
ecsetjét, a szobrász vésőjét. A középkori templomok valami, 
előttünk teljesen ismeretlen lelki békéről, nyugalomról, öröm-
ről beszélnek. A kedvenc szentek márványszobrairól tulajdon-
képen a régi templomlátogató hivek öröme mosolyog le; a le-
láncolt sárkányok és szörnyetegek szimbolizmusa a gonosz fölött 
győzedelmes vallásos lelkület nyugalmáról beszél; és még ma 
is jót mosolygunk a naiv humoron, mikor az ördög a templom 
tetejéről eltorzult arccal hányja ki magából az esővizet, vagy 
pedig egy hatalmas templompillérrel a vállán, — bár fogvicso-
rítva, — de kénytelen-kelletlen hódol a világ Urának. A vallá-
sos hitnek ez az egységesítő, mélyreható, mindent átjáró melege, 

mindent átfogó fölényessége teljesen hiányzik korunkból, de 

% 
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vele tünt el a régiek nyugodt világszemlélete is. Joggal írja az 
egyik neves művelődéstörténetiró, Burckhardt : Akkor az élet lét 
volt, a mi életünk csak üzlet. 

A vallás ad célt az ember életének; a tudomány ezt nem 
adhatja meg. Nagyszerű kincs a tudomány és jaj annak, aki 
kevésre becsüli azt. Azonban a «honnan», «hová» és «miért» 
szörnyű kérdéseire, miket az élet mindnyájunknak föltesz, ma a 
tudomány époly keveset tud felelni, mint évezredekkel ezelőtt. 
Felvilágosít a jelenségekről, megold ellenmondásokat, kijavít 
csalódásokat, okot s okozatot láncba fűz, de hogy ennek a világ-
folyamatnak görbéje és a mi életünk görbéje honnan indul ki s 
hová hajlik, arról csak a vallás beszél. A pusztán anyagi kultúra 
nem tudja kielégíteni a lélek e vágyát. Család, társadalom, filozófia, 
művészet, irodalom egyaránt vágyódnak lelki tartalom után; az 
életnek ezt a átlelkiesítését pedig csak a vallás végezheti el. 

Soha nem volt időszerűbb a vallás társadalmi fontosságá-
ról beszélni, mint ma, egy összeomlott civilizáció füstölgő rom-
jain. Tudomány s művészet, társadalom és család évtizedes és 
évszázados hűtlenségi folyamatban váltak el az ősök ideáljaitól. 
Isten régi helyébe büszkén lépett az ember királyi palástjában 
s kiadta jelszavát a földi paradicsom után: 

«Macht hier das Leben reich und schön, 
Kein Jenseits gibt's, kein Auferstehn.» 

Csak vágjon bele bátran az ember a földi mennyország 
alapításába, s azonnal nektárt és ambróziát csepegtet majd min-
den virág, — Ígérték agitátoraik. 

Be kellett azonban látnunk, hogy «szociális termelésből 
nem jólét fakadt», hanem általános eldurvulás, érdekharcok és 
chaotikus filozofálás. Minden szociális romlásnak pestisfészke az, 
hogy az emberiségnek nincs lelke, nincs rá ideje, hogy lelke 
legyen; az emberiség elvesztette hitét s szeretetét a természeten 
felül álló események iránt. Ha a szekérből elvész a tengelyszög, 
előbb-utóbb kidől a kerék is. Az emberiség elvesztette lelkét s 
most kezdi érezni kiányát! 

Nem ismerhetünk tehát a társadalomra és államra fonto-
sabb feladatot, mint az emberiséget, ezt a büszke földi kultúrájá-
nak romjain kesergő új Jeremiást visszavezetni Ahhoz, akiről ma 
is állanak az ágostoni szavak: «Magadnak teremtettél minket, s 
nyugtalan a mi szivünk, míg csak el nem pihen benned.» 

Budapest. Dr. Tóth Tihamér. 
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M i M A G Y A R O K mérhetetlen erkölcsi és anyagi nyomorúságunk-
ban honnan reméljünk segítséget? Mindenekelőtt az első-

rendű októl, ki a mennyet és a földet teremtette,2 mert ha ő 
elküldi Lelkét, 'a föld szine megújul,3 a háborúság békévé, a 
szükség bőséggé és a siralom vigassággá változik. De igénybe kell 
vennünk a kínálkozó másodrendű, teremtett okokat is, mert erre 
van adva eszünk, akaratunk és erőnk s a Teremtőtől mindjárt 
a teremtés után azt a felhatalmazást és parancsot vettük, hogy 
levegőn, vizén és szárazon s mindazon, ami ezekben van, ural-
kodjunk, vagyis mindent javunkra fordítani igyekezzünk. Ebben 
a, nagy munkában mindenkor, de kivált a mai kétségbeejtő álla-
potban részt kell vennie minden emberi tényezőnek: szegények-
nek és gazdagoknak, kiválóságosoknak és szerényebb képességüek-
nek, egyeseknek és társaságoknak, egyháznak, államnak és társa-
dalomnak. Kivált nagy várakozással lehetünk mégis eltelve az 
állam és az azt irányító államhatalom iránt, mely elsősorban van 
hivatva az ember földi boldogságán munkálkodni s erre a célra 
természeténél fogva kellő hatalmi eszközökkel is rendelkezik. 
Hogy ettől a tényezőtől mi mindent várhatunk, az iránt eligazít 
minket annak elgondolása, mi célra létesült az állam és az 
államhatalom. 

Ha az állam mesterséges alkotás volna s az emberek válasz-
tásától függne államban egyesülni vagy anélkül maradni, akkor 
az állam egy általános és mindenkorra meghatározott céljáról 
nem lehetne szó, hanem minden egyes esetben az államalkotók 
okosságától és szabad elhatározásától függne, hogy mily célra 
egyesülnek az államban, mint ez a nemszükséges társulatok ala-
kulásánál csakugyan történni szokott. Ámde az állam természetes 

1 Ez a cikk a megjelenésben megakadályozott 1919. áprilisi füzetből 
maradt mostanra. 

2 Zsolt. 120, 12. 
3 Az egyház imája. 
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és szükségképes társaság, az embereknek okvetetlenül kell állam-
ban egyesülniök s azért az államnak megvan a maga termé-
szetes és minden állammal közös célja, melyet megállapítani a 
természetjogásznak hivatása. Szükséges emberi társaság a család 
s azért célja egyszersmindenkorra meg van határozva: a házas-
társak kölcsönös boldogítása, az utódhagyás szabályozása s a 
gyermekek nevelése. Ép így szükséges társaság az állam, miért 
is céljának a természettől meghatározottnak kell lennie, melyből 
elvenni semmit sem szabad. 

Az állam természetes célját meghatározni nem is nehéz, 
mert ha elgondoljuk, hogy miért természetes és szükségképes a 
létrejötte, akkor azonnal megkapjuk létesülésének célját. A család, 
ez az első szükségképes emberi társaság, nem elég arra, hogy 
benne és általa az emberek minden természetes képességüket 
teljesen kifejlesszék, sem arra, hogy a természetet kellő mérték-
ben hatalmuk alá vethessék, sem arra, hogy akár a természet 
mostohaságával, akár ellenséges szándékú embertársakkal szem-
ben magukat megvédjék; nem is részese mindenki, vagy nem 
mindig családi életnek; azért családok és családon kívül élők 
nagyobb társaságban, az államban egyesülnek, hogy elégtelen-
ségükre pótlást keressenek, hogy képességeiket kölcsönös segít-
séggel kifejlesszék, hogy erőiket a természet leigázásában össze-
vetvén, nagyobb eredményeket érjenek el, hogy a boldogulás 
eszközeiről együttesen gondolkodjanak, hogy a feltalált eszkö-
zöket egyesült erővel nagyobb méretekben alkalmazhassák, hogy 
az életüket, békéjüket, jólétüket fenyegető mindenféle veszedel-
met közös erővel könnyebben elháríthassák, szóval, hogy bol-
doguljanak s minél jobban boldoguljanak. Mivel pedig mind-
azok, akik az államban egyesülnek, erre a célra, boldogulásra és 
minél nagyobb boldogulásra egyesülnek s mivel a boldogulásra 
az összes résztvevők közreműködése szükséges, azért az állami 
egyesülésből származó boldogulás az összes egyesülteket illeti, 
vagyis az állami egyesülés s maga az állam célja a közjó, az 
összesség boldogulása. Ha pedig ez az államnak, családok és 
családon kívül élők nagy egyesülésének a célja, akkor ugyanez 
a célja az államhatalomnak is, mert az állami hatalom, másként 
állami tekintély épen arra való, hogy az államot céljához vezesse-
Azért az állam célja és az államhatalom célja kifejezéseket vegye-
sen használhatjuk. Mikor itt és a következőkben államhatalomról 
és állami tekintélyről szólok, értem alatta azt az egész szerve-
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zetet, mely az állam igazgatását végzi s az államvezetés három 
szükséges ágát: a törvényhozást, a törvények végrehajtását és 
bíráskodást ellátja, tehát a fejedelmet, a kormányt, a törvény-
hozókat, a közigazgatást és a birákat. 

Az állam és az államhatalom céljának a közjót állítván, 
ez alatt nem minden egyes államtag egyéni boldogulását értjük, 
mert az egyén boldogulásához oly tényezők is szükségesek, 
amik az államhatalomtól nem függnek, pl. származás, egyéni 
természet, a szülők magatartása, nevelés, szorgalom, életrevaló-
ság, becsületesség stb. ; hanem azt értjük, hogy az államhatalom-
nak a maga részéről oly intézkedéseket kell tennie és oly intéz-
ményeket kell létesítenie, melyek a boldogulást minden polgárra 
mint ilyenre nézve lehetővé teszik és a többségnél el is érik. 
Az államnak és az államhatalomnak célja nem egyes kiválasztott 
egyének, pl. az államhatalom viselőinek, az uralkodónak vagy 
családjának, kormányférfiaknak, törvényhozóknak * vagy egyes 
osztályoknak a java, hanem a közjó, az elüljárók és az alattvalók 
s az államban bármi szükséges, hasznos, tisztességes életmódot 
folytatók boldogulása. Az így általánosan kifejezett cél elérésére 
az államhatalom köteles minden lehetőt elkövetni, egyúttal joga 
van az erre szolgáló jó és magukban közömbös eszközöket alkal-
mazni s a közjó akadályait elhárítani. 

Nevezetesen az államhatalomnak gondoskodnia kell az 
erkölcsök tisztaságáról, mert minden országnak támasza, talp-
köve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, az oly nagy birodalom is 
megdől, amilyen a római volt. Az államhatalomnak ápolnia kell 
a vallásosságot, mely az erkölcsiségnek nélkülözhetetlen alapja. 
Minden államnak jogállamnak kell lennie oly értelemben, hogy 
az igazságosság érvényesülését hathatósan előmozdítsa; tartsa 
tiszteletben a természeti jogot s intézkedései által arányos és 
méltányos tényleges jogok megszerzését tegye lehetővé s ne 
engedje meg, hogy egyesek alakilag oly jogokat szerezzenek, 
melyek a társadalmi igazságossággal s következőleg a közjóval 
ellenkeznek. Védje meg a meglevő jogokat, őrködjék a kölcsö-
nös igazságosság (iustitia commutativa) fölött, mellyel minden 
egyes megadja polgártársainak, ami ezeket megilleti; egyenlően 
szolgáltassa ki az osztó igazságosságot (iustitia distributiva), 
amennyiben az államhatalom egykép részesítse védelmében és 
segítségében az állam minden polgárát; végül egyenlően köve-
telje minden polgárától a törvényes igazságosságot (iustitia. 
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legális), amennyiben minden polgárától, személyválogatás nélkül, 
kivánja meg a szükséges áldozatot, hozzájárulást a közjó eléré-
séhez adóban, munkában és ha szükséges, szenvedésben és az 
élet feláldozásában; hiszen már a jogász rómaiak kimondották: 
az igazságosság alapja az államoknak (iustitia est regnorum fun-
damentum). Továbbá az államhatalom nemcsak az állam belső 
életében, hanem külső tekintélyekkel, más államokkal is köteles 
a jogot megvédeni s a maga államát minden külső jogtalanság-
tól megóvni. Köteles az államhatalom oly törvényeket hozni, 
oly intézményeket létesíteni s oly szokásokat meggyökereztetni, 
melyek a közjót célozzák; eközben sem egyeseket, sem egyes 
osztályokat nem szabad a többi rovására elsőségben és kivált-
ságban részesítenie. Kötelessége az államhatalomnak a törvénye-
ket jól, pártatlanul alkalmazni, azok megtartását mindenkitől 
komolyan és egyenlően megkövetelni s jó közigazgatási szerve-
zetet és eljárást alkalmazni. Úgy a polgári, mint a büntető bírás-
kodásban kizárólag az igazságosság és a közjó szempontjai ural-
kodjanak. \ 

Köteles az államhatalom a polgárok és pedig az összesek 
anyagi jólétéről gondoskodni. Azon kell lennie, hogy minél 
bővebb legyen az anyagi javak termelése s minél könnyebb és 
egyenletesebb azok szétosztása. Gondoskodnia kell az állam-
hatalomnak a földmívelésről és a földmívesekről, az iparról és 
az iparosokról, és pedig úgy a kisiparosokról, mint a nagy-
iparosokról, a kereskedelemről és a kereskedőkről, akár kicsiben, 
akár nagyban kereskednek, a munkaadókról és a munkásokról, 
a gazdákról és a cselédekről. Nem kevesebb figyelemben kell 
részesítenie a tisztviselőket, a lelkészeket, az oktatással foglalko-
zókat, a tudományt és művészeteket ápolókat, a betegeket, rok-
kantakat, árvákat, özvegyeket, hogy mindezek anyagilag is eléggé 
s a többi osztályokkal arányosan boldoguljanak. Az államhatalom 
gondoskodni tartozik közutakról s egyéb közlekedési eszközökről, 
nemkülönben a közegészségi állapotokról, a betegségek lehető 
távoltartásáról és csökkentéséről s a kellő népesedésről. Röviden : 
az államhatalom kötelessége a polgárok jólétét minden tőle 
telhető eszközzel előmozdítani, mert az állami alakulás célja a 
közjólét, az állami tekintély és hatalom pedig kizárólag azért 
van, hogy az államot célja eléréséhez juttassa. 

Hogy csakugyan a közjólét az állam és az államhatalom 
célja, arra elsősorban nem a történelem tanít meg, mert a gya-
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korlat a helyes elmélettől sokfélekép, nagy méretekben és hosszú 
időre is eltérhet, példa rá a természetjogellenes rabszolgaság és 
rabszolgakereskedés nagy földrészekre és évezredekre kiterjedő 
intézménye, hanem fő irányító itt az ember társas természetének 
elgondolása, mely a családot és az államot, mindegyiket sajátos 
céllal, szükségesnek mutatja. Ez az elgondolás vezette az állam-
bölcselők legtöbbjét és legkiválóbbjait arra, hogy az állam és az 
államhatalom céljául a közjót vallják s kárhoztassanak minden oly 
irányt és eljárást, mely akár a közjólét valamely mozzanatát 
elmulasztaná, akár. a közjó mellőzésével és megsértésével az 
államhatalom kezelőinek vagy az államot alkotók egyes rétegei-
nek boldogulását a többiek rovására munkálná. 

így Plátó noJ.txeca-jában, bár az egyesekkel szemben az 
államnak mint egésznek túlsókat tulajdonít, az állam céljául 
mégis a közjót vallja, hiszen az állam számára oly szervezetet 
keres, mely az államot alkotó összes osztályokat jóléthez 
juttassa, épen ezért követeli, hogy az államot a legbölcsebbek 
és legerényesebbek idazgassák. 

Aristoteles IIoÀraxa c. munkájában1 nem szűnik meg han-
goztatni, hogy az állam célja a közjólét; így mindjárt az állam 
természetes és szükségképes megalakulásánál így ír: «Az állam 
több községből összealakult tökéletes társaság, mely már, hogy 
úgy mondjam, minden jó bőségére eljutott és semmi sem hiány-
zik belőle : avégből keletkezett, hogy az emberek élhessenek s 
fennállásában elérte, hogy a hozzá tartozók jól éljenek». 

Ugyancsak a IIoXiTtxa III. k. 9. f. 8. azt mondja, hogy a tör-
vényhozónak nem szabad csupán az előkelőbbek közjavára tekin-
tenie, hanem az állam összes tagjainak javára kell törekednie, 
mert a törvények akkor helyesek, ha az állam céljára irányul-
nak, az állam célja pedig a közjó; következéskép a törvények 
akkor a leghelyesebbek, ha a polgárok közjólétére vezetnek. 
Ezenfelül Aristoteles ismételten hangoztatja, hogy az államnak 
kelléke az aüxápma, ami annyit jelent, hogy önmagának elég s 
az ember boldogulása végett semmi másra nem szorul. 

Igaz, hogy Aristoteles a rabszolgaság megengedésével lehe-
tetlenné tette, hogy az ő államában a jólét általános legyen, ez 
azonban következetlenség, mely az állam természetéből és léte-
süléséből levont elv szilárdságát meg nem dönti. 

1 I. 1, 2. 
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Cicero szerint a közügy a nép ügye : res publica est res 
populi, a nép pedig nem emberek bármilyen csoportosulása, 
hanem olyan, mely a sokaság megegyezésével a közjóra egyesült.1 

Aquinói szent Tamás Summa th. 1, 2, qu. 90. a. 2. arra a 
kérdésre, vájjon a törvény mindig a közjót célozza-e, ezt a 
feleletet adja: «Izidorus azt mondja, hogy a törvény semmi 
magánjóért, hanem a közjóért létesül». Majd bővebb megokolás 
után így szól: «Minden törvény a közjóra irányul». «Amint az 
elméleti ész semmit sem lát erősnek, hacsak az első, többé 
nem bizonyítható elvekre vissza nem vezeti, úgy a gyakorlati 
ész semmit sem tart szilárdnak, hacsak az utolsó célja, ami a 
közjóban áll, nem irányítja». Az articulus befejezése: «Mivel 
a törvény szabálya az emberi cselekedeteknek, melyek célja a 
boldogulás és pedig közös boldogulás, szükséges, hogy a tör-
vény mindig a közjót célozza». 

A szent Tamás nevét viselő «De regimine principum» 
cimű könyv szerzője 1, 1. így í r : «A sokaság vezetésében hol 
helyes, hol nem helyes eljárással találkozunk. Akkor vezetünk 
valamit helyesen, ha megfelelő céljára irányítjuk, helytelenül 
pedig, ha nem megfelelő irányba tereljük. Már pedig más a 
szabadok és más a szolgák vezetésének illő módja. Mert szabad 
az, aki magáért, szolga pedig, aki másért van. Ha tehát a kor-
mányzó a szabadok sokaságát a sokaság javára irányítja, helyes 
és igazságos lesz a kormányzás s szabadokhoz méltó. Ha pedig 
a kormányzás a kormányzó javát célozza, ez igazságtalan és 
gonosz kormányzás: miért is az Úr az ily kormányzókat Ezek. 
34, 2. így fenyegeti: «Jaj azoknak a pásztoroknak, kik magukat 
legeltették (a maguk hasznát keresvén). Nemde a pásztoroknak 
a nyájat kell legeltetniök?» Tehát valamint a pásztoroknak a 
nyáj javával kell törődniök, úgy a kormányzóknak az alájuk 
rendelt sokaság javát kell szem előtt tartaniok... Mivel az em-
bernek társaságban kell élnie, mert mint magános nem elég az 
élet szükségleteinek elérésére, azért a társaság annál tökéletesebb, 
minél inkább magában véve elégséges az élet szükségleteire. 
Igaz, hogy a táplálkozásra, utódhagyásra és más ilyenekre már 
az egyes család is elég bizonyos tekintetben, a község pedig 
elég lehet egyes mesterségek üzésére, de az állam az, amely 
az élet minden szükségletére elegendő». 

1 De Republ. I. 1, c. 25. 
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És lejebb, a 15. fejezetben : «Az ember jólétéhez kettő szük-
séges: egyik és pedig fő az erényes élet (mert az erény az 
amivel csak jól lehet élni), másik és pedig másodrendű s mint-
egy az előbbinek eszköze, t. i. elég mennyisége a testi javaknak, 
melyeknek használata az erény gyakorlására szükséges. Továbbá 
az egyes ember egységét megadja maga a természet, a sokaság 
egységét pedig, melyet békének nevezünk, a kormányzó köteles 
biztosítani. Ezek szerint a sokaság jólétére három szükséges 
először, hogy a nép békében éljen. Másodszor, hogy a békében 
együtt élő népet jó cselekedetre vezessék: mert valamint az 
egyes ember csak akkor cselekedhetik jól, ha részei egységben 
vannak, úgy a béke egységét nélkülöző sokaság, mikor egymás 
közt viszálykodik, akadályozva van a helyes cselekvésben. Végre 
harmadszor az is szükséges, hogy a kormányzó vezetése követ 
keztében a jóléthez szükségesek elég bőségben rendelkezésére 
álljanak a sokaságnak». 

Hugo Grotius, a természetjog újkori hírneves bölcselője, 
De iure belli et pacis c. munkájában1 az államot Ciceróval meg-
egyezően úgy határozza meg, hogy «szabad embereknek tökéletes 
társasága, mely a jog élvezete és a közjólét céljából alakult». 

Suarez írja De legibus 1.3. c. 11. n. 7 : «A törvényhozó polgári 
hatalomnak, még ha a tiszta természet állapotában (bűnbeesés 
nélkül) tekintjük is, belső és közvetetlen célja nem lehet a jövő 
élet természetes boldogsága ; sőt a jelen élet természetes boldog-
sága sem, amennyire ez az egyes embereket mint magánszemé-
lyeket illeti, hanem igazi célja a tökéletes emberi társaságnak 
melynek gondját viseli s az egyes embereknek, amennyiben a 
társaság tagjai, természetes boldogulása, hogy tudnillik a tagok 
békességben és igazságosságban éljenek, a testi élet fenntartására 
és kényelmére szükségesek kielégítő bőségével bírjanak s azzal 
az erkölcsi derékséggel ékeskedjenek, mely az állam békéjéhez 
és boldogulásához s az emberi természet fenntartásához szükséges. 
Ez Aristotelesnek is a véleménye előbb idézett szövegeiben, 
valamint szent Tamásé S. th. qu. 90. a 2., qu. 95. a. 14, qu. 96. a. 
2. 3. qu. 99. 3. Ezekben tanítja és kifejti, hogy az emberi törvé-
nyek célja az állam közös java s csak azt tiltja és rendeli, ami 
e cél elérésére vezet... Ennek oka világos a mondottakból; 
ugyanis a törvényhozói hatalom nincs meg az egyes emberek-

1 L. I, c. l , §. 14. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 7 
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ben, mint ilyenekben, sem az esetleg csoportosult emberekben, 
hanem csak abban a társaságban, mely erkölcsileg egyesült, hogy 
egy titokzatos testet alkosson s ebből mint saj'átos tulajdonság 
keletkezik az a hatalom». 

XIII. Leó pápa Immortale Dei miserentis opus 1885. XI. 1. 
azt írja, hogy az ember természeténél fogva nem csupán a csa-
ládban, hanem az államban is születik s csak ez az utóbbi 
nyújthatja neki azt, ami az életre tökéletesen elegendő. 

Ugyancsak XIII. Leó Rerum novarum kezdetű körlevelében, 
melyet 1891. május 15-én a munkáskérdésben kiadott, így oktat : 
«Az állam közreműködése általában oly törvények s állami intéz-
mények megteremtésére irányuljon, melyek nyomában a köz- és 
magánjólét fölvirágozzék. Ez ugyanis á kormányzási okosság fel-
adata s azoknak, kik az állam élén állanak, sajátos kötelessége. 
Már pedig a társadalom jólétéhez leginkább hozzájárulnak: a jó 
erkölcsök, a családi élet tisztasága, a vallásnak s igazságosságnak 
oltalma, a nyilvános terheknek mérsékelt kirovása és igazságos 
felosztása, az ipar és kereskedelem fölvirágoztatása, a földmüvelés 
fejlesztése, általában mindazon intézmények, melyek emelkedé-
sével lépést tart a polgárok jóléte». Ugyanott a közjólét feltéte-
leinek egyikét, a jogszolgáltatást így sürgeti a pápa : «Az állam-
nak minden ember jogát, legyen az bárki, szentül meg kell 
óvnia s az igazságtalanság távoltartása és esetleg megtorlása által 
arról is gondoskodnia, hogy mindenki megtartsa a magáét». 

Az állam és az államhatalom céljáról eddig ecsetelt fel-
fogás, amellett, hogy az állam természetéből és keletkezéséből ön-
ként következik, még igen kellemesen is hangzik, mert mi lehet 
kedvesebb, mint az államhatalomtól közjólétet várni, vagyis annak 
lehetőségét, hogy az állam polgárai, ha egyébként természeti 
képességük, egyéni igyekezetük és körülményeik is megfelelnek, 
jól és minél jobban élhessenek? 

Az államok és az állambölcselet története mégis a megálla-
pítottaktól nagyban eltérő elméletekkel és tényekkel ismertet 
meg, melyek két irányban túloznak: némelyek túlságosan sokat 
tulajdonítanak az államhatalomnak, ezek a kényuralom és az állami 
mindenhatóság; a másik irány túlságosan kedvez a polgárok 
szabadságának s ez a túlzó értelemben vett szabadelvű jogállam. 

A kényuralom, mely az uralkodó személyének vagy hatal-
mának akaratát és helyét mindenek fölé helyezi s a közjót figyel-
men kívül hagyja, nyilvánvaló visszaélés a hatalommal s a gyön-
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géknek kihasználása. Igen gyakori volt régi államokban, melyek 
a kinyilatkoztatást nem ismerték, de össze nem egyeztethető a 
kinyilatkoztatással, mely az embereket, mint azonos célú szemé-
lyeket, egyenlőknek tanítja s minden hatalmat, az államit is, Isten-
től származtatja s a fejedelmeket, bármint nevezik is őket, Isten 
helyetteseinek s megbizottainak tartja, kik a rájuk bízottak bol-
dogítására hivatvák s ezek vezetéséről Isten előtt számadással 
tartoznak. Sajnálatos dolog, hogy olykor keresztény talajon is fel-
burjánzott az államhatalmi önkény, így elméletileg Machiavelli 
Miklós olasz állambölcselőnek (1469—1527) «A fejedelemről» írt 
munkájában, gyakorlatilag pedig XIV. Lajos francia király 
(1638—1715) «Az állam én vagyok» kijelentésében. Mindakettő 
felfogása homlokegyenest ellenkezik úgy a természeti joggal 
mint a kereszténységgel. 

Az állami mindenhatóság az egyelviség (monismus), más-
ként mindenistenítés (pantheismus) szüleménye. A mindenistenítő 
Schelling és Hegel szerint az állam az egyetlen lény legtökéle-
tesebb kifejlődése ezen a földön, miért is semmi másnak nincs 
alárendelve, saját magának célja, a maga fenntartásán és további 
kifejlődésén kell működnie s minden jog egyetlen forrása. Schel-
ling szerint az államnak magán kívül nem lehet célja, önmagá-
ban tökéletes, ^magának célja. Hegel szerint az állam Isten idő-
zése a világban, maga a jelenlevő isteni akarat; vele szemben 
csak kötelességek vannak, jog csak tőle származhatik. 

Marx Károly, a demokrata szocializmus egyik fő megalapí-
tója, Hegel államtanát vallotta magáénak s arra alapította azt a 
tanát, hogy az állam a termelési javak egyedüli jogos tulajdo-
nosa, miértis a magántulajdont el kell törülni s a magántulajdon 
intézményén alapuló jelen társadalmat le kell rombolni s helyébe 
újat kell állítani. 

A Pallas Nagy Jogi Lexiconának cikkezője a «Jog» szónál 
azt tanítja, hogy «riem minden parancs vagy tilalom, melyet 
valamely emberi közösség kötelezőnek ismer el, jogszabály a 
szó szűkebb, műszaki értelmében. Jogszabállyá e szűkebb érte-
lemben csak azáltal lesz, ha az állam magáévá teszi és követé-
süket a rendelkezésére álló kényszereszközökkel biztosítja (a dűlt 
betűket a Lexicon cikkírója alkalmaztatta). «...Tehát, így irja 
lejebb, a keresztény egyházak és különösen a katholikus egyház 
joga is csak annyiban jog a szó igazi értelmében, amennyiben 
az állam e szabályokat elismeri». Ugyanezt a felfogást találjuk 
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a Révai-féle Nagy Lexiconban. Ellenben a Pallas Magyar Jogi 
Lexicona a «Jog» szónál elismeri az egyházjognak és a nemzet-
közi jognak elvi önállóságát az állami jogokkal szemben s a 
természeti jogot is vallja, a tételes jogot megelőzően. 

A kényuralom és az állami mindenhatóság ma nem kor-
szerű tévedések, mert ma mindenütt az egyén szabadsága és 
érvényesülése a jelszó, ezt pedig a mondott túlzások elnyomják. 
Ellenben sokkal nagyobb veszedelem van a másik végletben, 
az egyoldalú szabadelvű jogállamban. Magától értődő, hogy 
minden államnak jogállamnak kell lennie, hiszen az államnak ki 
kell szolgáltatnia a meglevő jogot s magának is jogot kell 
alkotnia. A népjóléti államnak egyúttal jogállamnak kell lennie, 
hiszen a kellő jogszolgáltatás is feltétele a közjólétnek, de 
egyúttal arról is kell a népjóléti államnak gondoskodnia, hogy 
szertelen jogok, mások rovására, ne keletkezzenek. Ámde az 
egyoldalú jogállam alatt nem azt értjük, mely többi közt a 
jogszolgáltatást, jogalkotást és jogbiztonság elérését is hivatásá-
nak vallja, hanem azt, mely ebben kimerülve látja az állam 
hivatását. A jóléti állambölcselet sok mindent vár az állam-
tól és az államhatalomtól, mindazt, ami a közjóra szükséges 
és hasznos, az egyoldalú jogállam ellenben — legalább elv-
ben — másra, mint a jogok megvédésére, nem tekint. Állami 
szabadelvűségnek (liberalismus) is nevezik ezt a felfogást, mert 
az állam nem igen nyúl bele a polgárok cselekvésébe, az egyéni-
séget és az egyéni szabadságot csak annyiban érinti, amennyi-
ben annak nyilvánulása mások jogait megsértené. Természetesen 
a népjóléti állam is kötelességének tartja megvédeni az egyesek 
szabadságát, de egyúttal őrködik, hogy az egyesek szabadsága 
szabadossággá ne váljék, mások szabadságát ne bántsa, mások 
érvényesülését ne akadályozza, mások javát ne tegye lehetetlenné 
s a közjót necsak ne akadályozza, hanem elő is mozdítsa. 

A jogvédelemre vonatkozó államelmélet három oldalról 
nyer támogatást: a Kant-féle jogbölcselet, a Spencer-féle kifej-
lődés! elmélet s a szabadelvű nemzetgazdaság felfogása részéről.1 

Kant szerint az értelmes egyén szabadsága öncél, melyet 
mindenkép meg kell óvni és csak annyiban szabad megszorítani, 
hogy vele együtt a többiek szabadsága is megállhasson. Az állam-
nak épen az a célja, hogy az egyéni szabadságokat összeegyez-

1 L Cathrein, Erkölcsbölcselet II. kötet, magyar kiadás 495. s köv. old. 
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tesse, erre való a törvényhozás, mely jogrendet teremt, ami nem 
egyéb, mint «foglalata azoknak a. feltételeknek, melyek mellett 
az egyik egyén akarata a másik egyén akaratával a szabadság 
általános törvénye szerint megférhet», i 

Humboldt Vilmos azt tartja, hogy az államnak nem köte-
lessége, sőt nincs is joga a nép állandó jólétéről gondoskodni, 
mert hivatása kizárólag az, hogy mindenkinek jogát és szabad-
ságát mások támadása ellen megvédje. «Aki oly dolgokat mutat 
vagy cselekszik, melyek mások lelkiismeretét vagy erkölcsiségét 
sértik, erkölcstelenül cselekszik ugyan, de ha tolakodást nem 
tanúsít, nem sérti a jogot.»2 

A kizárólagos jogvédelem elméletét Spencer Herbert ter-
mészetbölcseleti érvvel támogatja. Szerinte a puszta jogvédelem 
az állam részéről elég arra, hogy a létért folytatott küzdelemben 
a legjobbak győzedelmeskedjenek. Valamint az alsóbbrendű élők 
világában a szabad küzdelem a legerősebbeket, a legtökélete-
sebbeket diadalra, fennmaradásra és utódhagyásra juttatja, úgy 
történik az emberi társaságban is s ezt a folyamatot épen az 
emberiség tökéletesítése érdekében zavartalanul kell hagyni. Az 
állam tevőlegesen ne avatkozzék bele az egyesek tevékenységébe, 
a szerződési szabadságot ne korlátozza, de a megkötött szerző-
déseknek szerezzen érvényt, ne szedjen adót arra a célra, hogy 
a művelődési eszközöket általánosakká tehesse, ne avatkozzék a 
vallás, az erkölcs, az iskola, a művészet ügyébe, csak a sérelme-
ket akadályozza s ha megtörténtek, orvosolja.3 

Végül leghathatósabb támogatásban részesült a jogállam 
elmélete a szabadelvű nemzetgazdálkodás részéről. Quesnay 
Ferenc, XV. Lajos francia király orvosa, a nemzetgazdaság tudo-
mányos müvelője, azt tanácsolta urának, hogy a föld művelését 
tegye egészen szabaddá, a földbirtokosok és földmívelők tegye-
nek a földdel és termékével, amit akarnak, a dolgokat magukra 
kell hagyni, a világ majd megy magától: laissez faire, laissez 
aller, le monde ira de luimême. Ezen az alapon keletkezett a 
fiziokraták, a szabad termelők iránya. 

Mercier de la Rivière, a fiziokratizmus egyik Iegbuzgóbb 
hive, a személyi érdekben a közös boldogulás legmegfelelőbb 

1 Kant: Einleitung in die Rechtslehre, § B — § E. 
2 Humboldt V. : Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit 

des Staates zu bestimmen. Boroszló, 1851. 
3 The man versus the State, 105. old. 
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ösztönét látja: «A személyi érdek — mondja — minden embert 
élénken és állandóan arra ösztönöz, hogy minden dolgot töké-
letesítsen és sokszorosítson, amit el akar adni; ezzel mindazokat 
az élvezeteket, melyeket másoknak szerezhet, meg akarja nagyob-
bítani, hogy ezáltal azokat a hasznokat is, amelyeket ő másoktól 
adás-vevés útján szerezhet, fokozza. A világ ilykép a maga útján 
halad. Az élvezeti vágy és az élvezeti szabadság, melyek feltartóztatás 
nélkül a termékek megsokszorosításán s a szorgalom növekedésén 
munkálkodnak, az egész társadalmat mozgásba fogják hozni, hogy 
a lehető legjobb állapot után fönnakadás nélkül törekedjék».1 

Ugyanebben a véleményben van Smith Ádám, akit általá-
ban az újkori szabad nemzetgazdaság tudományos megalapozó-
jának tartanak. Smith, a glasgowi egyetemen az erkölcstan s 
ennek keretében a nemzetgazdaságtan tanára, osztotta kortársá-
nak, Rousseaunak azt az optimistikus véleményét, hogy az ember 
mai állapotában jó, s ha erőit szabadon kifejtheti, ebből a leg-
szebb világrend keletkezik. Industrialismusnak nevezett rendsze-
rének, melyet «Vizsgálódás a népek gazdagságának természeté-
rő! és okairól» cimű hires munkájában adott elő, főelve az, hogy 
az embert az anyagi javakért való törekvésében szabadon kell 
hagyni, a szorgalom és a munka meg fogja teremni gyümölcsét, 
a szorgalmas munkás boldogulni fog, ez ismét szorgalomra fog 
ösztönözni másokat s ilykép előáll a sok-termelés, valamint a 
javak kellő szétosztása s az általános boldogulás. 

Ugyanezt a felfogást alkalmazza a kereskedők Manchesterben 
alakult szövetkezete, mely azt kívánta, hogy a kereskedés útjából 
minden megszorító intézkedést eltávolítsanak : szabadelvű mercan-
t i l i sms . 

A szabad nemzetgazdasági felfogást teljes egészében rövi-
den kifejezi Bastiat Frigyes, midőn «Gazdaságtani összhangzatok, 
Harmonies Économiques» cimű munkájában így ír: «Hagyjuk 
az embereket dolgozni, tanulni, egyesülni, cselekedni, küzdeni, 
hiszen a Gondviselés végzése szerint értelmes öntevékenységük-
ből csak rendes összhangzat, haladás keletkezhetik a jóra, jobbra, 
legjobbra, sőt a mérhetetlenül legjobbra».2 

Az állam és államhatalom célját a jogvédelemre szorító 
állambölcseleti rendszer egészen hamis tan, az állam természe-

1 L. Cathreinnák Erkölcsbölcselet II. 481. oldal. 
2 Harmonies économiques, Paris, 1884. 12. oldal. Cathreinnál : Erkölcs-* 

bölcselet II. 482. oldal. 
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lével és megalakulásával teljesen ellenkezik s következményeiben 
végzetes. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az állam azért létesült, mert 
a család és a családon kívül álló egyesek, sőt mindezek kisebb 
egyesülései törzsekben és községekben nem elegendők az embe-
rek boldogulására, hanem evégből nagyobbméretű erőössze-
tételre, állami egyesülésre van szükség. Az államnak célja tehát 
természetszerűleg a boldogulás, a közjó egész terjedelmében. 
Ennek megvalósítására a polgároknak nemcsak erőiket kell össze-
vetniük, hanem egyúttal szabadsági igényeiket mérsékelniök kell. 
Nagyon helyesen sürgeti Kant, hogy az államban az egyesek 
szabadságának körét szűkíteni kell, csakhogy először ezt a szűkí-
tést nem csupán azért kell megtenni, hogy a többiek szabadsága 
is érvényesülhessen, hanem azért, mert a közjó elérésére sok 
mindent meg kell tenni, sok minden, szabadságot korlátozó kö-
telességet kell teljesíteni, sőt sok mindenről, ami az egyesnek 
kedves volna, le kell mondani. Enélkül a társaság tagjai nem 
boldogulhatnak, sőt enélkül közös élet nem is lehetséges. A sza-
badság kétségtelenül egyike a legkitűnőbb javaknak, libertás est 
praestantissimum naturae donum, mint XIII. Leó pápa az emberi 
szabadságról 1888. június 20-ikán kiadott körlevelében mondotta, 
ámde mégsem cél, hanem eszköz; eszköze az erkölcsiségnek 
de ezt csak korlátozásával s helyes felhasználásával éri el ; esz-
köze úgy az egyesek, mint az emberi társaság boldogulásának, 
de mindakettőre csak helyes használattal, tehát korlátozással vezet 
el. Másodszor Kant téved abban, hogy a szabadságok megvédé-
sében az állam célját kimerítve látja, holott a jogvédelem csak 
egy része az állam feladatának. 

A kizárólagos jogvédelem elméletét a maga merevségében 
nem is alkalmazzák sehol, mert nincs állam, mely a jogvédelmen 
kívül egyéb intézkedéseket nem tenne s amely a közjó szem-
pontjából a földmívelésre, iparra, kereskedelemre, közegészségre, 
közutakra s egyebekre vonatkozó törvényeket nem hozna. A baj 
ott van, mikor a jogállam nevének és a szabadság tiszteletben 
tartásának örve alatt az állam egyes esetekben sok jogról lemond, 
sok kötelességet nem teljesít s a közjólét sok eszközét elhanya-
golja, vagy tökéletlenül alkalmazza. 

Sőt az is megtörténik, hogy az államhatalom kezeléséről 
keletkezett két túlzó elmélet, az állami mindenhatóság és a jog-
állam elmélete, bár bizonyos tekintetben két véglet, találkozik, 
amennyiben az állam egyrészt önmagát mondja minden jog for-
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rásának s ennek az elvnek nevében az egyén és a család s egyéb 
társaságok, így egyes esetekben az egyház szabadságát megsérti, 
másrészt nem a közjólétet, hanem csupán a jogvédelmet mondja 
feladatának. Ilykép előáll a kettős értelemben vett jogállam: 
minden jog forrása s nem egyéb, mint a jog megvédője; első ele-
mében megsérti sokak szabadságát és jogait, másodikában pedig 
elhanyagolja hivatásának, a közjó előmozdításának jelentős részét. 

A jogállam elméletének helytelen voltát azok a vészes követ-
kezmények is mutatják, melyek alkalmazásából származnak. Min-
den gyakorlati jelentőségű tan helyes vagy helytelen voltát gyümöl-
cseiről ismerjük meg, ezek pedig az egyoldalú szabadelvű jog-
államnál fanyarok és mérgesek. Különösen két terület az, melyen a 
jogállam rossz gyümölcsei teremnek : az erkölcs és a nemzetgaz-
daság, vagyis a vagyoni jólét területe, s nehéz megítélni, nem is 
tudom, hol pusztít jobban a szabadelvű jogállam eszméje, az erkölcs 
vagy a nemzetgazdaság terén: ott az erkölcsök romlását, emitt 
a társadalmi igazságtalanságot, a vagyon aránytalan elosztását, 
kevesek nagy gazdagságát és sokaknak nyomorát okozza. 

A szabadelvű jogállam elmélete nem engedi megakadá-
lyozni az erkölcstelenséget, még ha nyilvánosság elé jut is és 
botrányt okoz, kivéve, ha mások jogaiba ütközik. Igaz, hogy az 
erkölcstelenség, ha másokat lelki romlásba dönthet, mindig jog-
talan is egyúttal, mert mindenkinek joga van arra, hogy mások 
szándékosan ne ártsanak az ő lelkének, de a szabadelvű jogállam 
nem így számít, hanem csak akkor lát a nyilvánosság előtt meg-
jelenő bűnben jogtalanságot, ha valamely tételes törvényben 
kimondott magánjogba ütközik. 

Ennek következménye az lesz, hogy a bűn mind nagyobb 
méreteket vesz s az erkölcsök veszendőbe mennek, ami által 
meginog az állam egyik legszükségesebb támasza. Egyúttal terjed 
a vallástalanság, mert a szabadelvű állam a vallásosságot tevő-
legesen épen nem vagy nem eléggé ápolja, sőt a vallás ellen 
elkövetett vétkeket csak akkor bünteti, ha azok a polgártársak 
magánjogait sértik. Ilykép az erkölcs leghathatósabb biztosítéka: 
a vallásosság is megfogyatkozik. A szabadelvű jogállam elmélete 
az erkölcs és a vallás tekintetében csődöt mondott s az erkölcs-
telenség és vallástalanság örvénye felé vezet. 

Hasonlókép csődöt mondott a szabadelvű jogállam elmélete 
a nemzetgazdaság terén, amennyiben gazdasági nemtörődömsé-
gével, «laissez faire, laissez aller», tág teret nyújtott, ezernyi módot 
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adott az önzők kezébe, mellyel embertársaikat kizsákmányol-
hassák s megengedte az erősebbeknek, hogy a gyengébbeket 
egészen szolgaságukba hajtsák és kiszipolyozzák. Tagadhatatlan 
hogy a szabadelvű nemzetgazdaság sok jót is eredményezett, 
nevezetesen a népek, országok, területek gazdagságát : Smith 
angol szavaival élve «the wealth of nations» roppant méretek-
ben megnövelte s az emberi munka megkönnyítésére és meg-
sokszorosítására, valamint az emberi kényelem nagyobbítására 
sok-sok eszközt kitalált; de annál kevesebbet tett a javak ará-
nyos elosztására, sőt égbekiáltóan igazságtalan állapotot terem-
tett, a sok-sok földi jó legnagyobb részét kevesekhez juttatta, 
milliókat távoltartva még a legszükségesebbektől is. Amint izmo-
sult és terjedt a szabadelvű nemzetgazdaság, oly mértékben 
mind messzebb távolodott az optimista Smith által adott biztatás, 
hogy az igazi tehetség és szorgalom, és pedig csakis az, meg fogja 
találni jutalmát s ezzel boldog közállapotot is teremt. Valamint 
az erkölcs és a vallás terén a romlás örvénye felé, úgy a nemzet 
vagyoni ellátása terén az elviselhetetlen társadalmi igazságta-
lanság örvénye felé visz a szabadelvű jogállam elmélete. Az 
ember természete nem az a romlatlan, amilyennek Rousseau 
állította és Smith feltételezte s a magukra hagyott önző vágyakból 
és szenvedelmekből a Smith és Bastiat által kilátásba helyezett 
összehangzás, harmónia praestabilita helyett kíméletlen harc szár-
mazott, melynek vége az erkölcs és a vallás megfogyatkozása s 
a gyengébbek elnyomása és nyomora. Hiába hivatkozik itt bárki 
a családra és az egyházra, hogy hát ezek neveljenek s a társada-
lomra, hogy ez segítsen az anyagi bajokon. Az így kinált tényezők 
magukban véve elégtelenek a közjólét nagy céljára. A család 
nagyban az állam törvénykező hatása alatt áll s önmaga is 
támaszt, kiegészítést vár az államtól. Az egyház hirdeti üdvös 
tanait, de joga van ahhoz, hogy ellene ne működjenek, sőt elvár-
hatja, hogy az ő működésével az államé teljes összehangzásban 
legyen. Különben is a nemzetgazdaság az állam tulajdonképeni 
ügykörébe tartozik, erre vonatkozólag az egyház csak a vallás-
erkölcsi elveket hirdeti. A társadalom is sokat tehet, de az állam 
mulasztását nem pótolhatja, sőt ha az állam elhanyagolja a maga 
kötelességét, ennek következtében a társadalom is gyengébb 
elemekből fog állni s jó elemeinek működése is roppant aka-
dályokba fog ütközni. Ha az állam nem teszi meg kötelességét, 
elégtelen lesz a család nevelői hatása, megbénul az egyház 
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buzgó tevékenysége s csekély eredményt érhet el a társadalom 
jobb elemeinek törekvése. 

Az államhatalomnak mélyen bele kell nyúlnia a nemzet-
gazdasági életbe s oly törvényeket kell alkotnia és végrehajtania 
s oly intézményeket kell létesítenie és fenntartania, melyek a 
javak bő termelését és pedig őstermelését a földmívelés és bá-
nyászat által s másodrendű termelését az ipari feldolgozással, 
továbbá a termelt javak arányos szétosztását és fogyasztását 
biztosítják. Ez nem jelent annyit, hogy a nemzetgazdasági élet 
minden mozzanata meg legyen szabva és kötve, sőt a szabad-
ságot mindaddig meg kell hagyni, míg megszorítása a közjó 
szempontjából nem szükséges. Ahol és amennyiben a megszorítás 
a közjó szempontjából szükséges, ott azt meg kell tenni, bár-
mennyire nem tetszenék is egyeseknek vagy egyes o&tályoknak 
s kivált a mások java iránt érzéketlen önzőknek és kapzsiknak. 
Nagy jó a testi szabadság, a szabad élet, a szükség mégis azt 
parancsolja néha, hogy az államhatalom egyeseket bűneik vagy 
veszélyes voltuk miatt megfosszon szabadságuktól; legnagyobb 
földi jó pedig az élet, mindenki óvja a maga életét, az állam-
hatalom is kötelességszerűen nagy gondot fejt ki a polgárok 
életének megvédésében, és mégis, egyes bűnöknél a viszonyok 
kényszere alatt, a közjó szempontjából, szükségből, egyes polgá-
rait halálbüntetéssel sújtja, sőt, ismét a közjó szempontjából, 
szükségből, jogos háborúban jogosan kiteszi egyes polgárait a 
megöletés veszedelmének. Annál inkább jogosított, sőt köteles 
az államhatalom tételes törvények alkotásával, intézmények léte-
sítésével szabályozni és irányítani s állandóan ellenőrizni a pol-
gárok nemzetgazdasági tevékenységét, hogy egyesek és osztályok 
túltengését megakadályozza s az anyagi közjólétet előmozdítsa. 

Ezt várjuk az államhatalomtól anyagi téren: jó és kielégítő 
törvényeket, jó intézményeket és közigazgatást az anyagi javak 
bő termelésére és arányos elosztására. Ez az államhatalom fel-
adatának egyik része, mihez még igen-igen sok másnak: jog-
védelemnek, az erkölcsök védelmének s mindannak kell javulnia, 
ami a polgárok jólétéhez szükséges. 

Nincs másban üdvösség, mint a jóléti államban, mely 
azután a családdal, az egyházzal és a társadalommal valóban 
elérheti az általános boldogulást. Az állam jóléte legyen a leg-
főbb törvény: Salus reipublicae suprema lex esto. 

Budapest. Dr. Kiss János. 
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Dr. Juhász Kálmán : A licentiatusi intézmény Magyarorszá-
gon. Kiadja a Szent-István-Akadémia. Budapest, 1921. Az «Élet» 
nyomdája. 8. r. 119 1. 

Buzgó igyekezettel kéziratos forrásokból gondosan össze-
állított munka ez a kis könyv, amely hazánkban a török hódolt-
sággal kapcsolatos egyházi kivételes intézményről nyújt képet. 
Ha ez a kép nem teljes, a kéziratos anyag fogyatékossága okozta. 

Juhász már évek óta foglalkozik ezzel az egyháztörténelmi kér-
déssel, amiről a különféle vidéki lapokban megjelent közlemé-
nyei tanúskodnak és most idevágó kutatásainak összefoglalása-
ként és végeredménye gyanánt az egész intézmény történetét és 
ismertetését bocsátja közzé. Nagy érdeme főleg abban rejlik, 
hogy kevéssé taposott utakon jár. 

Hazánkban a török világ idején a katholicizmusra nagy 
veszélyt jelentett a paphiány. Hogy e bajon segítsenek, a vilá-
giak apostolkodását vették igénybe. A főpásztorok ott, ahol 
misés pap nem volt, különösen a plébánia-egyházaktól messze 
eső fiókegyházakban az iskolamesterek kötelességévé tették, hogy 
vasár- és ünnepnapokon az evangéliumi perikopát és postillát 
felolvassák az istentiszteletre egybegyűlt híveknek, sőt az iskola-
mesterek némelyikének, vagy félbemaradt theologusoknak fel-
hatalmazást (licentia) adtak több egyházi teendő végzésére, ami-
hez a papirend nem okvetlenül szükséges. Az ily felhatalmazás-
sal felruházott s a szomszédos város vagy falu papjának felügye-
lete alá rendelt laikusokat licentiatusoknak (licentiati) nevezték. 

írásos bizonyságunk legelőször 1621-ből származik róluk 
Pázmány Péter iratai között, bár előbb is léteztek. A licentia-
tusok jogairól és kötelességeiről az 1628. évi pozsonyi zsinat 
szól. Majdnem másfél századon át működtek azután a lelkipász-
torkodás e különleges kisegítő szervei, amire az egyes egyház-
megyék fennmaradt egyházlátogatási (visitatio canonica) jegyző-
könyvei vetnek világot. A nős állapot nem volt akadálya sem 
a licentia megadásának, sem a licentiatusi állás betöltésének. 
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A korivertiták közül nem egy lett licentiatussá, sőt protestáns 
prédikátorokból is a katholikus hitre való visszatérésük után. 

A licentiatusok jogköréhez tartozott a keresztelés, esketés, 
egyházkelő, avatás és a temetés; ezenkívül a hitoktatás, a vasár-
napi előírt imádságok (ájtatosság), vasárnapi templomi tanítás és 
körmenetek végzése is kötelességükké lett. A temetésnél gyakran 
halotti beszédet is mondtak. Hatáskörüket teljes szabatossággal 
megjelölte a licentiatusi engedély. A licentiatusokkal foglalkoztak 
a pozsonyin kívül az 1629. évi nagyszombati, az 1635-ben Jászon 
tartott egri egyházmegyei, az 1675. évi garam-szent-benedeki (váci 
egyházmegyei) és az 1714. évi pécsi zsinatok, legrészletesebben 
pedig Grassó Villibald tihanyi apát Instructiója, amit sok pont-
ban megelőzött az 1717-ben Csiksomlyón tartott erdélyi zsinat, 
amely a Pázmány-féle zsinatok határozatait tartja szem előtt. Az 
1633. évi nagyszombati zsinat megkövetelte, hogy a licentiatusok 
a szertartásoknál bő papi talárt és karinget hordjanak. Egyházi 
beiktatásban persze nem részesültek. Javadalmazásuk és stóla-
díjuk általában megegyezett a plébánosokéival ; de rendszerint 
gyengébb jövedelmű plébániákon voltak alkalmazva. 

A fennmaradt adatok szerint a legtöbb licentiatus az esz-
tergomi egyházmegye területén működött. Pázmány Péter a 
bécsi pápai nunciusnak 1628. szeptember 28-ikán arról panasz-
kodott, hogy az országban kétszer akkora a licentiatusok száma, 
mint a fölszentelt papoké. Noha alkalmazásuk hiányos képzett-
ségük miatt nem volt ment minden veszélytől, legnagyobb fon-
tosságuk abban csúcsosodott ki, hogy pap hiányában az ürese-
désben levő lelkipásztori állás elfoglalásával ezt nem engedték 
át a protestánsoknak. A hivők • lelki üdvössége érdekében kifej-
tett önfeláldozó működésükért a katholikus vallás mentőoszlo-
painak nevezték el őket. 

Juhász befejezésként Oltványi nyomdokán a licentiatusi 
intézmény esetleges felújításáról elmélkedik, amit a világháború 
kapcsán keletkezhető paphiány tenne korszerűvé. Maradványait a 
fiókegyházakban, amelyek a plébániától távol esnek, a kántor-
tanítók máig divó működésében szemléli. 

Budapest. Dr. Lukcsics fózsef. 
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• Dr. Székely István : K A forradalmak útja és a keresztény 
politika. A «Katholikus Élet» kiadása. Budapest, 1921. 55 korona. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaság, mint a «Religio» 1920-iki 
egyetlen füzetében közöltem, 1920 első felében a társadalmi 
kérdésről előadásokat tartott s ezek egyike volt a Társaság 
elnöke, dr. Székely István értekezése ily címmel: Tájékoztató a 
társadalmi kérdésről. A kiváló szerző, kit szentirati, bölcseleti 
és társadalmi tudására való tekintetből a Magyar Tudományos 
Akadémia legutóbb tagjává, a Szent-István-Akadémia pedig 
elnökévé választott, említett felolvasását kibővítette, hogy a tár-
sadalmi kérdésről minél teljesebb tájékoztatást adjon. Ez a dicsé-
retes terve igen szépen sikerült s előttem levő művében meg-
világítja azt a két kérdést, minő tani és erkölcsi tévedések okoz-
ták az újkori forradalmakat s köztük az 1918-iki és 19-ikj két 
magyar forradalmat s miként, minő elvekkel és eljárással lehet 
az azok által ránk zúdított borzasztó bajokból kiszabadulnunk. 

Mindenekelőtt a francia forradalmat okozó anyagelvi és 
rationalistikus tévedésekre mutat rá, melyek a tekintélyt alá-
ásták, majd a forradalmi szellem további fejlődését ecseteli. 
A szabadság és egyenlőség jelszavakat igazi értékükre szorítja s 
a tekintély szükségességét kimutatja. A szabadelvűség (libera-
lismus) helyes, józan értelmétől megkülönbözteti annak helytelen, 
sőt vészes alakjait: a világnézeti, politikai és nemzetgazdasági 
szabadelvűséget, hogy azután különös gonddal tárgyalja a libe-
rális és radikális egyházpolitikát s az állam és az egyház szét-
választásának követelését. Rámutat arra, hogy a szétválasztással 
gyakorlatban nem a birtokállományok és hatáskörök elkülönítését 
célozzák, hanem «ahol az egyház századokon át már jogok, intéz-
mények és vagyon birtokában van, ott a liberális és radikális 
állam a szétválasztást úgy érti, hogy az egyházat jogaiból és 
vagyonából előbb kifosztja és azután koldusként bocsátja szaba-
don». Majd megmondja, mily értelemben helyes és milyenben 
helytelen a demokrácia vagy népuralom. Rámutat Sirák fiának arra 
a figyelmeztetésére, hogy a földmíves, mesterember, kőműves, 
kovács, fazekas stb. mind igen hasznos és szükséges tagjai a 
társadalomnak, akik munkája nélkül város nem épül és élni nem 
lehet, de a törvényházba és birói székbe nem valók. Tárgyalja 
az általános szavazati jogot s ebben a nők szavazatjogát. Szép 
tájékoztatást nyújt és alapos bírálatot ad a szocializmus és kommu-
nizmusról. «Mert a mostani kisebb-nagyobb tőke helyébe egy 
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még hatalmasabbat, a sok apró zsarnok helyébe egy óriási min-
denható zsarnokot tesz, melynek mindenki rabszolgája volna.» 
Nagy tárgyismerettel és nyíltsággal szól a zsidókérdésről. 
Schopenhauertói idézi, hogy a zsidó hazája a többi zsidó. Ma 
már csaknem az egész világ gazdasági életén s általa az álla-
mok politikáján a zsidók uralkodnak. A szerző véleményt mond 
a cionizmusról s hangsúlyozza, hogy a zsidók veszedelmes hatá-
sát megfelelő törvényekkel, ha szükséges, kivételesekkel is, vala-
mint az összes keresztények összetartásával kell megakadályozni. 
Végül a teendőket, a követendő keresztény politikát, valamint a 
keresztény állambölcselet alapelveit jelöli meg a szerző s azzal 
végzi, hogy csak a kereszt jelében győzhetünk. 

A tartalmas, tudományos, világos előadású művet melegen 
ajánlom mindenkinek, ki jelen nyomorúságos helyzetünk okai 
és a szabadulás eszközei iránt érdeklődik, de legfőkép azoknak, 
akik a szabadítás munkájában is részt venni hivatvák. 

Budapest. ' * Dr. Kiss János. 

Dr. Trikál József : A lélek teremtő tevékenysége. Budapest, 
az «Élet» kiadása, 288 old. 

A tudós szerző eddig megjelent műveivel: A lélek,William 
James bölcselete, Bevezetés a középkori bölcseletbe és Egység 
felé nagy sikert aratott, sokakat felvilágosított s nem egy téve-
dést oszlatott el. Az eddigiekhez méltán sorakozik a lélek 
teremtő tevékenységéről szóló, melynek az a célja, hogy az 
érzéki és az értelmi megismerés közt levő lényeges különbséget 
feltüntesse s az értelmi megismerés tárgyait, irányait és műkö-
dési módjait megállapítsa. Amikor a lélek teremtő tevékenysége 
kifejezést használja, a teremtést nyilvánvalóan nem a tulajdon-
képeni értelemben veszi, amelyben ez a szó csak Istent illeti 
meg, aki a saját végtelen termékenységéből a maga lényének 
utánzására minden előzetes anyag nélkül szabadon létrehozza 
azt, amit akar, hanem a szerző átvitt, hasonlatos értelemben 
veszi a teremtést, hogy tudniillik az értelem nemcsak összeteszi 
és rendezgeti az érzéki képeket s ezek által magukat az érzékelt 
tárgyakat, nemcsak az érzékelt történések szabályait állapítja meg, 
hanem olyanok ismeretére is eljut, mik az érzékek alatt rejtőz-
nek s azok fölött kiemelkednek. Nem is vélem, hogy valakit e 
helyen a teremtő tevékenység kifejezése tévedésbe ejthetne. 
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A szerző a mű tárgyát három részben vizsgálja. Az első-
ben a lélek értelmi tevékenységének elemi alakjaival foglalkozik, 
feltünteti az érzéki és értelmi megismerés, az érzéki és érzelmi 
képek különbségét, összehasonlítja az emberi és az állati meg-
ismerést, tárgyalja a fogalom létesülését és jelentőségét, a foga-
lom és az érzéki szemlélet viszonyát, az ismeret tárgyi értékét, 
a lélek ismereti tárházát, a tudás és az élet egymásra vonat-
kozását s a lélek ismereti szövőszékének működési folyamatát. 
Amit eddig mondott, azt minden emberi értelemről állítja. 

A második részben a lélek tevékenységének magasabb 
alakjairól, a tudományos megismerésről s a tehetségesek isme-
reti működéséről szól. Tárgyalja a gondolkodástani, a meta-
fizikai, mennyiségtudományi, természettudományi, élettani, lélek-
tani, erkölcstani, jogi, társadalomtudományi és az értékekre vo-
natkozó ismeretek szerzését. A tudományos működés kiinduló-
pontjául Piátóval a csodálkozást jelöli meg, a csodálkozás ösz-
tönzi az embert, hogy kutasson, sőt túlzással már «igazságlátó-
nak» tartja a csodálkozót, s azt állítja, hogy «a csodálkozás az 
igazság megsejtése» s «minden csodálkozás kidob egy-egy igaz-
ságot». (59—60. old.) A bizonyosságot is a teremtő lélek művé-
nek tartja. Nagy gonddal és alapcsan bizonyítja a lélek meta-
fizikára hajló természetét. (89—90. old.) 

A harmadik részben a lángész tevékenységéről szól, a láng-
észt az emberi szellem virágának és entelecheiának, cél felé 
törekvő természetnek tartja, mely csirájában hordozza nagyságát 
és összes lehetőségeit. «A lángész a Gondviselés ajándéka, Isten 
akaratának, rejtett szándékainak kibeszélője. Hiszen mindent a 
lángész fedezett fel; mindenre ő tanított bennünket.» (183. old.) 
A lángész logikája gazdagabb, mélyebb és termékenyebb, mint 
másé. Képzelete rendkívül gazdag és teremtő, öntudatlan tevé-
kenysége óriási, hirtelen jövő ihletettsége elhatározó s intuíciója 
biztos kalauz. Eközben tüzetesen tárgyalja a szerző a lélek ön-
tudatlan működését, az ihletés és az intuíció mibenlétét, bizo-
nyítva mindakettő valóságát. Majd áttér a lángész alakjainak, 
a lángeszű tudósnak, fölfedezőnek, költőművész- és szentnek 
ismertetésére és elemezni igyekszik mindezek tevékenységét. 

Az itt feltüntetett sok kérdést és tételt dr. Trikál a bölcse-
lettudománynak és az emberi gondolkodás történetének, nem-
különben a tudományos és művészi alkotásoknak nagy ismereté-
vel s egyúttal rajongó szeretettel tárgyalja, az értelem műkő-
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désének nagyszerűségét sikeresen feltűnteti, esetleg érzékelvi 
olvasóját megtéríteni alkalmas, bizonyára mindenkiben szép és 
termékeny gondolatokat kelt s mindenkit a világ eszmei fel-
fogásához vezethet vagy abban megerősíthet, miért is nagy el-
ismerés illeti őt és ajánlás munkáját. 

Azonban nem oszthatom minden állítását s egyes részeire 
meg kell tennem észrevételeimet. 

A 104. oldalon azt mondja : «Mi az erő ? Erre a matematika 
azt feleli: a tömeg a gyorsítás szorzata.» Ez szerintem nem 
az erő mivoltát, hanem mértékét jelenti. 

Én nem mondanám, hogy «a mult mult marad örökké, 
vissza nem térhet soha. Az élet nem ismétli önmagát. A szabad 
ipar és kereskedelem korában a céhek többé fel nem támadhat-
nak.» (170. old.) 

Merésznek tartom azt az állítást, hogy «a természet már 
nem fejlődik». (179. old.) 

Az intuició mellett a szerző okokat sorol elő, de én azok 
közül egyiket sem tartom nyomósnak vagy épen döntőnek. 
«Hogyan jutunk túl a tapasztalatok adatain?» Kérdezi a szerző 
s feleli: «Intuició, a lélek hirtelen megvilágosodása révén.» Én 
meg azt kérdezem viszont: Miért nem világos következtetés 
útján, mikor a tapasztalatban nem találván meg az elégséges 
alapot, azon túl, felsőbb valóságban keressük azt? (224. old.) 

Ha az érzéki szemlélet által tanúsított adatok értelmezésére 
hypothesist állítunk, ahhoz szintén nem szükséges intuició. 
(224. old.) 

Már Plutarchos megjegyezte, hogy a samoai Aristarchos 
az ég tüneményeinek megmagyarázása végett azt tanította, hogy 
a föld forog a nap körül. (225. old.) Ehhez sem kell intuició. 

Hogy Shakespeare Harvey előtt 20 évvel vérkeringésről 
szól s Newtont 30—40 évvel megelőzve a föld középpontjáról 
mint olyanról beszél, mely mindent magához vonz, azt sem kell 
épen intuícióval magyaráznom. (225. old.) 

A középkori Roger Bacon gépkocsijait, léghajóit, repülő-
gépeit, tengeralattjáróit s közbülső pillérek nélkül épült hidait 
megértem a természet nagy ismeretének és élénk értelmi képzelő-
erőnek föltevésével. (226. old.) 

Ugyanígy vélekedem a szerző ide vonatkozó többi érvéről 
is, mellyel olvasóját az intuició-tanának meg akarja nyerni. Sze-
rintem is van intuíciónk, de először és főkép gondolatbeli világ-
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ban, hol az első elveket s azok közvetetlen következményeit be-
látjuk, azután a valóság rendjében a közvetetlenül tapasztalt 
tényekről, de már nem azok magyarázatáról. Ámde ezeket a 
közvetetlen elveket és tényeket is fogalom és fogalmak össze-
hasonlításának alakjában értjük és fogjuk meg. A távolabb eső 
igazságok ismeretére következtetés által jutunk, mely lehet gyor-
sabb vagy lassúbb, minden mozzanatában tudatos vagy részben 
tudattalan, de nem pillanatnyi felvillanás. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 8 



AZ AQUINÓI SZ.-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

A Társaság 1921. május 4-én védője, dr. Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök elnöklete alatt közgyűlést tartott, melyen 
jelen voltak: dr. Székely István elnök, dr. Kiss János alelnök, 
dr. Martin Aurél pénztáros és titkár, dr. Mihályfi Ákos, dr. Kmoskó 
Mihály, dr. Trikál József és dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, 
dr. Breyer István prelátus-kanonok, dr. Magdics Gáspár, Brisits 
Frigyes és Kiss Albin cisztercitarendi tanárok, Szitnyai Elek nyug. 
tanár, dr. Csapodi István, dr. Frankó Józsefné, Vráblik Mátyás 
ezredes, dr. Töttössy Miklós, dr. Tomek Vince, Székely Béla, 
Gabányi J., Gabányi Jánosné, Privorszky H., Czirákyné Bock 
Gizella f. leányiskolái tanárnő, dr. Kamocsay Jenő, Szekfü Ignác, 
dr. Saly László, dr. Krajnyák Gábor, Zimányi Gyula, dr. Pacséri 
Károly tanfelügyelő, dr. Babura László lelkiigazgató, Sziklai N„ 
Felsőludányi Kovách, dr. Záborszky István prefektus, dr. Rejőd 
Tiborc igazgató, Mihalics Vid és számos egyetemi hallgató. 

Az ülést dr. Prohászka Ottokár püspök-védő szakszerű érte-
kezéssel nyitja meg, melyet «Az intuíció lényege» címmel a 
«Religio» jelen füzete közöl. 

Ezután dr. Kiss János felolvassa alelnöki jelentését, a kö-
vetkező tartalommal. Elsorolja azokat a tudományos előadásokat, 
melyeket tagjai a Társaság legutóbbi közgyűlésén, 1918. március 
11-én és azóta tartottak. Majd megemlékezik azokról az érteke-
zésekről, melyeket tagjai és más szakférfiak az ő ülésein 1920 
első felében a szociális kérdésről előadtak. Ezeket a mélyreható, 
tartalmas és korszerű előadásokat szép közönség hallgatta, de 
mégis többek megjelenését lehetett volna várni. 

Dr. Martin Aurél titkár és pénztáros megteszi titkári és 
pénztári jelentését s többi közt bejelenti az új alapítótagokat. 

Dr. Hanuy Ferenc és dr. Pataky Arnold számvizsgálók jelen-
tését az utóbbi felolvassa, mire a közgyűlés a pénztárosnak meg-
adja a felmentést, a számvizsgálóknak köszönetet mond. 

Dr. Kiss János az elnök és a maga nevében új rendes tagokat 
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ajánl s a közgyűlés megválasztja a következőket: dr. Földes Béla 
nyug. miniszter, dr. Heller Farkas műegyetemi tanár, dr. Hallóssy 
István műegyetemi tanársegéd, dr. Czettler Jenő nemzetgyűlési 
képviselő, Járosy Dezső papnevelőintézeti kormányzó Temesvár, 
dr. Töttössy Miklós hittanár, dr. Schütz Balázs theologiai tanár 
Temesvár, dr. Szabó Vendel theologiai tanár Nagyvárad, dr. Hetényi 
Gyula theologiai tanár Eger, dr. Szitnyai Elek nyug. íőgimn. tanár. 

Majd dr. Magdics Gáspár rendes tag székfoglalót tart ily 
cimen: A természet célszerűsége Istenhez vezet. 

Az elnöklő püspök az elhangzott értekezésért köszönetet mond 
a felolvasónak s feltünteti a dolgozat korszerű és tartalmas voltát. 

Befejezésül dr. Székely István elnök megköszöni a püspök-
védőnek elnöklését, felolvasását s a Társaság iránt folyton tanú-
sított nagy érdeklődését. 

A HITTUDOMÁNYI KAR JUTALMAZÁSAI. 

A budapesti egyetem hittudományi kara f. hó 2-án tartott 
IV. r. ülésében 1918—1920. években megjelent tudományos 
müvekért a következő szerzőket jutalmazta a Horváth-alapból : 
Magdics Ignác dr.-t Hitelemzések c. háromkötetes művéért 1200 
koronával, Bangha Béla dr.-t Magyarország újjáépítése és a 
kereszténység c. művéért 1200 koronával, Szunyogh X. Ferencet 
Szent Benedek és Cassiodorus c. művéért 600 koronával. Juhász 
Kálmán dr.-nak A licenciatusi intézmény Magyarországon cimű 
műve, mint 1921-ben megjelent, csak a következő ciklusos jutal-
mazásnál jöhet tekintetbe. A jutalmazottak bélyeges nyugtatvá-
nyuk ellenében, melyet a hittudományi dékán láttamoz, a jutalom-
díjat azonnal megkaphatják. A jutalmazott szerzők művük egy 

0példányát küldjék meg a dékáni hivatalnak, a nem jutalmazott 
jelentkezők pedig kivánatukra műveiket visszakaphatják saját 
költségükön. A jutalmazottak műveik új kiadásának címlapjára 
rányomtathatják: A budapesti tudományegyetem hittudományi 
kara által a Horváth-féle alapból jutalmazott munka. A hittudo-
mányi kar ugyanazon ülésében az 1920. február 13-án kitűzött 
lelkipásztorkodástani tételre «Hozzád emelem az én lelkemet, én 
Istenem» jeligével beérkezett művet szabályszerű bírálatra kiadta. 
Budapest, 1921. május 6. Wolkenberg s. k., a hittudományi kar 
e. i. dékánja. 

8 * 
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Fizetések nyugtatása. 

Az Egyetemi Mária-Kongregáció Budapest Horánszky-u. 1914—17-re évi 
12 K-t, 1918-ra 20 K-t, 1919-re 13 K-t, 1920-ra 40 K-t fizetett. 

1916-ra 12 K-t fizettek : Kégly György, dr. Sziklay János. 
1917-re 12 K-t fizettek: Dr. Hász István, Kégly György, dr. Sziklay János, 

dr. Vargha Dámján. 
1918-ra 20 K-t fizettek: Dr. Felber Gyula, dr. Ferlanday Rudolf, dr. Hász 

István, dr. Huszár Elemér, Kaufmann János, Kégly György, dr. Mihalovics 
János, Radnich Imre, Rumi István, dr. Vargha Dámján. 

1919-re 40 K-t fizetett: Dr. Csiszárik János. 
1919-re 13 K-t fizettek : A Budapesti István-úti Főgimnázium, dr. Breyer 

István, Cser Vendel, Ferlanday Rudolf, dr. Finály Gábor, Főegyházmegyei 
Könyvtár Esztergom, dr. Giesswein Sándor, dr. Hanauer István, dr. Hász István, 
dr. Horváth Ferenc, dr. Huszár Elemér, dr. Kühár Flóris, dr. Lindenberger 
János, dr. Machovich Gyula, Melles Géza, Melles Emil, gr. Mikes János, Nagy 
Péter, Podolszky Ferenc, dr. Pokorny Emánuel, Radnich Imre, Róm. Kath. 
Plébánia-Hivatal Kondorostanya, Rumi István, dr. Saly László, dr. Sántha Pál, 
dr. Sebes Ferenc, Sz. Domokosrendiek Sopron, Sz. Ferencrendiek Gyöngyös, 
Sz. Ferencrendiek Szeged, Sz. Imre Kör Budapest, Szegedi Katholikus Kör, 
Szentiványi József, Tanítóképző Szeged, dr. Tichy Gyula, dr. Vargha Dámján, 
Walter János, dr. Zubriczky Aladár. 

1920-ra 120 K-t fizetett: Egri Papnevelő Intézet. 40 K-t fizettek: A VII. 
ker. István-úti Főgimnázium, a Pannonhalmi Sz. Benedekrend, a Róm. Kath. 
Főgimnázium Igazgatósága Kecskemét, dr. Áldásy Antal, Bencés Főgimnázium 
Tanári Könyvtára Sopron, Bencés Tanári Könyvtár Pápa, Bezdán János, dr. Boda 
János, Bodor József, Bitterman Janka, dr. Burchner László, Chobot Ferenc, 
Chekó Gábor, dr. Csepela Lajos, dr. Csepregi Imre, Cser Vendel, dr. Csernoch 
János, Csiszárik János, Dedek Cresceus Lajos, Druga László, Egri Papnevelő 
Intézet, Erdélyi Gerő, Farkas Ferenc, dr. Fent Ferenc, Ferlanday Rudolf, 
Ferschich János, Fetser Antal, Főegyházmegyei Könyvtár Esztergom, dr. lovag 
Fuchs Károly, dr. Gere Gábor, dr. Giesswein Sándor, Gombkötő Antal, 
dr. Hanauer István, dr. Hász István, Horváth Elemér, dr. Horváth Ferenc, 
dr. Horváth Sándor, dr. Huszár Elemér, Kaufmann János, Kegyesrendi Fő-
gimnázium Szeged, Kegyesrendi Kalazantinum Budapest, Kleiner Lajos, Kohl 
Medárd, Kollányi Ferenc, Központi Katholikus Kör, Kuthy István, dr. Lepold 
Antal, Lezsánszky József, dr. Lindenberger János, dr. Lukcsics József, dr. Ma-
chovich Gyula, gr. Mailáth György, Mária Kongregáció Budapest, Mikszáth 
Kálmán-tér 1., Melles Emil, Melles Géza, Melier Rudolf, gr. Mikes János, Nagy 
Péter, dr. Pál Mátyás, Pázmány Kör Innsbruck, Pelczer Béla, Podolszky Ferenc, 
dr. Pokorny Emánuel, dr. Potyondy Imre, Prause József, Prohászka Ottokár, 
Pulai István, Radnich Imre, Róm. Kath. Plébánia Csákberény, Róm. Kath. 
Plébánia Kondorostanya, Róm. Kath. Plébánia Szentetornya, Róm. Kath. Plé-
bánia Tótszentpál, Róm. Kath. Kör Veszprém, Róm. Kath. Plébánia Vértes-
boglár, Rumi István, dr. Saly László, Sármány Ferenc, dr. Sebes Ferenc, dr. 
Stolpa József, Schermann Egyed, Schiffer Ferenc, Sz. Benedekrendi Apátság 
Tihany, Sz. Domokosrendi-zárda Sopron, Sz. Domokosrendi Férfizárda Vasvárr 
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Sz. Ferencrendi Zárda Andocs, Sz. Ferencrendi Házfőnökség Eger, Sz. Ferenc-
rendi Zárda Gyöngyös, Sz. Ferencrendi Zárda Szeged-Alsóváros, Szent Imre Kör 
Budapest, Számord Ignác, dr. Szely Lajos, Szegedi Kath. Kör, Székely Tamás, 
Tanítóképző Szeged, dr. Tichy Gyula, dr. Tóth Tihamér, dr. Vargha Dámján, 
dr. Varga Gábor, Venczell Ede, br. dr. Vécsey József Aurél, Walter János, Warga 
Manó, Zágor Pál, dr. Zelliger Vilmos, Zimányi Gyula, dr. Zubriczky Aladár 
dr. Zsembery István. 30 K-t: Szentiványi József. 27 K-t: Barcza Leánder, 
dr. Kühár Flóris, dr. Wolkenberg Alajos. 26 K-t: Keresztes József. 13 K-t: 
dr. Csárszky István. 3 K-t: dr. Huszár Elemér. 

1921-re 280 K-t küldött: Ridárcsik Imre. 260 K-t: Dr. Prohászka Ottokár. 
240 K-t: A Pannonhalmi Sz. Benedekrend, Egri Papnevelő Intézet. 200 K-t: 
Schiffer Ferenc. 165 K-t: dr. Vargha Dámján. 160 K-t: dr. Békefi Rémig, 
dr. Csernoch János, Magyar lános. 153 K-t: Sz. Imre Kollégium Buda. 150 K-t: 
dr. Horváth Ferencné, Klasz Márton. 147 K-t: r. Csárszky István, dr. Macho-
vich Gyula, dr. Melichár Kálmán, Nádasy Ferenc. 127 K-t: Ferencrendi 
Zárda Szeged-Alsóváros. 129 K-t: A Győri Bencés Főgimnázium Tanári 
Könyvtára, a bp. Hittudományi Kar Könyvtára, dr. Ambrus István, a Kegyes 
Tanítórend Főnöksége, a Növendékpapság Egyházirodalmi Társulata Eger, 
a Növendékpapság Pázmány-Köre Veszprém, Apátsági Székház Tihany, a Róm. 
Kath. Főgimnázium Igazgatósága Kecskemét, a Sz. István Társulat Főpénztára, 
a Zirczi Konvent; dr. Babits Antal, Babura László, Balanyi György, dr. Bayer 
Krucsai Dezső, Barabás György, Bán Frigyes, Bencés Tanári Könyvtár Pápa, 
Bezdán János, Bittermann Janka, dr. Breyer István, Budapest-Belvárosi Ferenc-
rendi Zárdafőnökség, Budapesti Egyetemi Könyvtár, Ciszterci Főgimnázium Tanári 
Könyvtára Székesfehérvár, Chobot Ferenc, Csernák Szaniszló, Csiszárik János, 
Demján Ákos, Dobrányi Károly, dr. Drahos János, Druga László, dr. Dunay 
Alajos, Endrényi Imre, dr. Erdey Ferenc, Farkas Ferenc, dr. Fehér Gyula, 
Ferencrendi Zárda Andocs, Fetser Antal, dr. lovag Fuchs Károly, Giesswein 
Sándor, Gombkötő Antal, Graeffel János, dr. Hanuy Ferenc, Hálnék Béla, 
dr. Hász István, Heringh Lajos, Horváth Elemér, Huber Lipót, Hukk György, 
Karmeliták Győr, Kirschbaum Lajos, Kiss Gyula, dr. Klaucz György, dr. Kohl 
Medárd, dr. K. Kováts Gyula, Központi Katholikus Kör, dr. Krammer György, 
dr. Krajnyák Gábor, Kriston Endre, Kuchta András, Kuthy István, Lazaristák 
Rendháza Piliscsaba, dr. Lepold Antal, Lezsánszky József, Lóskay Gábor, 
dr. Lukcsics József, Magdics István, gr. Majláth György, dr. Markovits Pál, 
dr. Martin Aurél, Mayer Károly, Mária Kongregáció Budapest, Meiler Rudolf, 
dr. Mihályfi Ákos, dr. Mihel Károly, gr. Mikes János, Mladoniczky Ignác, dr 
Molnár Ignác, Nagy Károly, dr. Nékám Lajos, dr. Pataky Arnold, özv. őrgróf 
Pallavicini Edéné, dr. Pál Mátyás, Polák István, dr. Potyondi Imre, Premontrei 
Székház Könyvtára Csorna, Pulai István, Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtára 
Győr, Radnai Győző, Radnich Imre, dr. Radványi Viktor, dr. Ráday Sebestyén, 
dr. Robitsek Ferenc, Róm. Kath. Plébánia Csákberény, Róm. Kath. Plébánia 
Előszállás, Róm. Kath. Plébánia Szentetornya, Róm. Kath. Plébánia Tótszentpál, 
Róm. Kath. Plébánia Újfehértó, Róm. Kath. Plébánia Üllő, Streit Ferenc, dr. 
Schütz Antal, dr. Szánthó Géza, gr. Széchenyi Aladár, Szegedi Kath. Kör, dr. 
Szely Lajos, dr. Szentes Anzelm, Sz. Ferencrendi Zárdafőnökség Szombathely 
Szekfü Ignác, Sz. Imre Egyesület, Sz. Imre Kör, dr. Taksonyi János, Tanító-
képző Intézet Szeged, Tauber Sándor, Ferlanday Rudolf, Thym Aurél, Tímár 
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Kálmán, Tóth Gyula, dr. Tóth József, dr. Walter Gyula, dr. Varga Gábor, 
dr. Vécsey József Aurél, Vitéz Béla, dr. Wolkenberg Alajos, Záborszky István, 
Zágor Pál, Zimányi Gyula, dr. Zubriczky Aladár. 113 K-t: Eöri János. 100 K-t: 
Bodor József, Böle Kornél D.r. házfőnök, dr. Radnai Farkas. 80 K-t: Dicenty Gyula, 
dr. Horváth Ferenc, Juhász Márton, Kegyesrendi Főgimnázium Szeged, Meszlényi 
Zoltán, Pelczer Béla, Róm. Kath. Plébánia Hivatal Kondorostanya, Sz. Domon-
kos Férfizárda Vasvár, Székely Tamás, Tower Vilmos, dr. Zsembery István. 
73 K-t : dr. Haasz Aladár, dr. Sántha Pál. 67 K-t: dr. Hanauer István, Melles 
Géza, dr. Saly László. 60 K-t : dr. Baranyai József, Baráczius József, dr. Bedy 
Vince, Blazsejovszky Ferenc, Bodor József, dr. Bürchner László, Debreczen1 

János, Dedek Crescens Lajos, dr. Hamvas F.rnő, dr. Horváth Sándor, Káuzli 
Dezső, Kránitz Kálmán, Kulcsár Kálmán, dr. Mattyasovszky Kasszián, Molnár 
Lajos, Prause József, Papnevelőintézet Veszprém, Róm. Kath. Plébánia Hivatal 
Nógrádverőce, dr. Simon György, Schiffer Ferenc, dr. Tóth Tihamér, Vér 
Vilmos, dr. Zalka László. 50 K-t: dr. Stolpa József. 47 K-t: dr. Sántha Pál, 
Szegedi Kegyesrendi Főgimnázium. 40 K-t: Matkovich Sándor. 33 K-t: dr. 
Áldássy Antal. 30 K-t: Bernátsky Ferenc. 20 K-t: Fersich János, Kleiner Lajos. 
Sz. Domonkos Zárda Budapest. 11 K-t: Egyetemi Mária Kongregáció Budapest, 
7 K-t: Rumi István. 6 K-t: Főegyházmegyei Könyvtár Esztergom. 

Fizettek még : Angolkisasszonyok Budapest 20-ra 27 K-t, Babarczik 
Gyula 20-ra 40, 21-re 170, Bán Frigyes 21-re 120, dr. Béky László 20-ra 40, 
2l-re 60, Bucsányi Sándor 21-re 40, dr. Dőry László 19-re 13, 20-ra 40, 
dr. Erdey Ferenc 20-ra 40, Plébánia Nagyperkáta 19-re 13, 20-ra 40, 21-re 120, 
Plébánia Székesfehérvár-Belváros 27, Sz. Ágoston Egyesület Kalocsa 19-re 13, 
20-ra 40, Varga István 19-re 13 koronát. 

A «RELIGIO» ÉRDEKÉBEN. 

A tisztelt megrendelők és egyéb érdeklődők szives figyel-
mébe újból ajánlom azt a Tájékoztatót, amelyet folyóiratom 
1920-iki egyetlen füzetében vállalatom sorsáról közöltem. Akik 
ott előadott kérésemet még eddig nem teljesítették, szívesked-
jenek a jelen évre 120 koronát s ha előző évekre hátralékban 
vannak, az illető éveknek megfelelő összeget póstai befizetési 
lapon vagy postautalványon beküldeni, és pedig 1917 végéig 
évi 12, 1918-ra 20, 1919-re 13, 1920-ra 40 koronát. Kívánatra 
újból küldök befizetési lapot és a történt fizetésekről tájékoz-
tatást. A jelen évben annyit nyújtok, amennyit a beérkezett és 
még beérkezendő dijak megengednek. Ha azután az idei fizeté-
sek a jövőre nézve biztatók lesznek, akkor a most 80 éves 
folyóirat továbbra is meg fog jelenni. Ha ellenben a pártolás 
elégtelen volna s ha az ország egyes részeinek elszakítása követ-
keztében úgyis felére csökkent megrendelők jelentős része nem 
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fizetne, akkor a folyóirat két okból nem volna fenntartható: 
először, mert a bevételek nem fedeznék a kiadást, másodszor, 
mert fenn nem tartható az az állapot, hogy egy jelentékeny 
rész — esetleg éveken át — ne fizessen s ezek példányait mások 
fizessék. 

Mióta csak folyóiratot adok ki (Bölcseleti Folyóirat 1886— 
1905, 21 év, Hittudományi Folyóirat 1890-1913, 24 év, Religio 
1914-től), a megrendelők által teljesített fizetéseket minden füzet-
ben nyugtattam ; ezzel kettőt akartam elérni : először a félre-
értéseket a megrendelők közt és köztem elkerülni; másodszor 
mindenki előtt feltüntetni, hogy mi a vállalatom bevétele s mit 
nyújtok azért. Tessék például a mult füzet adatait összeadni s az 
eredményt a mostani nyomdai árakkal és az adott füzettel össze-
hasonlítani. 

Ezúttal is kérem a megrendelőket, szíveskedjenek pontos 
cimüket megadni. 

Hibaigazítás. Az 1920-iki egyetlen füzetben a sorrendben 
örödik értekezés szerzője dr. Hallóssy István (nem Tibor). 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Dr. Kiss Jánosná l (Budapest , IX. Mátyás-utca 18.) 
kaphatók a k ö v e t k e z ő k : 

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss János egyetemi 
tanár. 131/2 cm. magas, 81/2 cm. széles, 384 oldal, 4 képpel. Min-
den alkalomra megfelelő ajándék. Ára a mai igen nagy imakönyv-
árak közepette szerény. Díszes, fekete, bőrutánzatú erős vászon-
kötésben 40 korona. A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni 
mely az értelmiségnek is, meg az egyszerű közönségnek is, vala-
mint a mindkét nemű ifjúságnak is megfelel, erre a célra egy-
szerű, világos nyelvezetet használt. Nagy anyagot ölelt -fel, hogy 
amennyire egy mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, minden-
kinek igényét kielégítse. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittana. (Teljes dogmatika.) Magyarra fordítva és magyar 
műszótárral ellátva kiadta dr. Kiss János. A szöveg minden izé-
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brand—Bella. Az őskor embere és kultúrája. 320 ábrával. — 
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1919. és 1920-iki füzetek. — Schafarzik Ferenc, A mátrántúli 
barnaszénterület geologiája. — Dr. Madarász István, Verworn 
Miksa pszichomonizmusa. — Rejtő Sándor, A régi Széchenyi-
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Folyóiratok: 
Egri Egyházmegyei Közlöny. Szerkeszti dr. Kelen István. Egész 
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Egri Kath. Tudósító. Szerkeszti dr. Petro József. Egész évre 
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Katholikus Élet. Szerkeszti P. Galleriani Bonaventura O. S. 

M. (Budapest, IV., Szervita-tér 6.) 24 kor. 
Katholikus Gyermekvédelem. Szerkeszti Reviczky Aladár 

Esztergom. 5 kor. 
Katholikus Szemle, a Sz. István-Társulat folyóirata. Szerkeszti 

dr. Mihályfi Ákos. 50 kor. 
Magyar Középiskola. Szerk. Péch Aladár és Brisits Frigyes. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

D A N T E * 

HA T S Z Á Z év előtt záródott be a ravennai San Francesco, 
baráttemplom melletti temetőben Dante Alighieri sírja; de 

a hatszázéves mult nem mint a feledés éjszakája, hanem mint a 
tisztelet s kegyelet tűzoszlopa tornyosul felette. Merengve állok 
e sír előtt s olvasom a sírirat két utolsó versét: «Hic claudor 
Dantes, patriis extorris ab oris, Quem genuit parvi Florentia 
mater amoris». A régi Firenze «mostoha szeretetét» idővel az 
egész művelt világ szeretete váltotta fel s ez a szeretet s kegye-
let zarándokol most a sírhoz, hogy a tisztelet s hódolat koszo-
rúját tegye le rája. A tisztelet ez ünnepéből részt kér magának 
a Magyar Tudományos Akadémia is. 

Hogy miért, arra Dante egyik művében, a «Vita Nuova»-ban 
találom meg a feleletet. E művében Dante a «dom>a gentile»-ről 
beszél, kinek szeretete egy ideig feledtette vele Beatricet. Hogy 
ez a «donna» test és vér szerint kicsoda volt, az mellékes, annyi 
tény, hogy a költő lelkében a tudomány s philosophia symbo-
lumává szellemesült. «Per donna gentile s'intende la nobile anima 
d'ingegno» — mondja egyik jeles commentátora : vagyis a «Vita 
Nuova»-nak «donna gentile»-je az értelem geniusa. Dante ugyanis 
nemcsak Beatrice-t, hanem egy darabig a «donna gentile»-t is 
kegyelte. Gazdag s philosophálásra hajló s kora műveltségét 
összefoglalni akaró lelke nála is keresett kielégítést és megnyug-
vást. Járt ő Padovában, Bolognában s Párisban, a középkori theo-
logia és philosophia e székvárosaiban; jól ismerte a peripate-
tikus philosophiát ; bennt állt s élt a Sz. Tamás által megindí-
tott szellemi áramlatban ; írt könyveket, milyenek a «Convivio», 
a «Vita Nuova», a «Monarchia» s a «De eloquentia vulgaris 

* Előadás a M. Tud. Akadémia ünnepi közülésén Dante Alighieri hat-
százados jubileuma alkalmából. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 9 
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című úttörő munkája. Hogy azután a «donna gentile» hideg 
magatartásával s az értelemnek tapogatódzásaival be nem érte s 
azokat az örök eszmények postulatumaival s az élet transceden-
talis erőivel toldotta meg, az az ő jó sorsa s a mi szerencsénk 
volt, aminek a «Divina Comedia»-t köszönhetjük. 

Miért hozom fel itt a bevezetésben a «donna gentile»-t? 
Azért, mert a Magyar Tud. Akadémia is a «donna gentile» háza; 
az néz ki ablakaiból, az fogad a csarnokban, az jár a termekben, 
mint a tudomány symboluma s az ő szép, de hideg tekintete 
irányítja törekvéseinket. Dante ünnepén ennek a háznak is ünne-
pelnie kell; ünnepelnie a gondolkozót, a küzdő geniust, aki az 
emberiség problémájára feleletet keres s talál. A tudomány egy-
magában ezt meg nem adhatja; természettudományos alapon 
világnézet nem épülhet ; de a tudomány szívesen segíti az embert 
a világfölényes, vagyis a világot felülről néző s összefoglaló 
«nézetnek» kialakítására. Főleg pedig tudomány s Tudományos 
Akadémia tisztelettel néz föl a teremtő genius alkotására, mely-
ben nemcsak problema-oldást adott, hanem azt világremeknek 
beváló kifejezésre hozta. Ami művet mást írt, amit philosophált 
a «Convivio»-ban, amit énekelt a «Canzoni»-ban, az mind a 
feledés martaléka lett - volna; ezzel szemben a koszorút Dante 
fejére a «Divina Comedia» tette. Ez van olyan mű, mint Giotto 
tornya, mint ae orvietoi és a sienai templom homlokzata vagy 
Sz. Péter kupolája; van olyan mű, mint Michel-Angelo Mózese 
s Rafael bármely Madonnája, vagy a Missa Papae Marcelli. E köl-
temény írójának szól hódolatunk. 

Csak néhány szót a költő ideális, finom erkölcsi érzékű, 
viziós lelkéről, melybe a pokol fenekestül s paradiso dicsősége 
«aranyrózsástul» elfért. Minden nagy író — mondja Chateau-
briand — voltaképen csak a maga történetét írja meg. Mesterien 
ugyanis csak a maga lelkét ecsetelheti, jóllehet azt aztán másnak 
tulajdonítja. Bizonyára tehát Dante is a maga életét, küzdel-
meit s szenvedéseit, csalódásait, ingadozásait s kijózanodását s 
végre végleges s győzelmes orientatióját írja meg a «Divina 
Comedia»-ban, azzal a különbséggel, hogy azt mind magáénak 
is vallja. 

Nem fejtegetem politikai életének esélyeit. Egész Itáliát 
dúlta a welf-gibelin pártviszály. Egymás ellen támadtak városok és 
családok; versengés, öldöklés, száműzetés mindenfelé. Érzékeny 
lelkét az élet nem kímélte. Csalódásai s küzdelmei, szerelme és 
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bánata s az eszményi világban hivő lelke megsóhajtatják vele a 
jobb világot a földön is. Ö politikai activ szerepre is vállalko-
zott s megmozgatott mindent, hogy a helyzet javuljon ; de remé-
nyében csalódott ; meg kellett tapasztalnia, hogy álmodott s biza-
kodása illusio volt. Maga is számkivetésbe került s megtapasz-
talta a «Pokol»-ban ecsetelt nagy kínt: 

«Nincs semmi szomorítóbb, 
Mint emlékezni régi szép időre 
Nyomorban». 

Ismétlem, ezt a történeti nagy keretet nem mutatom be 
bővebben; ehelyett inkább a «Divina Copiedia» gyökerére, a 
költő lelkének fenekére akarnék rámutatni, ahonnan a «Divina 
Comedia» rímei gyöngyöznek, arra a legideálisabb benyomásra, 
melyet magában hordozott s melyből benne minden élet s szép-
ség s erő eszménye fejlett: ez Beatrice iránti szerelme. 

Ki volt Beatrice? Nem kételkedem, hogy nem más, mint 
Beatrice Portinari, valami kedves, tiszta, leányos szépség, mely 
Dante lelkét megbűvölte. Bizonyára nem valami begina volt; 
jóllehet most már oly commentátorok is jelentkeznek, kik Beatrice-
ben valami beginát sejtenek, aki állítólag Dantét az akkor hatal-
mas franciskán-spiritualisok és gibelinek mozgalmába vonta volna 
bele. Az ilyen szerzők nemcsak a történeti adatokat s a költő 
saját vallomásait is ignorálják, hanem lehetetlenné teszik az esz-
mény psychologiai megconstruálását, melyben a szép nő, a sze-
relem, a bensőséges vonzalom fontos szerepet játszik s csak azután 
ölti magára a természetfölötti, szellemi Ideál vonásait. 

Dante eszerint Beatricetől a szépség, a tisztaság s a leányos 
báj mély benyomását vette — mondjuk, szerelmes volt belé. — 
Ugyanakkor azonban hozzá kell tennünk, hogy ez a szerelem 
Dante szivének titka volt s az is maradt. Beatrice azt talán észre 
sem vette ; azt bizonyára nem viszonozta ; sőt Beatrice nemsokára 
máshoz ment férjhez s rövidre rá meghalt. De Dante akkor is, 
azután is szivében hordozta őt ; az ideál lelkének mélyeibe vonult, 
a költői tehetség méhébe s ott nyerte további alakját. 

Beatrice halála után Dante élete változatos lett; művészek 
s költők, trovatorék s recitatorék körében telt el. Talán túlvilágias 
is volt s rászolgált Beatrice feddő s pirongató szavaira, melyeket 
a Purgatórium hegyének ormán intéz hozzá. Akkortájban talál-
kozott a «donna gentile»-vel s gondolta talán, hogy megtalálja 
benne s általa élete boldogságát. Vájjon ez a «donna» a való-

9 * 
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ságban Gemma Donnati, későbbi felesége volt-e, az mellékes; 
mert a költő lelkében ebből a «donná»-ból is más, a philosophia, 
művészet s tudomány symboluma lett, akiről Dante hitte, hogy 
a vigasz s az erő forrásaihoz vezeti őt. Nagy buzgalommal adta 
fejét a tudományos irányra; de az ki nem elégítette leikét. Köz* 
ben az útálatos politika s a városi pártviszály sodorta őt magá-
val, melyben Dante is kisebb s nem nagyobb lett. Poklot lát 
maga körül ; Ezzelino-féle zsarnokokat, gőgös Farinátákat ; látja 
a nyugateurópai kultúra két napjának — a római császárságnak 
s a pápaságnak — fogyatkozását; lát rémséges bűnöket s nagy 
erényeket, hősöket és árulókat, vértanukat és gyilkosokat; de 
átlag kevesebb jót s töméntelen sok rosszat. Számkivetik őt is s 
így alkalma lett megtapasztalnia, amit a «Paradiso»-ban föl-
panaszol : 

«Tu proverai si come sa di sale 
Lo pane altrui e come é duro calle 
Lo scender e'l salir per 1'altrui scale.» (XVII. 52.) 

De Dante, a vallásos, a finom erkölcsi érzésű s költői lélek, 
a viziós ember szemben állván az emberi zsarnoksággal s a 
szenvedélyek alacsony, erőszakos s alattomos hatalmaival, annál 
óbban szomjúhozza az igazságot; kiegyenlítést keres a fénylő 
ideálok s a rémséges valóság közt, keres megoldást az életnek 
zűrzavarában. Azt a felsőbb világot, melyet magában hordoz s 
annak vonzásait meg nem tagadhatja, sőt ez utóbbiak annál érez-
hetőbben jelentkeznek benne. Erdőben van, fenevadak közt van; 
de annál jobban érzi a gravitatiókat az ideálok felé. A «donna 
gentilé»-vel már próbálkozott; de a tudomány nem bírja a 
problémát megoldani, s így önkéntelenül is az ideálok világa, 
a nagy hit, a bűnt s gazságot lelki jósággal legyőző fölény, a 
sötét erdőben világító, isteni kegyelem, a sáros, piszkos s véres 
földről a szellemi világ felé való orienlatio lép előtérbe. Nem 
a test, hanem a lélek, — nem a földi élet, hanem az örök élet, —• 
nem is a szerelem, hanem a szívbeli jóság és barátság akar 
vezető csillaga lenni. Ezek az élmények s benyomások költik fel 
ismét a szíve mélyén pihenő ideált, Beatricét ; csakhogy ez most 
már nem a lányos szépségnek, hanem az örökké szép, tiszta s 
győzelmes természetfölötti életnek Beatriceja. Dante philosophiája 
s theologiája, hite s kegyelmi élete nyer Beatricében alakot s 
ez az alak a «Divina Comedia» geniusa, ha szabad azt monda-
nom, a genius loci. Akkor értjük csak meg igazán a várost, a 
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tájt, a várat vagy dómot, amikor a genius loci lesz ott jártunk-
ban néma kísérőnk. Ha Urbinóban sétálok, itt is, ott is a hajlé-
kony s simulékony Rafaele Sansio alakja kápráztatja szememet; 
ha a Szent Péter templomba lépek, nemcsak a dicsőséges, két 
apostolfejedelem, hanem Michelangelo szelleme fogad; ha Buda-
várának magányos utcáit végigjárom, úgy tetszik nekem, mintha 
sok száz évnek titokzatos jelenléte kísérne s nemcsak házak, 
hanem világtörténelmi emlékek állnának sorfalat. így vagyunk a 
«Divina Comedia»-val; a genius loci itt Beatrice, az átszellemült 
s boldogító szépség, kiben az «amore terrestre» elváltozott 
«amore celestiale»-vé. A «Divina Comedia» felséges oltár, de az 
oltár képe Beatrice; a «Divina Comedia» nagyszerű ének, de a 
vezető szólam Beatrice. De ez a genius nem a fiatal évek Ca^-
zoneinek Beatricéje. Az az ifjúkori Beatrice csak benyomás volt, 
csak szellemi fermentum volt, melyből a Paradiso Beatricéje lett, 
hasonlóan festőművészek modeljéhez, kiből Madonna lesz. 

Dante erről a nagy belső élményről, a terrestre s a celes-
tiale amore közti ingadozásairól s elkínozott s elgyötört lelké-
nek fölényes orientatiójáról könyvet írt s ez a «Vita Nuova», 
mely mintegy a «Divina Comedia»-nak preludiuma. Ami azon-
ban ott az ő problémája volt, az a «Divina Comedia»-ban az 
emberiség problémájává minősül, mely problémának műremekbe 
illő kifejtésében Dante már nemesak philosophál s önlelkét 
nyugtatja, hanem az emberiség vátesévé s világeligazító költő-
jévé magasztosul. 

A «Divina Comedia»-ban vannak subjectiv érzések; van 
politikai tendentia; sőt azt mondhatjuk, hogy Dante egész kora 
szerepel benne s a költőt, mint sokféleképen csalódott s kiáb-
rándult embert saját élményei inspirálják. Van benne megtérés 
s elkeseredés is, pártviszály szenvedélye s undor is; de ami a 
fő: amit feledni sohasem szabad, az, hogy ez a sok csalódás s 
elkeseredés őt az élet problémájának megoldására viszi. A nagy 
tragikum, hogy az ember ideálokat hordoz lelkében s a nyo-
morult, bűnös világ keserves útjain bukdácsol, ingerli őt s ő 
ennek folytán számonkéri észtől, tudománytól, hittől s kegyelem-
től az élet értelmét. A nyugateurópai néplélek veti föl Danteben 
e problémát s Dante a feleletet rá a kereszténység öntudatából 
meríti. 

Dante ezt a keresztény öntudatot a legnagyobb emberi 
problémáról gyönyörű allegóriában szólaltatja meg. De nem a 
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probléma fölvetése, sem annak megoldása miatt — hiszen Szent 
Tamás «Summája» erre alaposan megfelelt, — hanem a felelet-
nek remekbe való alakítása miatt van az idén ünnepe Itáliának 
s van ünnepe az egész világnak. E probléma fejtegetését meg-
találjuk Dante más müveiben is. Dirib-darabokat ad a «Vita 
Nuova», a '«Convivio», a «Monarchia» is, s ha összefoglalta 
volna egy bölcseleti művében mindazt, amit erről a világnak 
mondani akart, hát volna a könyvtárak polcain, ha ugyan hoz-
zánk ért volna, egy theologiai-morális fejtegetéssel több, de 
nevét bizonyára á feledés fátyla takarná. Dante azonban nem 
így tett, hanem nagyszerű költői allegóriában, dallamos versek-
ben, csengő, rímes nyelven adta elő mondanivalóját. Ö nemcsak 
gondolkozott, hanem alkotott, — nemcsak beszélt, hanem alakí-
tott. A poéma sacro — mint ahogy ő nevezi — nagyszerű tett 
és mű s fényes alakítás. 

Dante ezzel a művével szolgálatára akart lenni a köznek 
s polgártársainak, a feldúlt Firenzenek s Itáliának. Dolgozott ő 
már más téren is hazája boldogításán ; résztvett Firenze kormá-
nyában, járt követségekben s mindenképen meg akarta szüntetni 
a pártviszályt; de mindezt nem nagy eredménnyel tehette. 
Most azonban máskép akarja szolgálni hazáját s a közügyet s 
ez a másik mód a «Vulgaris eloquentia» bűbája, a szó, a csengő 
rím zenéje s a költői constructio hatalma. Valami hatalmas mű-
remekben akarta a világ öntudatára hozni az ösztönös, durva s 
kegyetlen életnek alacsony szintáját s ezzel szemben megvilágí-
tani az életcélt, az erény s eszmények hegyvidékét, hogy lássa-
nak, értsenek s arrafelé menjenek. Erre készült ő soká; ebbe a 
műbe szőtte bele tudományát, theölogiáját s philosophiáját; 
ebbe állította bele a történelmet s tapasztalatait; ide állította be 
Virgilt s Lúciát, Matildát s • Beatricét, — a földi fényeket s «a 
boldog tüzeket». 

Ez a mű neki sok munkát adott; évek napszámán át dol-
gozott rajta s belesoványodott. Azért írja a «Paradiso»-ban : 

«Se mai continga, che il poëma sacro 
Al quale ha posto mano e cielo e terra 
Si che m'ha fatto per più anni macro 
Vinca la crudeltà . . . » 

S természetesen még valamit akart; emléket akart állítani a 
«Divina Comedia»-ban Beatricének, aki lelkében az isteni szép-
ség, jóság, szentség, könyörűlet s áhitat s végre a boldogság 
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symbolumává lett. Énekelt ő róla már sokszor; de egy ének 
sem ütötte meg a mértéket ; azért szinte eltiltotta lantját Beatrice 
ünneplésétől, míg majd ünnepelheti őt egyszer úgy, ahogy 
szeretné, — egyszer s akkor, mikor összeszedi minden erejét s 
geniusa őt az «eterne ruote» közé viszi; akkor, mikor a sphaerák 
zengő kottáit ellesi s azokat olasz rímek zenéjében kiváltja, — 
az lesz Beatrice apotheosisa. 

A «Divina Comedia» tehát apotheosis is ; ugyanakkor pedig 
s elsősorban az élet értelme fölött való nagy eligazítás, — az 
emberiség közös problémájának keresztény megoldása. A meg-
oldást ő allegóriák mezébe öltöztette. Élete delén a tévelyek s 
szenvedések őserdejében látja magát. Ez az őserdő nemcsak a 
welf Firenze s a politikai pártviszálytól s izzó szenvedélyektől 
felkotort Itália, hanem az egész világ, melynek úttalan útjain 
csetlik-botlik az ember. Ez utakra tévedt Dante is. Beatrice szá-
monkéri ezt Dantétől (Purg. 31. É.) s ő feleli: 

«és sírva mondtam : rossz utakra csaltak 
a jelenvalók csalfa képeikkel, 
mióta tőlem arcod eltakartad». 

Mámorban felejti a nagy célokat s elveszti az élet igaz, 
mert örök célok felé vezető útját. Ezzel nem azt mondjuk, 
mintha Dante dorbézoló világfi vagy «tékozló fiú» volt volna, 
ki moslékos vályúk felé tart; de ember volt, kinek Beatrice 
szemére lobbantja az eszményi jóság s szépség iránti hűtlenségét 
s ki tapasztalatból tudja, hogy minden homlokon hét «P», a hét 
«peccatum», a hét főbűn árnyéka sötétlik. A szirénák hatalma 
sem lehetett rajta nagy, mert ha álmaiban meg is jelennek s 
énekelnek neki, de mihelyt köntösüket szemtelenül szétlebbentik 
előtte, «fölébred a bűzre» (Purg. 19). Szabadabb életében is érzi 
az eszmények vonzásait s jobb érzületétől hajtva szívesen tartana 
a napsugaras hegyek, a lelki kiválóság magaslatai felé; de ami-
kor nekiindul, fenevadak állják el útját ; a simulékony, puha-
szőrü párduc, az érzékiség, azután a gőg s erőszak oroszlána s 
végül a suta farkas, a bírvágy. Már szinte abbahagyni készül a 
harcot, mikor szellemi erők s segítségek jönnek feléje. Az em-
bert nem hagyja el az isteni szeretet s fényeket derít rá. Beatrice 
Lúciát küldi, a megelőző ß felvilágosító kegyelmet, a ki föltárja 
előtte a rosszat, a poklot, hogy azt meggyűlölje s szívét a bűn-
től távoltartsa; itt Virgil, a természetes ész s jó érzés a vezér. 
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Azután a Purgatorión át vezet át útjuk, mely kezdetben fárad-
ságos és nehéz, később azonban kellemesebb, majd élvezetes 
lesz. Azt meg kell futnia a tisztuló léleknek, hogy békét találjon, 
vagyis megtagadva önmagát s javítgatva hibáit, elforduljon a 
bűntől s megszeresse az erényt! 

így megtisztulva minden szennytől, s csak azt szeretve, a 
mi szép és jó, alkalmassá lesz, hogy égbe emelkedjék s Isten 
szeretetében a békét s boldogságot bírja s élvezze. Itt az ideális 
jóság s hűség sphaeráiból Beatrice jön feléje; ruhája piros, mint 
amely a «tűz szövetéből van varrva» ; zöld köpeny van vállán s 
olajfaágkoszorú fehérfátyolos fején. Beatrice feddi a költőt, mint 
említettem, hűtlensége miatt s kitanítja az isteni dolgokra : meg-
ízlelteti vele a boldogultak örömeit, melyek a hit, remény, szere-
tetnek, a theologiai erényeknek s azután a négy erkölcsi erény-
nek, az igazságnak, bátorságnak, mértékletességnek s okosságnak 
jutalmát képezik. Dante elragadtatással szemléli Beatricét, kinek 
szemében az Istenség kinyilatkoztatásait látja. Az vezeti őt fel 
sphaeráról sphaerára egészen a «rosa candidának», a boldogság 
s dicsőség lélekszirmokból kötött rózsájának szemléletéig. Dante 
e visiókkal legyőz minden árnyat, erdőt, ösztönt, fenevadat, poklot, 
bűnt, pártviszályt s politikai harcoktól feldúlt lelkületet s haza-
fiúi keserveket. Az élet problémáját megoldja örök élettel; a 
bűnös, tévedő öntudat aggodalmát a tisztulás útjaira állítja, a 
tragikumot megoldja nem stoikus megállással, melyben tönkre-
megyünk, hanem az életnek felső sphaerákba való kiemelkedé-
sével. A poklok éjszakáinak plasticitása, a tisztuló lelkek psycho-
logiájának fiuom kitárása, a rengő sphaerák s a harmonikus 
élet s szépség diadala művészi, monumentális vonalat ír le, a 
«transumanar l'nomo» ascensióját, az élet erőteljes és érvényesülő 
optimismusát. 

Ezt a megoldást a költő a kereszténység öntudatából veszi. 
A «transumanar l'nomo» elve szerint az ember az Isten segítsé-
gével önmagából kiemelkedik s világfölényes lesz. Mily kicsiny, 
törpe s silány neki a föld s minden ami rajta van, ha azt az 
«eterne ruote», az örök sphaerák világából nézi. Innen kapja 
meg az alacsony, ösztönös élet s a bukott s elsötétedett szellemi 
világ gravitatiójával szemben a nekivaló orientatiót, mely bármi-
kép kezdődjék is, azzal végződik «alle stelle», a csillagok felé. 
Az emberben két világ találkozik s ütközik; ez kiválósága, de 
egyszersmind tragikuma; de a tragikum megoldását a csillagok-
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bóJ kell kiolvasni. A ki azt máshol keresi, annak lelke elborul 
s az élet lángoló kín s a probléma kínos rejtély marad. 

A probléma megoldása azonban nemcsak abban áll, hogy 
az élet értelmét fölértettük s célja iránt tisztába jöttünk, nem-
csak abban áll, hogy a bukott lélekben is fölleltük az isteni 
rendeltetés és szépség vonásait, s hogy a szegénység rongyai 
közt rábukkantunk az isteni rokonság armáliáira: hanem ez a 
problemaoldás a küzdelmet s az emelkedést, s a hozzávaló erőt 
s pathost is jelenti. A «Divina Comedia» vatese nemcsak a célo-
kat látja meg, hanem megtalálja az égbe segítő erők forrásait is. 
A «Divina Comedia» geniusa nem nirvánás — az elmúlásról 
semmit sem tud —; nem oroszba plántált budhismus, mely ma-
napság mint nihilismus jár körül, nem a stoa ataraxiája és tompa 
resignatiója, nem a természetes jóval való beérés, mely skep-
sissé és blasirtsággá lesz; hanem az égbetörekvés geniusa. Ez a 
genius csupa cselekvés, akarás és tett. Nem tagadja az élet ör-
vényes éjszakáit, nem az őserdőnek rémes árnyait; szemében 
tükröződnek ugyan a fenevadak szemeinek zöldes, kékes, vér-
vörös tüzei: de az ő ereje nagyobb, mert felsőbb és isteni. 
E geniusnak nagy előnye, hogy nemcsak nyomorúságaira s a 
poklokra eszmél rá, hanem ráeszmél az isteni erőkre, melyek 
által tisztul, emelkedik és győz. 

íme az emberi lélek s élet sphinxe a keresztény cultura 
öntudatában lett beszédessé s hozzá még legművésziesebben a 
«Divina Comedia»-ban szólalt meg. 

Ez a sphinx, bár győzi hallgatással, megszólal néha az idők 
folyamán. Hiszen Dante szerint az emberi lélek olyan mint a 
csecsemő, aki édesanyja keblén életet iszik s miután jóllakott, 
ugyanott megnyugvást s édes álmot talál. De aztán megint csak 
ébred és érez, szomjazik és fölsír s új megnyugtatás után néz. 
Az ébredező sphinx is a maga problémáinak megoldását más-más 
formában keresi. 

így Wolfram von Eschenbach is ecseteli a Parzivalban az 
emberi természet átkos széthúzását s elvezet Parzival tévedései-
nek s bűneinek, azután pedig tisztulásának s bánatainak útjára. 
Ott is találkozunk Virgil-féle alakkal, Trevrizent-tel, aki az el-
tévelyedettet buzdítja, hogy bízzék Istenben s győzze le a két-
séget. Legyen jobb ösztönös magánál s győzze le a vérnek rá-
omló meleg hullámát; hallgasson a lélek jobb vágyaira s menjen 
a magasságok felé. Goethe «Faust»-ja s Madách «Az ember 
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tragédiája» cimű műve szintén birkóznak e nagy problémával ; 
de oly alapokon állnak, melyeken az egységes s erőteljes fölé-
nyét a léleknek anyag, bűn s elmúlás fölött nem lehet constru-
álni. Erről később beszélek. 

Áttérek most Dante művészetére s kiemelem annak három 
jellegét. A «Divina Comedia» három nagyszerű jellege s egy-
szersmind előnye: a) hogy igazi, népszerű művészet alakítja; 
b) hogy a nyugateurópai kultúrát hordozó, közös hitből s meg-
győződésből s épen azért az élet valóságából s a valóság tala-
jából nőtt ki ; c) hogy pokoli s mennyei élet s erő pathosa lüktet 
s lobog benne. 

Ami az elsőt illeti, nem tagadom, hogy sok theologiai s 
philosophiai fejtegetés van benne, sok történeti adat neves s 
kevésbbé neves férfiak s nők életéből, sok vonatkozás olasz elő-
kelőségekre s viszonyokra, szóval sok mindenféle részlet, mely a 
középkori tudományosság s történelem ismeretét tételezi föl. Ha 
ezeken fönnakadunk s azt hegyiről-tövire érteni akarjuk, akkor 
a «Divina Comedia» nehézkes s fáradságos olvasmány lesz, mely-
ben a művészeti élvezet nagyon is a rövidebbet húzza, sőt a 
nyoma is elvész. Az olvasónak, ha jó uton, a megtapasztalható 
szépség felé akar tartani, a részletekbe nem igen kell beleme-
rülnie, hanem a költemény structuráját szem előtt tartva, a his-
tóriákban s adatokban rejlő s azokból kisugárzó erkölcsi s aes-
thetikai értékeket kell észrevennie s szemmel tartania. Az egész 
költemény nagyszerűen stilizált allegória, melyben a bűn s erény 
allegorikus alakokban s jelenetekben lép elénk. Itt minden szembe-
ötlő ; itt mindent látni s hallani lehet. Itt a bűn s az erény küzd 
és győz, szenved vagy élvez; jár a pokol csavarvonalain s a pur-
gatório hegyének hajnalhasadásban világító gyűrűin, míg a lelki-
ség a szentek amphitheatralis rózsájának dicsőségében virágzik 
ki. Rettenetes plasticitású a pokol világa, hol minden a piszokba, 
a szennybe, az erőszakos kegyetlenségbe gravitál, — hol a csil-
lagok kialusznak s a fények ijesztenek, — hol a levegő korom 
és bűz, — hol a tölcsérvonalak végén, a pokol fenekén Lucifer 
jégbe fagyva él, azaz éber, rettenetes öntudat, mámor, cél, meleg, 
vigasz, öröm nélkül. Élet lélek nélkül, cél nélkül, Isten nélkül, a 
keresztény pokol legnagyobb kínja! Mily máskép fest a Purga-
torio szent hegye! Mily fönségesek ott az éjből kibontakozó 
hajnalhasadások, — a lélek eszmélődései ; mily titokzatosak azok 
a fehéres ködben nyiló perspectivák, — a lélek reménységei 
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hol már csillagok világítanak s hímes réteken megnyugodott 
lelkek járnak. Az út ugyan kezdetben még nehéz, mert a lelkek 
homlokán ott .sötétlenek az árnyak, a hét főbűn «p» betűi ; de 
ez árnyak lassanként egyik a másik után letörlődnek s mély-
értelmű lélektani megfigyeléssel jegyzi meg a költő, hogy ami-
kor egy is letörlődik, azzal a többi el-elhalaványul. (Purg. XII.) 

A Purgatorio lélektanilag a legfinomabb része a «Divina 
Comedia»-nak, melyben a tisztuló lelkek, ha bűnhődnek is, de 
élvezik a lelkiségnek önmagukban való finomodását s fölülemel-
kednek hiúságon, irigységen, mulandóságon s eltakarítják az 
elrontott élet romjait. Élni sietnek. A Purgatorioban a restek 
mindig sietnek ; azok, kik fönt a csillagos s napsugaras ég alatt 
annyit mulasztottak, — ők még szóbaállni sem érnek rá. A sze-
retet megmarad bennük, de iránya nem a testi szépség, hanem 
a lélek felé tart. Beatrice mondja: 

«mert olyan testnek voltam viselője, 
hogy soha szebbet Természet s Művészet 
nem alkotott — és ím por lett belőle. 
És hogyha így a legnagyobb igézet 
Ily csalfa volt irántad, mely halandó 
szépség izgatná még a szívverésed». (Purg. X^CXI.) 

Ezeket a lelkeket már más szépség izgatja, mely őket nem 
teszi szegényebbekké, hanem ellenkezőleg, tiszta, erős, boldog 
élet öntudatával s örömével telíti. — Dante tapasztalja azt tisz-
tulása végén: 

«Elég, hogy a szent habokból kiérve 
új ember lettem, mintha új gallyat hoz 
az új tavasz az újuló növényre, 
tiszta s röpülni kész a csillagokhoz». (Purg. XXXIII.) 

Itt fönt, a Purgatorio szent hegyén látja meg az egyházat s annak 
világtörténelmi sorsát, nagyszerű allegóriában. Azután Beatrice 
vezeti őt föl sphaerák fokain az Isten dicsőségének amphitheatru-
máig, hol a dicsőült lelkek, mindmegannyi fényes szirom, világító 
rózsává illesztődnek. Ez mind alak, élő szó, testekből s lelkekből 
sugárzó szépség és erő; mindenütt a plastikus művészet van 
munkában. 

Foglalkozott ő azzal a gondolattal, hogy összefoglalja a kor 
philosophiai s theologiai tudományát s «Convivio» cím alatt 
akarta e művet megírni. Nem sajnáljuk, hogy e műve abbama-
radt, mert nem a theologia s a philosophia maga, hanem az, 
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hogy e mélységeket s magasságokat ily művészi kézzel állítja 
elénk, tette nevét halhatatlanná. 

Dante művészetének népszerűségét az is jellemzi, hogy az 
allegória egyes darabjai, mondjuk, az isteni színjáték kulisszái 
ismeretesek voltak; azokat nem Dante találta föl. A túlvilág három 
országa, a fenevadak, a túlvilági vezetők már egyéb művekben, 
így az «Anticerberus»-ban is szerepelnek. Fra Bongiovanni da 
Cavriana az «Anticerberus»-ban szintén bejárja az alvilágot. Szent 
Patrik s a kelta kereszténység legendái, Szent Gergely dialógusai 
mindenfélekép kiszínezik a pokol szenvedéseit. Brunetto Latini 
«Tesoretto»-jában szintén ír erdőről, eltévedt lovagról, magas 
hegyről, őt kioktató nőről. Aki Jacobus de Voragine «aurea 
legendájá»-t olvasta, melyből Zelma Lagerlöff szebbnél-szebb 
meséinek motívumait ves2i s aki a középkor egyházi traditióját 
a symbolumok s allegóriák használatában csak kissé is ismeri, 
az a «Divina Comédia»-t genetikus kapcsolatban fogja meglátni 
az azt megelőző környező irodalommal. E mesék, ez allegóriák, 
e szinek mind megvoltak. E motívumok garmadában voltak fel-
halmozva ; a phantasia bizarr s grotesque decoratiókkal szolgált ; 
csak a művészi kéz hiányzott, mely a «pondust», a «numerust» 
hozta volná e chaoszba. Ezt tette meg Dante; hasonló volt ő e 
részben ahhoz az Amphionhoz, Theba építőjéhez, kiről a «Divina 
Comedia» is emlékezik. A rege szerint Amphion a köveket éne-
kével hozta mozgásba s így építette föl az istenek városát. A kő, 
a középkori mesék s regék anyaga megvolt, csak az ének, a lélek 
hiányzott. Daptéban azonban megjelent mindkettő s alakította s 
tárta ki a lelkek három országát oly nagyszerű s népszerű művé-
szettel, hogy a nép e költeményben fölismerte lelke minden motí-
vumát, benne látta megjelenítve hitét, a káté feleleteit, az Evan-
gélium fényeit, Isten nagyságát s boldogság után vágyó lelkének 
reményeit. A «Divina Comedia» oly népszerű remekmű, mint egy 
gót dóm, melyet csak kevesen tudnának megépíteni, de melyben 
mindnyájan tudnak imádkozni, kik keresztények. A lelkük van 
ily helyen itthon. 

Ez az irodalmi begyökerezés mutatja leginkább a «Divina 
Comedia» irodalmi műfaját s céltévesztettnek tünteti föl azok 
törekvését, kik a Divina Comedia»-t «libello politico»-nak vagy 
tisztára olasz nationalista iratnak tartják. Ez a felfogás kivetkőzteti 
a «Divina Comedia»-t a maga nagy stílusából s a politikai har-
cok beöltöztetésének nézi azt, amikor az erdő alatt Dante állító-
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lag az akkori Firenze politikai s erkölcsi zűrzavarát, a párduc 
alatt megint Firenzét, az oroszlán alatt Franciaországot, a szuka-
farkas alatt pedig a római kúriát értette volna. Dante küzd e 
fenevadakkal s vissza akarna térni városába s eszerint a hegy is, 
mely az őserő homályán itt-ott keresztül világít, nem a rend, az 
erkölcs s szentség hegye, hanem az egyéni érvényesülés symbo-
luma volna. A symbolumok így ugyan nagyon concret álarcok 
volnának; de ezzel a magyarázattal odaveszne az egésznek nagy 
stílusa, odaveszne a «Divina Comedia» általános emberiségi jelen-
tősége, mely nem a politikában s az egyéni, hatalmi érvényesü-
lésben, hanem az emberi élet problémájának fölvetésében, annak 
keresztény megoldásában keresendő. 

A «poëma sacro» második jellege, hogy a kulturát hordozó 
s ihlető hitből, a korszak lelkéből fakadt. Az igazi műremeknek 
lelke van s az a lélek nem az egyesé, nem is kubista, futurista 
szakaszoké, hanem a korszaké, a kulturáé. Bátran mondhatni, 
hogy valóság, élet, lélek nélkül nincs művészet. A kultura lelke 
pedig a hit, mely inspirál és alakít, mely mozgat, színez és éne-
kel, mely az élet motívumait s a szép, nemes s nagystílű élet 
erőforrásait szolgáltatja. Ez tartalmat is ad az egyesnek életébe 
s ugyanakkor az emberiség útjának vonalát az ascensio szögébe 
igazítja bele. 

Ahol ez a belső valóság, tehát hit nincs, ott lehet civili-
záció, de nincs kultura; ott lehetnek a kulturának még intéz-
ményei, de az intézményeket teremtő lélek már eltűnt. Az ily 
intézmények szép csigaházak s remekül ívelt s színezett kagylók, 
de melyekből a csiga már kiveszett; olyanok, mint a régi nagy 
vízvezetékek kiapadt források mellett. A nagy, csengő valóság 
hiánya megérzik a dekadens korszakok művészetén. Annak a 
«történet» már csak mithosz s épen azért, mikor valóságot keres, 
legalább az eszmei valóságot kell megfognia, mert különben nincs 
ami inspirálja. így Wagner Richard bizonyára nem hitt Lohengrin 
vagy Parzifal «történetében», de hitt az eszmék, az igazságok 
valóságában s ez eszmei valóság fakasztotta lelkében az inspiráció 
forrásait s azért tudta azt alakítani s tudott róla énekelni. Ha 
pedig vannak, kik remekműveit nézik s hallgatják, de azok esz-
ményi valóságában nem hisznek, azok bár úsznak a hangok s 
benyomások tengerén, azokból az eszményekből nem élnek s azo-
kat, ha bármily zenei talentumok volnának, megénekelni nem 
tudnák. 
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A nagy valóság, a hitből fakadó élet ereje érzik meg Dante 
«Divina Comedia»-ján. Dante inspirációja a hit, az a valóságos 
kereszténység, mely nem mithoszt, nemcsak eszmét, de realitást, 
történetet hirdet. 

Dante hisz a háromszemélyű Istenben s a megváltásban, 
hisz a túlvilág mennyországában s poklában; neki az nem alle-
gória, hanem valóság. Az Isten ösok és cél. E legfőbb valóság-
nak, mely bölcsesség s szeretet is, jogara alá van minden be-
állítva. Isten minden ; belőle való s beléje tér vissza minden. 
Ő gondolta a «Paradiso»-nak «rosa candidáját», mely fölött «hozzá-
férhetetlen világosságban» lakik s a lét, erő s boldogság hierar-
chikus fokain leér a tőle elfordult lelkek poklába is. A poklot 
is ő gondolta; a «potestate», a «sapienza» s az «amore» alkotta 
meg azt is: 

«Nagy alkotómat vezette igazság, 
Isten hatalma emelt égi kénnyel, 
az ősszeretet és a főokosság.» (Inf. III.) 

Mindennek, ami van, Isten a célja; tudásnak, művészetnek, 
hatalomnak, politikának s az egyéni életnek bele kell torkolnia. 

A lét a «Divina Comedia» szerint jó s nem rossz; a ma-
nichaeismusnak sehol semmi nyoma. Vannak ugyan poklai — de 
milyenek ! — van a létben sötétség s rémes árny ; van világ 
csillagok nélkül, hol a bűn mint korom ül a lelken, hol nap-
sugár helyett tűzvörös, villámkékes, hiénaszem-zöldes fények 
járnak; de tőlünk függ, hogy kiszúrjuk-e szemünket s kioltjuk-e 
napsugarunkat. Miért tennők azt? Föl a fénybe, «alle stelle», 
mondja költőnk. Van zűrzavar, kín, van üvöltés és csikorgás a 
világban, de nem ez, hanem a harmónia s az ének a világ értelme. 
Ki kell emelkedni a lét malomkövei s az alapvetés ormótlan 
sziklái közül. Fönt már minden énekel; a beszéd is énekszó; az 
«eterne ruote», a szférák nem csikorognak, hanem csengnek, 
míg itt a földön még a Cézárok diadalszekerei is csak csikorognak. 

Van sok rossz a világon; de a rossz mindenütt s mindig 
szolgáló hatalom. A gigászok láncokba vannak verve, melyeket 
szét nem téphetnek; a Fúriák tehetetlen dühben őrjöngenek, az 
«ördögsihederek», a «rondakörmök» s ami még van utálatos 
denominációjuk, nem szellemeskednek, nem élcelődnek, hanem 
csak a gonoszság komikumát szolgáltatják ; olyanok, mint a gót 
dómok vízlevezető csatornáinak szörnyű torz-pofái. Lucifer a 
lázadás s tagadás szelleme jégbefagyva él, nincs szellemes mon-
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dása; nem kritizálja s nem vizsgálja felül a teremtést s Isten 
gondolatait. Bizonyára nem Madách Lucifere, ki az Istennek szinte 
vállát veregeti s a jó öreget megszánja, hogy így sikerült világa. 
Az olyan goethei Mephisto-galantuomonak sem akadunk sehol 
nyomára a dantei poklokban, aki végre is különb úr, mint a sere-
gek Ura Istene s már a blazirtság s a dekadencia minden jel-
legét magán hordozza. 

Mily különbség a középkori, hatalmas Isten-fogalom, azután 
a küzdelmes, de Isten kegyelméből győzelmes üdvözülés s Goethe 
s Madách hasonló problémákat oldozgató kísérletei közt! Ott a 
jó győz s nem a rossz; de a jónak küzdenie kell s így ér föl 
a paradisoba; míg ellenben Faust nem bír az életnek egységes 
s győzelmes megoldást adni; az «Ember Tragédiájáéban pedig 
egyáltalában nem értjük, hogy minek küzdjünk küzdve, mikor 
az emberiség történelme csupa kudarc és fintor? 

A «Divina Comedia» iránya az ascensio. A pokol gyűrűi 
s a purgatorio szerpentinjei a lélek fölfelé való törtetésének csa-
varmenetei; neki föl kell magát küzdenie. A lélek tisztulásai s 
kijózanodásai mámorból, igézetből, ösztönösségből arra valók, 
hogy a szebb s erőteljesebb élet zenéjét s szépségét tapasztalja 
meg. Az embernek küzdenie kell ; de minden küzdő lélek győzni 
fog, mert Isten megsegíti. így hordozza azután minden lelki 
fölényességre ébredő ember a Paradiso-t önmagában, hogy 
azután a világból kiszakadva elérjen az isteni élet szférái közé. 

Faust útja nem tart a Paradiso felé. Sőt nincs is Paradiso-ja, 
mert a költemény végén szereplő Madonna s az angyalok csak 
kölcsönkért dekorációk s amit azok mondanak s szavalnak, az 
nem Goethenek s nem Faustnak a hite, hanem idegen énekek-
nek grammofon-reprodukciói. 

Mily óriási à különbség Faustnak s Dantenak pokoljárása 
közt is. Dante azért járja a poklot, hogy a bűnt meggyűlölje s 
kikerüljön hálóiból s azért győz, mert küzd, mert küzdelmében 
a természet s a kegyelem erői egyesülnek. Rendelkezésére állnak 
a «Virgilius»-ban jelképezett értelem s a Lúcia, Matilda s min-
denekelőtt Beatrice által közvetített isteni segítség. Ő sem győzne, 
ha Isten nem segítené; ő sem vetné meg a szirénákat Lúciák 
nélkül s nem találna békét a feldúlt világban Beatrice nélkül. 
Egészen máskép fest a két galantuomo Faust és Mephisto. Faust-
nak is le kellene győzni a rosszat, tehát Mephistót s valamikép le 
is győzi, amennyiben sok kaland és alávalóság után kioson kar-
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maiból; csakhogy ez nem küzdelem, hanem folyamat. Nem is 
győzi le Faust Mephistót azért, mert küzd vele, hanem azért 
marad felül, mert az ember, akármit is csinál, jobb mint az ördög. 
Itt tehát nem egyének, hanem fajsúlyok állnak szemben egy-
mással s a küzdelemnek egyáltalában nincs tragikuma. Miféle 
tragikum az, hogy ha az olajat s a vizet összerázzák; bármint 
is rázzák, bizonyos, hogy az olaj föléjé kerül a víznek. Faustnak 
küzdelme sem tragikus; inkább csak látszat — mondjuk — 
komédia, de nem divina, hanem nagyon is humana. Faust bukik, 
okul, filantróp is lesz, de tulajdonképen törekvő, poklokat győző 
s a tisztulás hegyeit járó erkölcsi pátosz nélkül. S mi az ilyen 
ember célja? Az, hogy ami benne jobb s különb, mint Mephisto-
ban, az a történelmen végig «fölfejlődjék». A világnézetben az 
egyén csak szám; az egyén csak homokszem; a lét súlypontja 
pedig a tömegben s a folyamatban fekszik. Ez az egyéniség le-
fejeztetése... egy neme a bolsevizmusnak. A «Divina Comedia»-
val összehasonlítva Faustot, látjuk, hogy ez utóbbi mennyire nem 
egységes, nem összefüggő, nem organikus s tőről nőtt s tőről 
metszett mű. Goethe benne egy kicsit Virgil, de nem Beatrice. 

A «Divina Comedia» harmadik jellege, hogy pokoli s 
mennyei szenvedélyek lobognak benne. A legfölségesebb s leg-
tisztább eszményiség, az egyház s a haza iránti szeretet egybe-
olvad az örökszép életnek, Beatricének lángjaival. Dantét két 
hatalmas gondolat s indulat vezeti és fűti, s poklon, purgatorión 
s paradison át kíséri s a legszenvedélyesebb kitörésekre ragadja ; 
ez a két hit s két szenvedély Dante hite az imperiumban s 
Dante hite az ecclesiában. Ezekért küzd és lángol; de ezekkel 
együtt szivében hordja Beatricet, ki őt a legmagasabb égbe 
vezeti s ki iránt való szeretetét az ég ki nem oltja, hanem meg-
nemesíti s örökértékűvé teszi. 

Az előbb említett két hitet és szenvedélyt a középkor lel-
kületéből kell kielemeznem; míg ellenben Beatriceért való lán-
golására csak rá kell mutatnom; az magyarázatra nem szorul. 

A aMonarchia» című művében megismerjük Dante ide-
vonatkozó nézeteit. Ezt az iratot ő a római császárságnak, az 
imperiumnak jogairól írta a pápai kúria hatalmi igényei s impe-
rialista terjeszkedése ellen. Valamint az ember — írja ő ebben 
— két részből áll, romlandó testből s halhatatlan lélekből, úgy 
kétféle célra is van rendelve: az egyik a földi, a másik a földön-
túli. Tehát az a gondviselés, mely nem tévedhet, két célt tűzött 
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ki neki; az egyik a íöldi boldogság, melyet önerőnkkel műve-
lünk s ezt a «paradiso terrestre» szimbolizálja; a másik pedig 
az örök élet, mely az Istennek szinről-szinre való látásában s 
élvezésében áll s ezt értjük a mennyei, a «paradiso celestiale» 
alatt E két boldogságra, mint két különböző célhoz, két út is 
vezet : az ész s a hit. De mivel az emberi szenvedély s a rosszra 
való hajlam e kettőt is összezavarná s felforgatná, azért az 
Isten két eligazító hatalmat is állított a világba, az egyik az im-
périum, á másik a sacerdotium, a római császár s a római pápa. 

A filozóf s jogász Dante szerint tehát két rendje van a 
világnak : a spirituálé és a temporale, s e két rendben két tekin-
tély, mint két nap az égen, s két hatalom, mint két kard intéz-
kedik a földön. A két kardot nem szabad egy kézbe tenni; a 
két kardhoz két kéz kell. A két kardot Isten adta s mindegyik-
nek külön adta, az imperatornak épen úgy, mint a pontifexnek 
s az imperatornak nem a pontifex révén adta. 

Dante kora volt az a szomorú korszak, mikor a két kard 
sehogysem találta meg a helyét s mikor az impérium hanyatt-
homlok rohant le a lejtőn. Ki gyöngítette s ki törte össze az 
imperiumot? Dante s a gibelin hazafiak szerint a római kúria 
s weif hatalmi bitorlás. Ezt panaszolja a Purg. 16. énekében : 

«Rómának, ki a világot nevelte, 
Két napja volt, mely vezette az Isten 
s a világ útján, fényét szétlövellte. 
De fényük egymást kioltotta : mígnem 
a pásztorbottal egy kézben a szent kard 
kellett, hogy bénuljanak erejükben.» 

Ekkor jelent meg VIII. Bonifác «Unam, sanctam» bullája, 
mely a két kard elméletét fejtegeti s végső conzekvenciáig hajtja 
az imperiumnak függését a sacerdotiumtól. Dante alighanem e 
bulla ellen írta «Monarchiá»-ját. A tiszteletet megkívánja az 
imperatortól, mint primogenitus filiustól a pápával szemben, de 
a joghatóságot az impérium, a földi dolgok intézése körül meg-
tagadja tőle. 

Mi lett e tiszteletből, mikor Anagniban a 85 éves VIII. 
Bonifácot a Colonnák, gibelinek s franciák ostrom alá fogták, 
mikor palotájába betörtek s a pápát, ki a tiarával fején, palást-
ban ült trónján, arculütötték?! Dante mélységesen szomorkodik 
VIII. Bonifác sorsán; a vérig sértő s Bonifácot végre is sírba 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 0 
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vivő megaláztatásban a tekintély meggyalázását látja. Mikor s 
francia királyok bűneit felpanaszolja a Purg. XX. énekében, így ír: 

« 0 rút fukarság, mily nagyobb gonoszra 
Vihetsz még, aki fajom úgy befontad, 
hogy önön húsát oltárodra hozza ? ! 
S hogy mindez ne is tűnjék borzalomnak, 
látom Adlagiát (Anagnit), sőt helyettesében 
Krisztust is foglyául a liliomnak. 
Látom, újra gúnyolják, szörnyűképen, 
Az ecetet s epét ajkára tolják 
S élő latrok közt őt ölik meg épen. 
Látom az új Pilátust, — semmi korlát 
Vérszomjának : s a templomba viendi 
Törvény ellen, a kapzsiság-vitorlát. 
Ó Uram Isten, melyik hír jelenti 
Már a bosszút, mely haragod csitítván, 
Lelkem békéjét újra megteremti.» 

Ó jól tudja megkülönböztetni a pápát, mint Krisztus hely-
tartóját, a Qaetani családból való VIII. Bonifáctól s a «cupidigiát», 
az éhes szukafarkast, meg a hatalmi politikát a pásztorbottól, 
mely az imperiumnak sírját ássa s Itália dicsőségét, a római-
latin imperialis tradíciókat szétfoszlatja. 

De ezt nemcsak mint filozóf s jogász siratja, hanem mint 
lángoló híve Itáliának. Dante úgy tartotta, hogy Itália a tágabb 
értelemben vett latin-római nép. Rómának, az itáliai népnek az 
a missziója van, hogy a világ feje legyen. Neki adta Isten a két 
primátust, az imperiumot s a sacerdotiumot. Az a körülmény, 
hogy a császári korona most Albert, majd VII. Henrik fején 
ragyog, mellékes; mert bárki legyen imperátor, az mind római. 
Itáliát tehát nem kellett megszabadítani a római imperiumtól, 
hiszen ez az impérium római, tehát az övé ; aki ettől akarja meg-
szabadítani, az világhivatásától fosztja meg, az egységét töri 
össze, az száz város és száz kényúr prédájául dobja oda. Ezí 
teszi a kúria, ezt a welf teokrátikus pártérdek. Ennek átérzéséből 
csendül meg ajkán a fájdalmas ének (Purg. 6.): 

«Rab Itália, hajh, nyomor tanyája, 
Kormánytalan hajó vad förgétegben, 
Világnak nem úrnője, csak rimája.» 

Dantét az olasz egység legkiválóbb képviselőjének tartják, 
mint aki az olasz nemzeti gondolatot lángoló kifejezésre hozta. 
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Ez mindenesetre igaz, de hozzá kell tennünk: gibelin kiadásban. 
Az olasz egységet ugyanis a gibelin városok s az imperátorok 
ellen küzdő kúria is akarta s bizonyára az a szó, melyet II. 
Oyula pápa ajkára tesznek: «fuori i barbari d'Italia», ugyancsak 
olasz nacionalista irányzatot jelent, mely Dante nacionalizmusánál 
radikálisabbnak látszik. Csakhogy Dante s a gibelinek az ő 
korukban reálisabb nemzeti politikusoknak bizonyulhattak, mert 
a római-latin impérium keretében jobban látták biztosítva Itália 
egységét, mint a kúria nacionalista irányzatában. A kúriának 
ugyanis nem volt hozzá semmiféle reális hatalma, hogy az olasz 
egységet megteremtse; másrészt meg a gibelinek elvből is sza-
badulni akartak a kúria teokratikus hatalmától, mely szerintük 
nem volt arra hivatva, amire áhítozott. Ilyen értelemben kell venni 
Carducci s sok újabb, olasz Dante-magyarázónak szavát, aki 
mondja: «Dante é il maestro nostro ed il padre nella conser-
vazione délia tradizione romana al rinnovamento d'Italia». Dante 
azonban a «rinnovamentót» épen úgy a római imperiummal való 
együtthaladás hangoztatása által, mint az egyházi világi uralom 
kárhoztatása által vallotta és szolgálta. Dante meg' volt győződve, 
hogy a pápai politikai hatalom kiterjesztése Itáliára isteni s 
emberi jog ellen van. 

De Dantét a pápai imperializmus ellen nemcsak a latin-
római impérium hite s nemcsak Itália szeretete állította frontba, 
hanem egy más szellem, az egyházi reform szelleme, mely 
Gioachino de Flore apuliai kolostorából indult ki s befolyása 
alá hozta Itáliát s Dél-Franciaországot. Assisi Szent Ferencet is 
a «domina paupertas» bájolta el; de ő nem csinált téziseket; 
ő, a «poverello di Christo», élte s énekelte az Úr evangéliumát, 
de nem csinált kontroverziákat, hogy a szegénység kötelező-e s 
mennyiben minden keresztényre nézve. Szabályokat csinált rendje 
számára, de azokat III. Ince pápa visszaadta neki, mondván 
hogy ő szabályokat s nem dalokat várt tőle. A dalos szabályo-
kat azután azok nem tudták élni, kik nem tudtak Szent Ferenc 
módjára énekelni. Szent Ferencnek e dalos szelleme száz év alatt 
nem ernyedt meg úgy a rendben, hogy ne lettek volna sokan, 
kik a szegénységet szigorúan ne vették s a rendi életet eszerint 
ne akarták volna intézni. Ezek az elvilágiasodott s gazdag egy-
házra sem néztek nagy szeretettel, sőt könnyen érthető, hogy az 
«usus paupert» nemcsak a rend keretében, de az általános egy-
házban zsinórmértékül szerették volna látni. Tényleg a rendi 
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kérdésből nagy egyházi kérdés lett, hogy a szegénység s a 
teljes vagyontalanság mennyire kötelező azokra, kik Krisztust 
követni akarják s az egyházi reform tekintetében ez lett a vezető 
gondolat. A viennei zsinat 1313-ban azon fáradozott, hogy a 
spirituálisokat — ezek voltak Szent Ferenc szegénységének szigorú 
interpretatorai — a konventualisokkal kibékítse ; de V. Kelemen 
pápa halála után végleges szakítás állt elő a két párt közt. 
A spirituális franciskánusok gibelinek lettek. Ezek a sovány, 
szigorú emberek Alvernia hegyéről Münchenbe menekültek. Az 
«Arbor vitae crucifixae», mely az Alvernia hegyén fakadt, bajor 
Lajos császár oltalma s védelme alatt akart kivirágozni; szer-
zője, a szigorú Ubertino da Casale az Alpeseken túl keresett 
menedéket. 

Dante maga is Szent Ferenc harmadrendjének tagja s az 
egyházi reform hive, mindazt szemére veti a pokolba taszított 
III. Miklós,. VIII. Bonifác, V. Kelemen, XXII. János pápáknak, 
amit a spirituálisok kifogásoltak, a gazdagságot, a pompát, a 
kapzsiságot, a hatalmi vágyat s a «Paradiso»-ban haragtól izzó 
szavakat ad Szent Péter apostol ajkára. Amennyire szereti s 
becsüli az anyaszentegyházat s amennyire szeretné, hogy az 
Evangelium szelleme járná át azt egészen, oly hévvel fordul ő 
is az impérium s VII. Henrik felé s még egyházreformi szem-
pontból is várja a nagy Veltro-t, azt, ki némelyek szerint im-
perátor, mások szerint a «papa angelicus» lenne s aki meg-
reformálja majd az egyházat és «di quel umile Italia fia salute», 
(Inf. I.) fölemeli a megalázott Itáliát. 

Azonban az ilyen küzdő s fölzaklatott léleknek is magá-
ban abban a megreformálandó egyházban kell lelki egyensúlyát 
s eszményi kielégülését keresnie. Tudja, hogy azt máshol meg 
nem találhatja, azért lelkének szenvedélyessége a szépség, a meg-
nyugvás, a béke, az örök boldogság felé irányult, az után lán-
golt. A költő lelke, ki a spiritualista szellemi áramlatban él, 
csupa hit és szeretet ama szebb s reálisabb világ iránt, melyet 
vándorútján, kiábrándulva a világból s a hatalmi zűrzavarból, 
fölismernie sikerült. Errefelé irányította a költőt az örök szép-
ség s az isteni jóság szimbóluma, az ideális tiszta szeretet s az 
isteni bölcsesség szimbóluma, Beatrice. 

Ez a Beatrice — amint mondtam — már nem Beatrice 
Portinari, hanem a testből-vérből kivetkőzött s fényes szépségbe 
s szellemi fölénybe öltözködött nő, kinek «ruhája volt piros 
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szövet tüzéből» s zöld köpenyben, fehér fátyollal fején s olaj-
faágkoszorúzottan fogadja a költőt a tisztulás hegyének ormán. 
Az isteni kegyelem vezette a költőt eddig is s ide is. Beatrice 
könyörgött érte s elküldte Luciát, a megelőző s fölvilágosító 
kegyelemnek s Virgilt az emberi értelemnek szimbólumát hozzá. 
Azok vezették ki a sötét erdőből, a mámor s álomkór éjszakájából. 

Dante érzi bűnösségét. Aki Szent Ferenc kötelét aranylánc-
nál többre becsülte, annak lelke a penitencia szellemében éledt 
föl. Beatrice fönt a tisztulás hegyén emlékezteti Dantét, hogy 
hűtlen volt hozzá s az élet örömeit s értékeit máshol próbálta 
keresni ; fölpanaszolja, hogy 

«Amint húsból a szellemig fölértem 
És nőtt az erény bennem és a szépség 
Láttam, hogy mind kevésbé hevül értem 
És hamis út felé fordítja léptét 
Csalfa képeit követvén a jónak, 
Amelyek máshogy adják, mint Ígérték. 
S semmit sem ért kikérni titkos szónak 
Erejét sem, hogy tán álmában intsen ; 
Mert oda se nézett a Sugalónak. -
Oly mélyre sülyedt : láttam íme nincsen 
Eszköz üdvére más, mint megmutatni 
A veszett népet az örök bilincsben.» (Purg. 30. É.) 

Beatrice eszközölte ki neki, hogy a poklot lássa s ezáltal 
az igazi Istenszeretetre képesedjék. Beatrice vezeti be őt aztán 
a Paradisoba, a «felices ignés», a boldog tüzek, vagyis boldogult 
lelkek s az éneklő boldogság s zengő szférák hónába. Beatrice 
szépsége más-más fénybe öltözik, mert a mennyország más-más 
boldogsága tükröződik rajta; amikor a költő Beatrice szemébe 
néz, más-más isteni szépség s öröm sugárzik belőle s ő is a 
«transumanar»-nak, az emberiből való kiemelkedésnek gyönyörét 
élvezi. Végre meglátja a «Candida rosa» fényszirmos párkány-
zatait, a boldogult lelkeket, a megváltottakat; belőlük mindmeg-
annyi ragyogó sziromból van kötve az Isten dicsősége: 

«In forma di Candida rosa 
Mi si mostrava la milizia santa 
Che nel suo sangue 
Christo fece sposa.» (Par. 31.) 

E szellemi szépség s dicsőség nagy valóságát az r ember 
már csirájában magában hordja s ez öntudattal szemben eltörpül 
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a világ, az ember s az ármány s minden történelem; a párt-
viszály csatája elnémul s az ember úrrá lesz szive, vére s sorsa 
fölött. Ezt a lelki nagyságot, e nagy hitet s öntudatot akarja 
Dante megőrizni magában s azért kéri lelke szerelmét, hogy 
óvja s biztosítsa ezt benne: 

«La tua magnificenza in me custodi 
Si che l'anima mia, cha fatt' hai sana 
Piacente a te dal corpo si disnodi.» (Par. 31, 88.) 

Ezzel a hittel s szeretettel, mellyel az eszményi szépséget 
s üdvösséget szerette, karolja át a lelkek orientációjának isten-
adta intézményét, az egyházat. Ö az egyházat szerette, —1 azt 
Krisztus misztikus testének nézte, — ő az egyháznak hódolt, de 
Bonifác s V. Kelemen s XXIII. János politikáját, szukafarkas 
éhségét az aranyra, az elvilágiasodott prelátusokat, a Szent Ferenc 
s Szent Domonkos szelleméből kivetkőzött frátikat ostorozta. 
Ő teljesen orthodox volt hitében. A «Paradiso» 24. É.-ben le-
teszi hitvallását. Nagyszerű vízióban látja az egyházat a Pur-
gatorio szent hegyén a kétkerekű szekér képében, melyet a 
Griff, a félig madár, félig oroszlán húz, — Krisztus jelképe, ki 
Isten is, ember is. Hét gyertyatartó, a hét szentség ég előtte, 
melyeknek lángja mint más-másszinű csík, lobogóként hátra-
szállva a végtelenbe nyúlik. Huszonnégy vén, az Ó-Testamentum 
könyveinek szimbólumai, a négy ezechieli misztikus állat — a 
négy Evangelium jelképei, haladnak előtte ; mellette pedig három 
nő, — a hit, remény, szeretet, — majd megint négy — a négy 
sarkalatos erény — lépked. Erre a szekérre tör le a római 
pogány impérium sas-madara, mely az Egyházat üldözte, később 
pedig Nagy Konstantin alatt elvilágiasította : 

«Aj, Konstantinus, látod mennyi rosszat 
Szült nem megtérésed, de adományod, 

Mellyel először lett egy pápa gazdag.» (Pokol 19, 115.) 

Az egyház szekerének sok ellensége támad: 
«Aztán egy rókát láttam csúszni halkan 
A diadalszekér kasába, melynek 
Rég lehetett már része jobb falatban. 
S láttam, hogy hölgyem ajkai perelnek 
A ronda dögre, mire az elillan.» (Purg. 32, 118.) 

Azután egy sárkány döfi farka fullánkját a szekérbe; a kerekek 
kidőlnek s a szent alkotmány sarkán hét fej nő ki, a hét főbűn 
s végül apokaliptikus látománnyá változik el a vizió: 
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«S oly biztosan mint hegyen sziklaváros 
Csücsülve rajt egy parázna Asszony 
Tünt föl : s z e m e körülkacsintva nyájas ; 
D e hogy mindenkit onnan elriasszon 
Egy óriás állt egyenest előtte 
S megfordult néha, hogy csókot kaphasson.» (Purg. 32.) 

A céda nőt az óriás, a francia király Avignonba viszi. 
De Beatrice őrzi a szekeret mint egy második fájdalmas 

anya s kilátásba helyezi a szabadítót, a titokzatos Dux-ot. 
Fölemelni, megtisztítani az egyházat, Krisztus szellemével 

eltölteni, ezt a vágyat oltotta Dantéba s az egész spiritualista 
franciskán mozgalomba az egyház szeretete. 

Ezt nem értik, kik Dantét heretikusnak, forradalmárnak 
gondolják, vagy akik épen, mint E. Aroux, azt mondják róla, 
hogy «Dante heretique, revolutionaire et socialiste.., pour con-
stituer la Franc-massonerie», vagy mint az Unita Italia elő-
harcosai a XIX. században, kik a Veltróban Viktor Emánuelt, 
Garibaldit vagy III. Napoleont látják. Ezzel egy későbbi kor-
szak felfogását s indulatait plántálják bele mult századoknak 
történetébe s nem értvén meg a múltnak szellemét, magát ezt 
a történelmet is meghamisítják. Igaza van Giobertinek, ki bár 
Danteban a szabadság s a nemzeti érzés ébresztőjét látja, mégis 
azt írja róla: «Dante fu devotissimo al Pontefice!» Dante tele 
volt tisztelettel a Pontifex iránt! 

Ez eszmefuttatás rásegít arra az összefoglaló Ítéletre, hogy 
a «Divina Comedia» tiszta, melodikus kifejezése volt a keresz-
tény világnézetnek s a középkori ember eszményiségének, hogy 
fölségesen csengő harangszó volt a perpatvarban s nevezetesen 
Itália zűrzavarában. Művészi formába öltöztetett hitnek szent 
éneke volt, mely égbe intett s az útra oda föl hangolt is. 
E «poëma sacro»-val ajkán Dante nagy missióban járt, hogy 
az emberiséget arra a békére s megnyugvásra segítse a nyug-
talan világban, melyhez Isten kegyelméből ő maga eljutott. 

Ha pedig arra gondolok, hogy a szélszakgatott Itáliának 
öntudatára hozta nemzeti föladatát, egységes nemzeti föltáma-
dását, akkor úgy érzem, hogy ez ihletett lapokról felénk is a 
nemzeti föltámadás pátosza száll. Mindenképen magunkra alkal-
mazzuk azt a szót, hogy 

«O beata Ungheria, se n o n si lascia piu malmenare.» (Par. XIX.) 
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s azt úgy értjük, hogy boldog lesz Magyarország, ha nem 
hagyja magát elszakíttatni ezredéves alapjairól, ha megtartja 
kereszténységét, s megőrzi nemzeti géniuszát. Csonka, mert 
megcsonkított s szétszakított Magyarországunk határkövére írjuk, 
amit Dante sírján olvasunk: «His non cedo malis», szerencsét-
lenségünkben nem adjuk meg magunkat; hanem «alle stelle», 
poklon s purgatórión át a föltámadt Magyarország csillaga felé 
tartunk. 

Székesfehérvár. Dr. Prohászka Ottokár. 



ÁLAPOSTOLI K Á N O N G Y Ü J T E M É N Y E K AZ 
E L S Ő HÁROM SZÁZADBÓL. 

3. §. A Didascalia. (Folyt, és vége.) 

J\z Á L A P O S T O L I kánongyüjtemények közt a harmadik helyet az 
J \ ú. n. Didascalia foglalja el, amelynek a syr fordítás szöve-
gében fennmaradt teljes cime így szól: «Didascalia id est Doc-
trina catholica (xad-wXixrj SiSaaxaXíx) duodecim apostolorum et 
sanctorum discipulorum Salvatoris nostri».1 

A kritika már közel két évtized óta (Funk 1901) egyetért 
abban, hogy a Didascalia-t Syriában vagy Palestinában egy isme-
retlen szerző a III. század második felében írta. Achelis annak 
a feltevésnek adott kifejezést, hogy a művet egy coelesyriai 
katholikus püspök írta.2 

A Didascalia eredeti görög nyelvű szövege nem maradt 
fenn, de az a syr és latin fordítások segélyével legnagyobbrészt 
rekonstruálható a Constitutiones Apostolorum hat első könyvének 
szövegéből, amely, mint látni fogjuk, nem más, mint bő átdol-
gozása a Didascalia szövegének.3 

Azonban teljes egészében fennmaradt a Didascalia szövege 
syr fordításban, és pedig hat különféle syr kódexben. A syr szö-
veget elsőizben Lagarde tette közzé 1854-ben a IX. századbeli 
saintgermaini kódex nyomán, 1903-ban pedig Dunlop Oibson 
Margaréta asszony kiadta és angol fordítással kisérte azt a syr 
szöveget, amelyet Rendel Harris fedezett fel és másolt le Meso-
potámiában. 

A Didascalia a IV. század végén készült latin fordításainak 
töredékeit (az egész műnek körülbelül háromnyolcada) Hauler 
Edm. fedezte fel 1896-ban a veronai káptalani könyvtár palim-
psest kódexének a VI. században írt alsó írásában és adta ki 
1900-ban ; a töredékek az egész művön végigvonulnak. Egy újabb, 
XI. századbeli interlineáris (teljes) latin fordítás maradt fenn a 

1 Funk Didascalia. I. k. 2. 1. 3 Funk i. m. I. k. VI. 1. 
2 Funk i. m. I. k. IV.—V. 1. 
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vatikáni 5403. számú latin kódexben, amely teljes syr szöveget 
is tartalmaz, de ez a kódex még nem került kiadásra.1 

A Didascalia szövegét francia fordításban Nau F. (Paris) 
adta ki 1902-ben, majd német fordításban és magyarázatokkal 
Achelis H. és Flemming J. (Leipzig) adták ki 1904-ben,2 latin 
fordításban és magyarázatokkal pedig Funk F. (Paderborn) bftcsá-
totta közre 1905-beri az ő «Didascalia et Constitutiones Aposto-
lorum» műve I. kötetében. E műben a latin szövegbe fel vannak 
véve a veronai palimpsest szöveg töredékei, de némi hozzá-
adásokkal (< > ) vagy kihagyásokkal ([ ]), illetve a kihagyandó 
szavak jelzésével, és ezenkívül Funk a veronai szövegben fenn 
nem maradt szöveget a syr szöveg után teljesen újból fordította 
le latinra a syr szöveg után.3 

A Didascalia eredeti szövege nem volt sem könyvekre, sem 
fejezetekre felosztva ; a latin fordításban legalább is sehol sincs 
felosztásnak nyoma.4 A syr szöveg 26 (párisi kódex), illetőleg 
27 fejezetre (mesopot. kódex) oszlik, s A mű tiszta áttekintése 
végett azonban jobb alkalmazni a Constitutiones Apostolorum 
felosztását, amely a Didascalia anyagát átdolgozván, azt hat 
könyvre osztotta fel a következő címfeliratokkal: I. könyv: De 
laicis. (Ilepí Xaixtúv.) II. könyv: De episcopis, presbyteris et dia-
conis. (Ilepí smaxóraöv, Ttpeßuxepwv xaí Siaxóvwv.) III. könyv: De 
viduis. (IIspî IV. könyv: De orphanis. (Ilepí ópcpávwv.) 
V. könyv: De martyribus. (Ilepí (xapxúpwv.) VI. könyv: De schis-
matibus. (Ilepí oxta|i,scTwv.)6 

Bár ezek a címfeliratok az egyes könyveknek nem teljes 
tartalmát juttatják kifejezésre, de mivel mégis a tartalom túl-
nyomó és jellegzetes részét jól megjelölik, alkalmasak a könyv 
tartalmának szemléltetésére. 

A mű előszavában az Isten által alapított katholikus egy-
háznak, az Úr szöllejének tagjai, a választottak megszólító alakban 
felhivatnak, hogy hallgassák meg a szent tanítást, egyetértve az 
ő szent harsonáival. 

1 Funk i. m. 1. k. VIII. 1; O. Bardenhewer, Geschichte der altk. Litt. 
II.2 305., 311. I. 

2 Funk I. k. X. 1.; Bardenhewer, II.2 310—1. 1. 
3 Funk i. m. I. k. X—XI. 1. 
* U. o. XI. 1. 
5 U. o. XII. 1. 
« U. o. XIII. 1. 
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Az I. könyv (Ilepî Àatxwv) elején tovább is megszólító alak-
ban utasíttatnak a világi hivek, hogy a rosszat kerüljék és a jót 
gyakorolják (1, 1—2. fej.), a nős férfiak pedig, hogy csakis fele-
ségeik tetszését keressék és minden felesleges ékességtől (szép 
ruha, gondozott haj, aranygyűrűk) és a szakái borotválásától 
tartózkodjanak, nehogy ezzel idegen nők tetszését nyerjék meg, 
hanem inkább kerülve :*a semmittevést, dolgozzanak, vagy ha gaz-
dagok, az Úr igéi fölött elmélkedjenek, felkeresve ily célból 
hivő társaikat, vagy pedig otthon maradva olvassák végig » szent 
könyveket («Legem et Regum libros et Prophetas et Evangelium»), 
a pogány könyveket azonban egyáltalában ne is érintsék, a mind-
két nemre nézve közös és nyilvános fürdőket pedig ne láto-
gassák. (I, 3—7. fej.) Azután a keresztény nők kapnak hasonló 
utasításokat (túlnyomólag megszólító alakban), nevezetesen, hogy 
csakis férjeiknek törekedjenek tetszeni, kezeik a gyapjúra, gon-
dolataik pedig az orsóra irányuljanak («manus sint ad lanam et 
cogitatio ad fusum», I. 8, 2.), továbbá, hogy az utcán lefátyolozva 
járjanak, arcukat ne fessék, szerényen járjanak «teljesen betakarva 
ruhával», a nyilvános fürdőktől vagy teljesen tartózkodjanak, 
vagy pedig azokat csak ritkán és sohasem sokáig, nem délben, 
hanem 10 órakor (d. u. 4 óra) látogassák (1, 8—10. fej.). Az I. 
könyvben az apostolok sehol, mint a mű szerzői — kivéve, 
burkoltan bár, az előszóban — meg nem szólalnak.1 

A II. könyv (IlepE éTuaxóraöv xaí npeaßuxspwv xaí Staxóvwv) 
elején a megszólító alak néhány fejezeten át (1—6, 5) a törvény-
stílusnak ad helyet. Először is felsoroltatnak a püspökséghez szük-
séges tulajdonságok : a püspök legalább 50 éves legyen, tiszta 
életű, akár özvegy, akár házas, kinek gyermekei jámborul vannak 
felnevelve.2 A püspök nagyon serény legyen a prédikálásban, 

1 Funk i. m. 2—29. 1. 
2 A Didascaliának ez a helye (Did. II, 2, 3) a régi latin (veronai palim-

psest) fordításban így szól : «Ita ergo probetur, cum manus impositionis (sic !) 
accepit, et sic ordinetur in episcopatum, si est castus, si uxorem castam aut 
fidelem, habuit aut habet, si filios pie educavit et erudiens produxit, si ii qui 
intra domum ejus sunt, reverentur eum et honorant eum et omnes subditi illi 
sunt». Ebből a helyből az látszik, hogy a Didascalia szerzőjének hazájában rendsze-
rint özvegy vagy példás házas férfiakat választottak és szenteltek fel püspökökké. 
A bigamia successiva tilalmáról pedig hallgat a Didascalia; azt kétségkívül 
feltételezi a pastoralis levelek után. A Constitutiones Apostolorum szerzője (a 
IV. század végén) a Didascaliá-nak ezt a helyét teljesen változatlanul átvette 
{néhány epitheton ornans hozzáadásával) a Constit. Ap. II. könyv 2. fejezet 
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jártas a szentiratok olvasásában, hogy azokat pontosan tudja 
lefordítani és megmagyarázni. (II, 1—5. fej.) A püspök köte-
lessége jó példát adni a népnek, a bűnösöket meginteni és nyil-
vánosan megfeddeni és a gonoszul vétkezőket a templomba való 
belépéstől eltiltani. (II, 6—9. fej.) A püspök köteles a bűnbánó 
bűnösöket szeretettel fogadni, meg nem ijedve azoktól (monta-
nisták? novatiánusok ?), akik szánalom nélkül azt mondják, hogy 
ilyenekkel nem szabad magukat beszennyezni. (II, 10—15. fej.) 
Kövétkezik annak az elmondása, miképen kell a bűnöst az egy-
házból kizárni és a bűnbánat elvégzése után (t. i. egy- vagy két-
vagy három- vagy öt- vagy hétnapi bojt) visszavenni az egy-
házba, «mialatt az egész egyház imádkozik és a püspök a bűnösre 
ráteszi kezeit». (II, 16—24. fej.) 

A II. könyv következő fejezeteiben a püspökök kötelessé-
gévé tétetik, hogy az oblatiokból csak keveset fordítsanak a 
maguk szükségleteire, a megmaradó részt pedig kezeljék az árvákr 
özvegyek, szenvedők és vándorok javára. (II, 25. fej.) Azután a 
világi hivek köteleztetnek, hogy a püspököket, a diaconusokat, 
diaconissákat, presbytereket, özvegyeket és árvákat tiszteljék. 

3. versébe, de művének későbbi helyén, a VI. könyv 17. fejezetében — amely-
nek megfelelő tárgyú szöveg nincs a Didascaliában — már az összes papok 
házasságára ad részletesebb szabályokat a következő szavakkal : «Kimondjuk, 
hogy a püspöknek, presbyternek diakónusnak egyházasságú (p.ovofà|ious) ember-
nek kell lennie, akár él még házastársuk, akár már meghalt; de nem szabad 
nekik, ha a felszentelés után nőtlenek voltak, házasságra le'pnt, sem pedig, ha 
már előbb nősültek, más nővel házasságra lépni, hanem meg kell elégedniök 
azzal, akivel a felszenteléshez jöttek. A subdiaconusoknak (öuíjpé-n;;) pedig és 
a cantoroknak (cpaX-ccpSol), a leetoroknak ( á v a f v ö o x a i ) és ostiarlusoknak (rcuXtopoí) 

szintén parancsoljuk, hogy egyházasságúak legyenek ; de ha a házasság előtt 
léptek a papsagba, megengedjük nekik a házasságkötést, ha ilyen szándékuk 
van, nehogy bűnbe esvén bűnhődjenek. De semmiféle papnak nem engedjük 
meg, hogy feleségül vegyen kéjnőt vagy rabszolganőt vagy özvegyet vagy ura-
hagyott nőt, miként már a törvény előirja. (Levit. 21, 7. 14.) Diaconissává 
érintetlen szűz választandó meg vagy pedig legalább egy férjjel élt özvegy, hivő 
és tisztes nő». (Funk, Did. I. 339—41 ; Pitra, Juris eccl. Graec. hist, et monumenta. 
I. 325.) A Constitutiones Apóst, tehát egyik helyen sem tiltja meg, még a püspöknek 
sem, a házaséletnek a feiszentelés után való folytatását (Usus matrimonii.) 
A VIII. könyv 47. fejezetében foglalt Canones Apostolorum gyűjteményben, 
amelynek szintén a Constitutor a szerzője, kiközösítéssel sujtatik a püspök, 
presbyter és diaconus, aki feleségét a vallás ürügye alatt elbocsátja (5. apostoli 
kánon); más helyen pedig az összes a felszentelés után még nőtlen papok 
eltiltatnak a házasságkötéstől, kivéve csakis a lectorokat és cantorokat, ha ők 
feleséget venni akarnak (26. apostoli kánon.) 
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Az agapék-ban a presbyterák (a veronai latin szöveg szerint 
«presbyterae» és «aniculae», a Constitutio görög szövege szerint: 
Ttpeaßüxepat) is kapjanak részt, de a diaconusok, presbyterek és ha 
vannak, a lectorok kettős részt kapjanak, a püspök pedig négy-
szeres részt. A püspök nem köteles az általa kezelt javakról szá-
mot adni. (II, 26—36. fej.) A bűnbánatot tartó bűnösök csak az 
isteni ige hirdetését hallgathatják, de a híveknek nem szabad 
velük együtt imádkozni; épen így a katechumenek is csak az 
igehallgatáshoz bocsáttatnak. (II, 37—43. fej.) A diaconusok töre-
kedjenek egyetértésre a püspökkel és mindenről tegyenek jelen-
tést a püspöknek. (II, 44. fej.) A keresztények sohase járuljanak 
a pogányok bíróságai elé és keresztények ellen ne vegyenek 
igénybe pogány tanukat. (II, 45—46. fej.) A keresztény bíróságok 
tárgyalásai hétfőn tartassanak. Az összes birói tárgyalásokon legye-
nek jelen a presbyterek és a diaconusok a püspökökkel. Óvakodni 
kell az igazságtalan ítélet hozatalától. Épen azért mind a két 
fél jelenjen meg a tárgyaláson. A meg nem jelenő alperest meg 
kell feddeni és a gyülekezetből kizárni addig, míg bűnbánatot 
nem tart. (II, 47—50. fej.) Nem szabad ítéletet hozni az egyik 
fél távolléte esetén, valamint ha magát nem védheti meg, továbbá 
nem hamis tanúság alapján. A keresztény bírák utánozni köte-
lesek a pogány birák gondosságát abban, hogy igazságtalan 
ítéletet ne hozzanak. A bírósági tárgyalás előtt meg kell kísérelni 
a felek kibékítését. (II, 51—56. fej.) A kötelező templomülési sor-
rend a következő: a presbyterek üljenek a templom keleti olda-
lán és az ő helyük közepén álljon a püspök trónusa, a presby-
terek után üljenek a világi férfiak és végre a nők. Az ima kelet 
felé fordított arccal történjen. Az eucharistiai áldozatoknál egy 
diákon mindig kívül álljon a kapunál, hogy figyelemmel kisérje 
a belépőket, egy másik diákon pedig belül, hogy a belépőknek 
helyöket kijelölje, de őhozzá tartozik arra is vigyázni, hogy 
senki se suttogjon vagy aludjon vagy nevessen vagy fészkelődjön. 
A diaconus minden belépő keresztény férfitól vagy nőtől kér-
dezze meg, hogy házas-e vagy özvegy-e? hogy hivő-e, vagyis 
az egyházhoz tartozik-e, avagy pedig az eretnekséghez tartozik? 
A más egyházmegyéből jövő presbyternek a presbyterek közt van 
a helye. Az érkező idegen püspök üljön együtt a helyi püspökkel, 
ugyanazon tiszteletben részesülve. A püspöknek fel kell kérnie 
a jövevény püspököt, hogy beszéljen a néphez és végezze az 
eucharistiát, de ha ezt szerénységből tenni nem akarná, akkor 
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legalább arra kell őt felkérni, hogy a kelyhet ő konzekrálja.1 

A már trónusán ülő vagy az Isten igéjét hirdető, hallgató vagy 
olvasó püspök sohasem keljen fel helyéről és székekről ne gon-
doskodjék, még ha a világban nagyobb tiszteletre igényt tartó 
egyén is érkezik a templomba. (II, 57—8. fej.) A keresztény hivek 
buzdítandók a püspök által, hogy vasárnaponkint a templomban 
összegyűljenek az üdvösséges ige hallgatására és az örökkévaló-
ságra maradó isteni eledel vételére. A keresztények kövessék a 
pogányok példáját, kik naponta egybegyűlnek a bálványok temp-
lomaiban, valamint a zsidók példáját, akik szombatokon a zsi-
nagógákban gyűlnek össze. Az egyházi gyülekezetet nem szabad 
elmulasztani anyagi dolgok és világi ügyek vagy pláne a pogány 
szinpad megtekintése végett. A keresztény hivek, főleg a fiatalok, 
felhivatnak, hogy mindig kerüljék a semmittevést. (II, 59—63. fej.)2 

A Didascalia imént ismertetett II. (legterjedelmesebb) köny-
vében ismételten előfordul az, hogy az utasításokat az első sze-
mélyben megszólaló összes apostolok (az egyes apostolok meg-
nevezése nélkül) adják. Ilyen helyek : 11.14, 9; 11.55, 2; 11.56,3. 

A III. könyvben (HepE yjjfwv) arra adatik utasítás, hogy 
özvegyek közé csak azok vétessenek fel, akik 50 évnél nem fia-
talabbak.3 (A Didascalia szerzője az özvegyek alatt diaconissákat 
ért, akik, úgy látszik, a Didascalia hazájában és korában mindig 
csak az özvegy nők közül vétettek.)4 Fiatalabb özvegyek e helyett 
csak segélyeztessenek, mivel esetleg még második házasságra 
kívánnak lépni, amely a világi özvegyeknek nincs megtiltva, de 
meg van tiltva a diaconissáknak. Harmadik házasságra lépni még 
a világiaknak sem szabad, az ily házasságra lépő özvegy úgy 
tekintendő, mint kéjnő. (III. 1—2. fej.) A keresztények segélyezzék 
a fiatal özvegyeket, de segítsenek más szegényeken is és e célra 
az alamizsnát a püspökhöz szolgáltassák be és ő ossza ki azt, 
megemlítve az alamizsnaadónak nevét, hogy a szegények érte 

1 A Constitutiones Apóst, szerzője a Didascaliának (II, 58, 3) ezt a sza-
bályát úgy változtatta meg, hogy ha a jövevény püspök az egész eucharistiát 
végezni nem hajlandó, akkor legalább ő áldja meg a népet. (Constit. Ap. II, 
58, 3.) Ugy látszik, a IV. században már kiveszett Keleten a gyakorlatból a 
helybeli és a jövevény püspökök concelebrálása. V. ö. Funk, I. 168. 1. 

2 Funk, Did. I. k. 30—181. 1. 
3 Szent Pál (I. Tim. 5, 9) az «özvegyek» (diaconissák) korául 60 évet ír 

elő. A Constitutiones Ap. a Didascaliával párhuzamos szövegben (III. 1, 1)-
szintén nem 50, hanem 60 évet ír elő. 

4 U. o. 182. 1. i. j. 
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imádkozzanak. (III. 3-4. fej.) «Az özvegy» imádkozzék az adakozókért 
és az egész egyházért, keveset beszéljen, ő maga sohase tanítson, 
hanem azokat, akik katechizáltatni kívánnak, küldje a vezetőkhöz 
(«ad praepositos mittat», Constit Ap.: «iuoaxeXXouaa TOEÇ ^you|xé-
voiç); ha pedig kérdést intéznek a diaconissához az igaz életről 
és Istenben való hitről, a bálványok lerombolásáról és az egy 
Istenről («de justitia ac de fide in Deum, de dissolutione ido-
lorum et de uno Deo», Constit. Ap. : «mpl [lovapxcaç fteoû Xóyov») 
ő csak egyszerű választ adjon, de ne tanítson, mert ehhez nem 
ért. (III. 5—6. fej.) A szószátyár és kóborgó «özvegyek» imái 
Istennél nem találnak meghallgatásra; a jó «özvegyek» otthon 
ülnek és éjjel-nappal imádkoznak. (III. 7. fej.) Az «özvegyek alá 
vannak rendelve a püspököknek és a diaconusoknak és isme-
retlen emberekkel akár szent, akár világi dolgokban csak a 
püspök vagy a diaconus tanácsára érintkezzenek, de sohasem 
az egyházból kizárt emberrel, mert különben az ilyent vissza-
tartják attól, hogy bűneiért bűnbánatot tartson. (III. 8. fej.) Nőnek 
nem szabad keresztelni. (III. 9.) Az «özvegyek» kerüljék az 
irigységet, vetélykedést és más bűnöket, valamint a jótevők 
neveinek elárulását, az ő gyalázásukat és rágalmazásukat. (III. 
10—11. fej.) A püspök a diaconusokon kívül rendeljen ki dia-
conissákat» (itt már e néven szerepelnek) a nők szolgálatára. 
A pogányok házaiban lakó nőkhöz a püspök ne diaconust, hanem 
diaconissát küldjön. A diaconissák tisztéhez tartozik az is, hogy 
a keresztelésnél a vízbe való leszállásnál a nők testét olajjal 
megkenjék, míg a kézfeltétel alatt a fejnek olajjal való meg-
kenéséhez egyedül a püspöknek van joga. Továbbá a diaconissa 
kötelessége a már a püspök által megkeresztelt és a vízből fel-
szálló nőt kiemelni és őt arra tanítani, hogy «a keresztség pecséte 
megtörhetetlen úgy tisztaságban, mint életszentségben». Végre 
a diaconissa tisztéhez tartozik még a beteg nőket meglátogatni 
és a lábadozó nőket a fürdőben megfüröszteni. (III. 12. fej.) 
A fejezet végén a diaconusok (férfiak !) buzdíttatnak, hogy ők is 
gyámolítsák az öreg és beteg férfiakat úgy, mint a diaconissák 
a nőket. (III. 13. fej.)i 

A Didascalia most ismertetett III. könyvében az apostolok 
összességükben (12) csak egy izben szólalnak meg (III. 6, 2.),. 
mikor t. i. annak indokolására, hogy nem illő, de nem is szük-

1 Funk, Did . I. 182—217. 



152 DR. HANUY FERENC 

séges, hogy a nők tanítsanak, főleg Krisztus nevéről és az ő 
vérén szerzett megváltásról, az apostolok így szólalnak fel: 
«... mert az Úr Jézus Krisztus, a mi mesterünk, minket tizen-
kettőnket küldött, hogy tanítsuk a népet és a pogányokat ; pedig 
velünk voltak a nőtanítványok : Mária Magdolna és Mári^, Jákob 
leánya és a másik Mária, és mégsem küldte őket ki, hogy velünk 
tanítsák a népet. Ha pedig szükséges lett volna, hogy a nők 
tanítsanak, mesterünk bizonyára épen ezeknek parancsolta volna 
meg, hogy tanítsanak.»1 

A IV. könyvben (IIspc ópcpávwv) a hivek buzdíttatnak, hogy 
azok, kiknek nincs figyermekük, árvafiút fogadjanak el, míg az 
árva leányt azért fogadják el, hogy annakidején fiúknak feleségévé 
lehessen. (IV. 1. fej.) Az árvák nevéltetéséről a püspök köteles 
gondoskodni. Az árva leány nevelés végett valamely keresztény 
hívőre bízandó, míg férjhez nem mehet.; az árva fiú pedig vala-
mely mesterséget tanuljon. (IV. 2. fej.) Megkorholtatnak azok, 
akik csak szegényeknek tettetik magukat és az alamizsnát az 
igazi árváktól és szegényektől elvonják és nem dolgoznak, mikot 
pedig munkával eltarthatnák magukat. (IV. 3—4. fej.) A püspökök 
és diaconusok kötelesek az özvegyek és árvák gondját viselni. 
(IV. 5. fej.) Rossz emberektől nem szabad alamizsnát elfogadni, 
főleg nem azoktól, akik javaikat gonosz tettel szerezték, a kikö-
zösítettéktől sem, amíg nem érdemesek az egyház tagjaivá lenni ; 
inkább haljon éhen az egyház, mintsem ilyenektől valamit is 
elfogadjon. Ha az ismert jámbor testvérektől («fratres») nem folyik 
be elég alamizsna, templomi gyűjtést kell tartani. (IV. 6—8. fej.) 
A hivek tisztes munkájából származó alamizsnán az Ínségeseket 
kell táplálni és felruházni, a hiveket kell kiváltani, a rabszol-
gákat és foglyokat, valamint a gladiatori vadászatra, a bányákra, 
száműzetésre vagy cirkusz-játékra Ítélteket kell kiszabadítani. 
(IV. 9. fej.) A gonoszoktól netán akaratlanul is kapott alamizsnán 
fát kell vásárolni a papok és özvegyek részére. (IV. 10. fej.) 
A szülők utasíttatnak, hogy tanítsák gyermekeiket az Úr igéjére 
és őket vesszővel és ütlegekkel is neveljék, mert veréssel nem 
ölik meg őket, sőt életet adnak nekik. A gyermekek szüleik tanácsa 

1 A nőknek a tanítás végzéséből való kizárására vonatkozó Didascalia-
szöveg talán forrásul szolgált a Canones Apostolorum eccl. című gyűjtemény 
szerzőjének (24—28. fej.) a nőknek az oltár szolgálatából való kizárásáról szóló 
apostoli határozatok szerkesztésénél. V. Ö. alább az id. gyűjtemény tartalmi 
ismertetését. 



Á L A P O S T O L I K Á N O N G Y Ü J T E M É N Y E K AZ E L S Ő H Á R O M S Z Á Z A D B Ó L 153 

nélkül semmit se tegyenek és a szülők válasszák annak idején 
fiaiknak a feleséget és adják őket össze. (III. 11. fej.) A III. könyv-
ben az apostolok első személyben sehol sem szólalnak fel.1 

Az V. könyvben (IlepE {iapxúpwv) az összes keresztények, még 
a szegények is köteleztetnek, hogy a keresztény hitért a circus-
játékokra vagy vadállatokra vagy bányákra Ítélteket, mint szent 
mártírokat támogassák, hogy az elitélteknek legyen miből élniök 
és katona-őreiket fizetniők. A keresztények ne szégyeljék meg-
látogatni a börtönben sínylődő szent mártírokat. (V. 1. f.) De a 
gonosztetteikért letartóztatott keresztényeket ne látogassák meg, 
sőt kerüljék. Azonban, ha a keresztényeket csak vádolják gonosz-
tettekkel, az esetben őket is segíteni kell, még ha a segítségükre 
siető maga is veszélybe kerül, hogy elfogják. (V. 2. f.) Azokat 
is, akik az üldözés alatt városról-városra vándorolnak, a keresz-
tényeknek fogadni és segíteni kell. (V. 3. f.) Azok a kereszté-
nyek, akik megtagadják, hogy ők keresztények, az Isten előtt el 
vannak ítélve, az örökkévalóságból ki vannak zárva és a gono-
szokkai fognak bűnhődni. (V. 4. f.) A keresztényeknek az üldö-
zés elviselésében a szenvedő Krisztus példáját kell követniök. 
(V. 5. f.) Részletes utasítások adatnak az üldözés idejére, neveze-
tesen, hogy a keresztények minden földi dologról mondjanak le, 
még életükről is, és hogy a keresztények imádkozzanak, hogy 
kísértetbe ne essenek, hanem, ha a martyriumra vitetnek és kér-
deztetnek, megvallják hitüket, elviseljék szenvedéseiket és a 
mártir koronának örüljenek. (V. 6. f.) A mártírok erősödjenek 
meg a feltámadás gondolatán, amely osztályrészük lesz még 
akkor is, ha a tenger mélyébe vettetnek, vagy hamvaik mint 
a perje a szelek által széthordatnak. Azért örömmel fogadják a 

v martyriumot, amely megtisztítja őket minden a keresztség után 
elkövetett bűntől. (V. 7—9. f.)2 

Az V. könyv hátralevő részeiben már nem » martyriumra, 
hanem egyéb dolgokra vonatkozó utasítások következnek. A ke-
resztények utasíttatnak, hogy tartózkodjanak a bohócos beszé-
dektől, főleg vasárnapokon, valamint a pogányok énekeitől és a 
bálványok neveire, a napra, holdra tett esküvésektől és átkozó-
dásoktól; ehelyett a keresztények ajkáról áldások, a zsoltárok és 
a szentiratok hangozzanak el, főleg a húsvéti időben, amikor az 
összes hivek az egész világon böjtölnek. (V. 10—13. f.) A keresz-

» Funk i. m . I. 2 1 8 — 2 3 5 . 

Religio, hittudi és bölcs, folyóirat. 

2 Funk, I. 2 3 5 — 6 4 . 

11 
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tények az Üdvözítő parancsára (Krisztus terjedelmesebb «verba 
agrapha»-ival idézi szerző e parancsot) kötelesek a húsvét előtti 
hétfőtől kezdve húsvét reggelig böjtölni ; ez a húsvéti böjt, ame-
lyet Krisztus a zsidó nép megtéréséért végzendő imádságok cél-
jából rendelt el. (V. 14—16. f.) A keresztények pontosan számít-
sák ki a húsvét idejét és aszerint tartsák meg a húsvéti böjtöt. 
A húsvéti böjt első négy napján a hivek csak kenyeret, sót és 
vizet élvezzenek és pedig csak délután 5 órakor, nagypénte-
ken és nagyszombaton pedig egyáltalán semmit se egyenek, 
kihúzva a nagyszombati böjtöt húsvét reggelének 3-ik órájáig. 
Ez óra bekövetkezvén, a hivek mutassák be áldozataikat, egye-
nek és örvendezzenek, mert Krisztus, a mi feltámadásunk záloga, 
halottaiból feltámadt. A gazdagok e napon vendégeljék meg a 
szegényeket és Ínségeseket. A keresztények akkor, amikor a 
zsidók a húsvétot ülik, böjtöljenek és az ő vigiliáik épen a 
zsidók kovásztalan napjainak közepébe essenek, de a kereszté-
nyek maguk a húsvétot mindig vasárnap üljék meg. (V. 17—20. f.)i 

Az V. könyvben az apostolok elég sűrűen szólalnak meg 
többes elsőszemélyben. (V. 7, 26; V. 13; V. 14, 1-5,12—15; V. 
17, 1—4; V. 19, 2.) 

A VI. könyvben (Ilepí axtaiiáxwv) a hivek utasíttatnak, hogy 
óvakodva kerüljék el az eretnekségeket és szakadánágokat és az 
azokhoz ragaszkodókat és akik ilyeneket szítani akarnak. (VI. 
1—4. f.) Isten az eretnekségeket a hivek hitének megerősítésére 
engedi meg. Szerzőjük a sátán, aki most már nem a zsinagógát, 
amelyet úgyis kezében tart, hanem az egyházat kisérti. (VI. 5—6. f.) 
Felsoroltatnak a régi eretnekségek és azoknak eredete. (VI. 7—10. f.) 
Az eretnekségek miatt tértek vissza az apostolok Jeruzsálembe 
és tartották meg ott az apostolok gyülekezetét és hozták meg 
abban határozatukat; de ezenkívül az apostolok megírták ezt a 
«Catholica didascalia»-t és az antiochiai és syriai és ciliciai hívek-
hez intézett levelet azok ellen, akik most eltévedtek. Mindazok, 
akik a hitben eltévelyedtek, kizárandók az egyházból és elkülö-
nítendők a hívektől, hogy az egyház tiszta maradjon. (VI. 11—14. f.) 
A zsidóból lett keresztényeket továbbra már • nem kötelezi a 
mózesi pót-törvény (deuterosis) békója, hanem csakis a dekalo-
gus, amelyet már Jézus nevének kezdőbetűje jelképez, mert a 
görög jota betű a X-es számot jelenti. Több példában részlete-

1 Funk. I. 2 6 4 - 3 0 1 . 
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sen is bemutatja azután a Didascalia, hogy a deuterosis már 
hatályát vesztette. (VI. 15—23. fej.) i 

A deuterosis és a keresztény törvények ellentétét szépen 
szemlélteti a Didascalia azzal a mózesi törvénnyel, amely a sírnak 
és holttestnek érintése miatt tisztátalannak jelentette ki a zsidót 
addig, amíg az előírt mosakodásokat el nem végezte; és ezzel 
szembehelyezve a pogány üldözés alatt álló keresztények maga-
tartását a temetőkkel, sírokkal és halottakkal szemben (katakom-
bák egyháza !) azt ily szavakkal ecseteli : «Ti pedig (t. i. a keresz-
tények) az evangélium szerint és a Szentlélek erejével a síremlé-
kekben összegyülekezvén, olvastassátok fel a szentiratokat és Isten-
hez szakadatlanul imádkozzatok és Krisztus királyi testének hason-
mását, az elfogadott eucharistiát, ajánljátok fel úgy gyülekeze-
teitekben, mint temetőitekben és az Úrban elhunytak pihenő-
helyein és asztalra helyezvén a tiszta kenyeret, amely tűzön ké-
szült, de imádsággal szenteltetik meg, ajánljátok azt fel imádság 
mellett a halottakért.» (Didasc. VI. 22, 23.)2 

A most ismertetett VI. könyvben az apostolok összességük-
ben gyakran szólalnak meg és adnak utasításokat (VI. 5, 4; VI. 
7, 2—3; VI. 8; VI. 11, 1; VI. 12, 1—3, 14—15; VI. 14, 8 - 1 1 ; 
VI. 17, 6), sőt két helyen a többi apostol mellett Szent Péter 
maga, külön is felszólal (VI. 9; VI. 12, 4—11), valamint egy helyen, 
Szent Péter után, külön Szent Jakab apostol is (VI. 12, 12—3). 

A Didascalia tartalmának ismertetése után rátérhetünk a 
Didascalia műfajának meghatározására. 

Mindenekelőtt, miként a Didachénál láttuk, meg kell külön-
böztetni a Didascaliánál is a mű irályát, a közlés formáját és ez 
alapon a mű formai hovatartozását a mű tartalmának lényegétől, 
tárgyi, tartalmi hovatartozásától. 

Formai szempontból, miként a Didache, úgy a Didascalia 
is — a címek tanúsága szerint is — a didaktikus művek közé 
sorozható be, mert bár elejétől végig jogszabályokat közöl, de 
a közlés nem törvénystilusban történik, hanem vagy általános-
ságban, vagy kifejezetten az apostolok nevében adott parancsok 
(pl. II. 12: «judica, episcope, cum potestate ut Deus etc.), utasí-
tások és buzdítások alakjában, nem hagyva el sohasem a paran-
csoknak a dolog természetéből vagy a szentírásból vett érvekkel 
való terjedelmes, didaktikus célzatú indokolását sem. 

1 Funk i. m. I. k. 301—83. 2 Funk i. m. I. k. 376. 1. 
11* 
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Tartalmi szempontból a Didascalia műfaját leghelyesebben 
Bardenhewer1 állapította meg, amikor azt állítja, hogy a Didas-
calia egy ismeretlen magánszemély által a III. század második 
felében az apostolok neve alatt megszerkesztett Corpus juris 
canonici, a III. század egyházjogának terjengős kodifikációja, 
amelynek szerkesztésénél a szerző a mű tartalma, célja, irálya és 
címe tekintetében mintául vette a Didache-t, anélkül mégis, hogy 
a Didascalia a Didache átdolgozásának volna tekinthető.2 

A Didascaliá-ra tehát teljességgel ráillik az álapostoli kánon-
gyiijtemény elnevezés, bár e szó canon (-/.avwv) a Didascalia-ban 
egyáltalában nem fordul elő. 

Különben is ismeretes, hogy az eddigi kutatások szerint az 
egyházi, főleg a zsinatokon hozott jogszabályokat csak a IV. szá-
zad eleje óta kezdték xavwv (regula) szóval megjelölni, azelőtt: 
mandatum (évtoXíj) és hasonló szavak szolgáltak az egyházi jog-
szabályok megnevezésére.3 

A Didascalia, mint kánongyűjtemény, elsősorban a szerző 
hazájában, Syriában és Palesztinában, a görögök és syrek között 
terjedt el és állott használatban 4 és pedig a syreknél még akkor 
is használatban maradt, amikor, a IV. század vége óta, a görögök 
a Didascalia átdolgozását, a Constitutiones Apostolorum-oi, kez-
dették kizárólag használni («Octateuchus graecus). Mindenesetre 
ez volt oka annak is, hogy a Didascalia eredeti (görög) szövege 
elveszett, yagy talán még soká ismeretlenül lappang, míg a szö-
veg syr fordítása folyton újabb másolókra talált és összesen hat 
kódexben fennmaradt. De a Didascalia már a IV. században a 
Nyugaton is elterjedt és bizonyára használatban is állott, mert a 
veronai palimpsest kódexben a Didascalia-nak a IV. század végén 
készült latin fordításából bő töredékek maradtak ránk. 

Ez a veronai kódex arról is tanúskodik, hogy, mint fent a 
Constit. eccl. aeg-nél már előadtuk, a Keleten (Syriában vagy 

1 Bardenhewer, Geschichte der altk. Litt. I.2 297, II.2 k. 304. 1. 
2 A Didascalia e természetét felismerte már Epiphanius (Haereses, 70, 10), 

mikor ezt írja a Didascaliáról : «In ipsa (Didascalia) tota canonica disciplina 
(xavovixi) xági;) exhibetur et nihil in ea fidei et catholicae professioni aut ec-
clesiasticae administrationi et canoni contrarium continetur.» (Funk, Didasc. 
II. k. 4. 1.) A Didache «duae viae» tanítására való utalás is megtalálható a 
Didascalia-ban: Didasc. I. 1—2. 

3 Scherer, Handb. d. Kirchenrechtes I. 136, not. 1. 
4 Bardenhewer, II.» k. 309. 1. 
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Egyptomban) a IV. század elején vagy közepén a Didascalia-1, 
az Apostolica Constitutio ecclesiae-t és Constitutiones eccl. aeg A, 
mind a hármat változatlanul, egy még terjedelmesebb Corpus 
juris canonici-bt foglalták össze. A veronai palimpsest kódex 
alsó írása nem is más, mint e nagy keleti Corpus juris can-nak 
a IV. század végén készült latin fordítása. 

Ebből is már látható, hogy a Didascalia a keleti egyházjog 
forrástörténetében nagy szerepet játszott és ez által közvetlenül 
hatással volt a keleti egyházakban a tételes egyházjog fejlődé-
sére is. 

Még nagyobb volt azonban a Didascalia közvetett hatása a 
keleti egyházjog fejlődésére annak folytán, hogy a IV. század 
végén a Constitutiones Apostolorum (AcaxayaE xwv áyíwv ájtoaxóXwv 
Sià KXY)|A£VXOÇ) szerzője a Didascaliá-t kánoni gyűjteményének első 
hat könyvébe átdolgozta, szövegének túlnyomó részét-meghagyva, 
sok helyütt azonban azt — módosítások és bővítések árán — az 
akkori görög egyházjoghoz alkalmazva.1 így lett a III. századbeli 
syriai görög egyház Corpus juris-ából (Didascalia) — kiegészít-
tetvén az még a Didaché-nak (Constit. VII. k.) és a Constitutiones 
eccl. űí^.-nek (Constit. VIII. k.) feldolgozásával — a IV. század-
beli egész keleti görög egyház Corpus juris canonici-ja (Consti-
tutiônes Apostolorum). Megegyezik ezzel a nagy metamorfózissal 
az álapostoli kánongyüjtemények legujabbkori monografusának, 
Ed. Schwartz-nak, az a feltevése, hogy a Constitutiones hazája 
nem Syriában — mint eddig hitték — hanem Konstantinápoly-
ban keresendő.2 

Lényegesen nem változtat a fenti közvetett hatás megálla-
pításának igazságán az, hogy a 692. é. II. trullai zsinat 2. káno-
nában a Constitutiones Apostolorum-ot, mint eretnekek által 
meghamisított gyűjteményt elvetette. A görög egyházban ugyanis 
arra való tekintettel, hogy a trullai kánon a gyűjtemény apos-
toli eredetét vallotta és csak meghamisíttatását kárhoztatta, ez a 
gyűjtemény továbbra is elég nagy tekintélynek örvendett, amelyre 
a görög írók még évszázadokon át, mint apostoli forrásra hivat-
koztak, mint például: Anastasius Sinaita (c. a. 700.), Joannes 
Damascenus (f c. a. 754.), Oeorgios Hamartiolos (c. a. 842.), Photius 
(«Bibliotheca»), Nicetas Stethatus (c. a. 1050.), Oeorgios Kedrenos 
(c. a. 1060.) stb.3 

1 Funk, Didasc. I. k. XXVIII. 1., Bardenhewer, I.2 k. 97. 1. 
2 Protest. Realencykl. 33. 3 köt. 106. 1. 3 Funk, Didasc. II. 19—33. 

\ 
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Meg kell különböztetni a III. századbeli, fent leírt Didas-
caliá-tól az ú. n. Didascalia arabica-i, a kopt monofizita (jako-
bita) egyház jogkönyvét, amelyet a chalcedoni zsinat utáni idők-
ben szerkesztettek, Egyptomban. Ez a jogkönyv nem a Didas-
caliá-nak, hanem a Constitutiones Apostolorum-nak átdolgozott 
ujabb kiadása, melynek néhány fejezete (az egész mű 39 feje-
zetre oszlik) megegyezik a Constitutiones Apost.-mal és így né-
mileg a Didascaliával is, de van sok eltérés is a két gyűjtemény 
hözött, és vannak teljesen önálló fejezetei is. (A 23. 35—39. feje-
zetek.) A Didascalia arabica arab nyelven kívül aethiop nyelven 
is fennmaradt. Ez az aethiop szövegű Didascalia az abessyniai 
egyházban nagy tekintélynek örvend.1 

4. §. Az «Apostolica Constitutio ecclesiae» («Apostolische 
Kirchenordnung») cimű gyűjtemény. 

A három első század álapostoli kánongyüjteményei közül 
a korra nézve legifjabb, sorrendben a negyedik, az a gyűjte-
mény, amelynek teljes címe : Ataxayaí al Sià KX ĵievxoç xal xavóvsç 
éxxXyjaiaartxoí xöv áyttov ánoaxóXwv, de amelyet latinul röviden 
Constitutiones per Clementem, vagy pedig: Canones Apostolorum 
ecclesiastici címen, leggyakrabban] pedig a J. W. Bickell által 
1843-ban adott német nevén: Apostolische Kirchenordnung-nzk 
szokás nevezni,2 amely elnevezést legjobbnak véltem én is meg-
tartani, lefordítva azt mégis latinra. 

E gyűjtemény görög eredeti szövege fennmaradt egy XII. 
századbeli bécsi kódexben, de fennmaradt feltűnően sok, régi 
fordításban; kopt (sahidikus és behairikus dialektusu), arab, 
aethiop, syr és latin fordításban. A csonka latin fordítás (a mű 
utolsó 13 fejezete: 18—30. f.) a már ismételten említett VI. szá-
zadbeli veronai palimpsest kódex alsó Írásában maradt fenn és 
a IV. század végén készült.3 

A gyütemény hazájának a szakkritika ma már szinte egy-

1 Funk, Didasc. II. k. XXVIII—XXXII. I. ; Protest. Realencykl. I.» kőt. 
740. I. — Funk, a Didascalia arabica önálló fejezeteinek szövegét közli u. e. 
művében: II. köt. 120—136. 1. 

2 Bardenhewer, Geschichte d. altk. Litt. II.2 k. 256 1. ; Funk, Didasc. 
II. k. XL1I. k. 1. ; Protest. Realencykl. I.3 köt. 731. 1. 

3 Funk, Didasc. i. h. ; Bardenhewer i. m. II.2 260. ; Achelis: Protest. 
Realencykl.3 i. h. 
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hangúan Egyptomot tartja.1 A gyűjtemény korára nézve azonban 
igen szétágazók a vélemények, és az egyes kutatók is ismételten 
megváltoztatták véleményüket. 

Funk régebben a III. század elejére helyezte e mű erede-
tét, később azonban 100 évvel későbbre, körülbelül a nicaeai 
zsinat idejére, de mégis inkább a zsinat utáni, mint előtti időbe.2 

Harnack régebben a gyűjtemény második (egyházjogi) részében 
két régebbi forrást: egy papi szervezeti szabályzatot (xaxáoxaaos 
toO xÀrjpou) és egy hitközségi szervezeti szabályzatot (xaxáaxaais 
TjjçfèxxXrjaiaç) vélt felismerni, és e két régebbi forrást a II. szá-
zad közepéről származtatta, az egész gyűjteményt pedig a IV. 
század elejéről ; később Harnack ugyan elejtette a II. rész e külön 
forrásainak feltevését, de azt fenntartotta, hogy a II. résznek rend-
szabályai sokkal régibbek a IV. századnál vagyis a teljes gyűj-
temény keletkezése idejénél.3 Achelis mindvégig fenntartotta azt 
a véleményét, hogy a gyűjtemény eredete ama két irat kelet-
kezési ideje közé esik, amely iratokkal legtöbb érintkezési pont 
található benne, ezek az iratok pedig egyrészről a Didache 
(I. század vége) és másrészről a Constitutiones Apostolorum 
((IV. század vége), de a gyűjtemény archaikus egyházi szervezete 
kizárja azt, hogy a mű a [IV. században keletkezett volna, sőt 
Achelis hajlandó a III. század elejéig visszamenni.4 

Legújabban Schermahn5 nagy adathalmazzal támogatott 
annak a véleményének ad kifejezést, hogy az «Apóst. Constitutio 
ecclesiae» gyűjtemény első része (erkölcsi szabályok 4—14. fej.) 
praeclementin eredetű, kb. a Kr. u. 90. évből, míg második része 
(szervezeti szabályzat 5—29. fej.) és az egész mű összeállítása is 
a 130. év előtti időből, talán a Barnabás levél szerzőjétől 
{Egyptom) származik, valamint ugyanattól a szerzőtől és ugyan-
azon időben és helyen (Egyptom) történt ennek a gyűjtemény-
nek («Apóst. Constitutio ecclesiae») a Római szent Kelementől 
összeállított apostoli korú Ritualé-val (Schermann szerint ez az 
u. n. «Contitutiones eccl. aegyptiacae») egy gyűjteménybe való 
összevonása. 

Schermann feltevései és a felhozott érvek mindenesetre nagy 

» Funk, Didasc. II. köt. XLIV. 1. ; Bardenhewer. II.2 259. 
2 Funk i. h. 
3 U. o. ; Bardenhewer, II.2 258. 
4 Achelis m. : Protest. Realencykl.3 I. köt. 733. 1. 
5 Th. Schermann, Die allgem. Kirchenordnung, III. k. 597—604. 1. 
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figyelmet érdemelnek és ha talán nem is bizonyulnak minden-
ben helytállóknak, az a súlyuk máris megvan, hogy az ú. n. 
«Apostolische Kirchenordnung» korát a IV. századba feltolni 
aligha engedik meg már. 

Maga az a tény, hogy a veronai kódex alsó Írásában a mi 
gyűjteményünknek egy IV. századbeli latin fordítása maradt fenn 
és pedig a «Const, eccl. aegypt.» gyűjteményével és a «Didas-
calia»-éval egyetemben, azt követeli, hogy ez a háromtagozatú 
keleti Corpus juris már a IV. század első,felében létezett légyen 
a Keleten és hogy eszerint annak egyes részei, nevezetesen a mi 
gyűjteményünk is, a IV. század előtt keletkeztek. Ez az oka an-
nak, hogy mi is e gyűjteményt a három első század álapostoli 
kánongyűjteményei közé soroltuk. 

Az Apóst. Constitutio ecclesiae görög szövegének princeps 
editiója a J. W. Bickel által 1843-ban a bécsi kódex alapján közre-
bocsátott kiadás, amelyet azóta mások is megismételtek, így Pitra 
(1864), Hilgenfeld (1866, 1884), Ph. Bryennios (1884), Ad. Harnack 
(Patres Apostoliéi 1884, 1893), Ph. Schaff (1885, 1886, 1889) 
F. X. Funk (1887), Rendel Harris (1887), Th. Schermann (1914).» 

Az Apost. Constitutio ecclesiae fordításai közül nyomtatás-
ban megjelentek: a kopt fordítás (P. Lagarde 1883, 1896, U 
Bouriant 1883, H. Tattam 1848), az arab fordítás (Horner 1904), 
az aethiop fordítás (Horner 1904), a syr fordítás (P. Lagarde 
1856, A. Baumstark 1900, J. P. Arendzen 1901—2), a régi latin 
fordítás (E. Hauler 1900). Uj latin fordítást közölt Pitra (1864), 
angol fordítást Horner (1904) és Arendzen (1901—2), német for-
dítást pedig Baumstark (1900).2 ' 

Az összesen 30 fejezetre felosztott Apostolica Constitutio 
ecclesiae gyűjtemény előszón (1—2. fej.) és zárszón (30. fej.) 
kívül két főrészből áll: egy erkölcsi kódexből (3—14. fej.), amely 
a két útról, az élet és a halál útjáról, szóló tanítást öleli fel és 
egy kánon-kódexből, a papság és hívek részére készült egyház-
szervezeti és egyházjogi szabálykönyvből (15—29. fej.). 

Az előszóban (1—2. fej.) a névszerint megnevezett apostolok 
(12 apostol Jánossal, Mátéval és Péterrel kezdődő különös sor-
rendben, külön Szent Péterrel és Kephassal és külön Nathanaéllel 
és Bartholomaeussal, de idősebb Jakab nélkül) üdvözölve a ke-
resztény híveket (Xaípexe utót xxi dwfonépsç) közlik ezekkel, hogy 

1 Bardenhewer, II.2 k. 201. 1. 2 U. o. 261—2. 1. 
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az Úr parancsára az apostolok egybegyűltek és olyan határoza-
tokat hoztak, minőket az Úr rendelt el e szavaival (agrapha verba 
Cristi): «A fi kötelességtek lesz sors útján kiosztani a tartomá-
nyokat ( = xXnjpoöaóm xàç succpxtaç), a helyeket számszerint jegy-
zékbe foglalni (y.axaAoyyjaaa&ai) : a püspökök tisztségeit, a pres-
byterek kollégiumait (rcapeSpíag), a lectorok iskoláit, az özvegy 
nők remeteségeit és minden mást, ami az egyház fundamentumá-
hoz tartozik; hogy a népek az égieket megismervén, minden 
gonoszságtól megóvassa'nak, tudva azt, hogy az Ítéletnek azon a 
nagy napján számot kell majd adniok arról, amit hallottak és 
mégsem gyakoroltak.»1 

Az előszó végén az apostolok, első személyben beszélve» 
kijelentik, hogy Isten rendelésére, az Úr által nekik egyenkint 
sugallt parancsokat fognak a hívekkel közölni. 

Az előszó után a mű végéig (3—30. fej.) az apostolok egyen-
kint felszólalva (körülbelül a fenti apostol-névsor rendjében) kihir-
detik ezeket a parancsokat és pedig úgy, hogy mindig a szerző, 
vagy talán a tizenkét apostol, vezetik be a felszólalót, ilyentén-
képen: Joannes dixit (Iwavv% sêîtev) Petrus dixit stb. 

Az első főrészben (3—14. fej.), a Didache szövegének (Did. 
1—4. fej.) szószerinti vagy átdolgozott felhasználásával, az egyen-
kint felszólaló apostolok az élet útjának követésére és a halál 
útjának kerülésére nézve adnak az egyes számban («Téxvov jxou! 
Fili mi!») megszólított híveknek parancsokat.2 

Hogy miképen paraphrasálja a szerző újabb és mégis még 
archaikus anyaggal a Didache szövegét, arra szolgáljon a követ-
kező példa. A Didache a 4. fejezet elején (4, 1—2) ezt az uta-
sítást adja: «Fili mi, qui loquitur tibi verbum Dei, ejus recorda-
beris nocte ac die, timebis eum, sicut Dominum; unde enim 
dominium dicitur, ibi Dominus est. Requires cotidie vultus san-
ctorum, ut quiescas in verbis eorum». Az A post. Constitutio ec-
clesiae (12. fej.) pedig ezt a szöveget így dolgozta át: «Thomas 
ait (Tamás apostol mondja !) : Fili, eum, qui loquitur tibi sermo-
nem Dei et auctor tibi vitae fit tibique in Domino dat sigillum 
(sigillum = baptismus !), amabis, ut pupillám oculi, memorabis 
die noctuque et veneraberis ut Dominum ; ubi enim de Domino 
sermo fit, ibi Dominus est. Exquiras autem faciem illius singulis 
diebus ceterosque simul sanctos, ut in sermonibus quiescas illo-

1 Pitra i. m. I. k. 77. 1. 2 U. o. 77—82. 1. 
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rum et adhaereas ; sicut enim sanctus, cum sanctis sanctificabe-
ris. Observantiam in eum, quantam potens, exhibebis in sudore 
tuo et opera manuum tuarum. Si enim tibi per eum Dominus 
dignatus est spirituálém largiri cibum et potum et vitám aeter-
nam, te multo magis oportet corruptibilem et temporaneum prae-
stare cibum. Dignus enim operarius mercede sua, et bovem tri-
turantem non alligabis, et nemo plantat vineam, quin de fructu 
illius comedat.»* 

A második főrészben (15—29. fej.) a szerző, mellőzve a 
Didache-nak liturgikus és eschatologikus anyagát (Didache II., 
illetőleg IV. része),2 a Didache III. (egyházjogi) részét a III. szá-
zad végének egyházszervezeti és egyházjogi szabálykönyvévé dol-
gozta át úgy, hogy a Bickell óta az egész gyűjteménynek meg-
adni szokott «Apostolische Kirchenordnung» név a gyűjtemény-
nek erre a III. részére valóban ráillik. A II. főrész egyes fejezetei 
más-más, első személyben felszólaló apostolnak dictumaiból 
állanak. 

A 15. fejezet Petrus dictumaként hozza, hogy az apostolok 
a szentiratok kiegészítése végett az Úr kívánsága szerint alkos-
sák meg a szabályzatokat («S'.a-càçwpv»). A szerző itt a otaxáaaw 
igét használja és ezzel alkalmat adott kialakulásra a mű eredeti 
címének (Atatayac), amely azután a Constitutiones Apost.-ra is 
átszállott. 

A 16. fejezetben szabály adatik a püspökökre nézve : Püspö-
köt csak legalább 12 felnőtt férfiből álló egyház válasszon magá-
nak, ha pedig ennyi férfi ott nincsen, ez esetben a szomszéd 
egyházakból hivassék meg három férfi. A püspökjelölt megvizs-
gálandó, vájjon méltó-e és bír-e a külön elsorolt tulajdonságok-
kal ? A coelibatust illetőleg a szöveg alternativ és fakultatív sza-
bályt állít fel: «Bene autem erit eum esse mulieris expertem; 
sin minus, unius uxori consortem».3 

1 U. o. 80—1. 1. — A Canones Ap. eccl.-nek fentidézett szövegében 
vonallal aláhúzott rész nincs meg a Didaché-ban. 

2 A Didache IV-ik (eschatologikus) részének némi halvány nyomai észre-
vehetők a Canones Ap. eccl. I. főrészének végén, Bartholomaeus dictumában 
(14. fejezet). 

3 Pitra i. h. 82—3. — Pltra itt így fordít: «unius fuisse uxoris consor-
tem», ami azt jelentené, hogy a püspöknek vagy nőtlennek, vagy pedig özvegy-
nek kellett lennie. De a görög szövegben ez van : «sî 8è |ii], dmb jiíaj -fuvautós», 
ami nem monogam özvegyet, hanem monogam házas férfit (esetleg özvegyet 
is) jelent. 
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Megfontolást érdemel az a körülmény, hogy míg a Didache 
és a Constitutiones ecclesiae aeg. a coelibatusra vagy a papnak 
házasságára nézve nem tartalmaz rendelkezést, a Didascalia 
(III. század második fele) pedig a püspök esetleges nőtlenségét 
nem említi — anélkül persze, hogy ezzel ezt kizárná — bár 
említi a Didascalia azt, hogy püspökké olyan férfi választandó, 
kinek tiszta életű és hívő felesége volt, vagy van ; addig az álta-
lunk a III. század végéről származtatott Apóst. Constit. eccl. gyűj-
temény már úgy a püspök esetleges nőtlenségét és pedig, mint 
ajánlatosabb, bár talán nem túlnyomóan követett életmódot, mint 
pedig a püspök kötelező monogam-voltát veszi fel szabályköny-
vébe. Ez a szabályozás valóban beleillik a Didascalia utáni időbe; 
és a Constitutiones Apostolorum VI. 1. f.-ében adott szabályozás-
hoz mérve ugyan a jog primitívebb,1'fejletlen állapotáról, de egy-
úttal a coelibatus nagyobb értékeléséről tesz tanúságot, ami az 
üldözések korával (III. század vége) jobban megegyezik. A Con-
stitutiones Ap. idézett helye ugyanis csak mellékesen említi a 
püspök nőtlenségét, t. i. megtiltva a felszenteléskor nőtlen püspök-
nek, áldozópapnak és diaconusnak a felszentelés után való házas-
ságkötést, míg az Apóst. Constitutio ecclesiae azt előtérbe állítja 

A 17—18. fejezetekben szabály adatik a presbyterekre nézve. 
Minden új püspök a maga meghittjeiből három presbytert ren-
deljen (xaxaaxrjaEc, instituât). A presbytereknek érett korúaknak 
kell lenniök, továbbá «némiképen tartózkodóknak a nőkkel való 
érintkezéstől» («xpÓTíM xivt à~£y_o[j.éyouç xrjç ~pôç yuvafxaç auveXeùaewç» 

= «aliquo modo abstinentes a mulierum consortio»), adakozásra 
hajlandók, az emberi tekinteten felülemelkedők. Az ő tisztük 
mystice együtt szolgálni és együtt küzdeni a püspökkel (aunjiùaxaç 
xoö étv.gy.útzoo -/.aï auv£rap.à)(ouç), egybehívni a népet és a püspök-
nek engedelmeskedni. A presbyterek egyik része az Oltár szol-
gálatát köteles ellátni és ezek a püspök jobbján vannak. A pres-
byterek másik része (ezek a püspök balján vannak) a hívő nép 
rendben- és csendbentartásáról köteles gondoskodni és pedig 
úgy is, hogy a feleselőket meg is büntethetik.1 

A 19. fejezetben, tehát közvetlenül a presbyterek után és 
a diakonusok előtt, szabály adatik a lector-ra nézve. (Sic! egyes 
számban : «'Avayvwafrjç xaJkaxavéafrw = lector instituatur»). Lector 
csak egy rendeltessék ki, kinek jó erkölcsűnek kell lennie. A lec-

1 U. o. 83. 1. 
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tornak tiszte az, hogy legelsőnek érkezzék meg a vasárnapi gyü-
lekezeteken («ëv iatç v.upcxaîç auvôSotç izpûxoç ctiv§p0|A0ç» = in «domi-
nicos conventus primus convolet»), továbbá kötelessége, hogy jó 
hallása legyen és olvasson, «nem feledkezve el arról, hogy ő evan-
gélista helyét tölti be». Mindenesetre feltűnő a lector-i tisztnek 
ily előtérbe állítása és a betöltésnek ez az értékelése, ami régi 
időkbe mutat vissza és a hívek és alsóbb papok egy részének 
analfabétaságára hagy következtetni.! 

A 20. fejezetben szabály adatik a diaconusokra nézve. Dia-
conusok rendeltessenek ki, mint az egyházban a harmadik rend. 
Felsoroltatnak a diacónusokban megkívánt tulajdonságok, ame-
lyek közül egyik az, hogy monogam házasságuaknak kell lenniök, 
kik gondoskodnak fiaik felneveléséről («{Jtovoyajioo, -csxvoxpócpoi»). 
A diakonusok tiszte a gazdag hiveket (áSsXcpot) utasítani bő ala-
mizsna adására, továbbá a rossz útra tévedt hiveket meginteni, 
megvigasztalni, büntetni és ki is zárni.2 

A 21. fejezetben szabály adatik az «özvegy» nőkre (x^Pat) 
nézve. (A gyűjtemény sehol sem nevezi őket «diaconissa»-nak.) 
Három özvegy rendeltessék ki: kettő azért, hogy megpróbálta-
tás idején szünet nélkül imádkozzanak mindenkiért, valamint 
azért is, hogy Isten nyilatkoztassa ki akaratát, hogy szükség ese-
tén mi lesz a teendő; egy pedig azért, hogy a betegség által 
próbára tett nőket szolgálja ki. Az «özvegy» legyen hű hivatá-
sában, kitartó a virrasztásban, hogy a presbytereknek szükséges 
dolgokról gondoskodhassék, ne legyen haszonleső, ne adja magát 
a borivásnak, hogy éjjeli virrasztó szolgálatát elláthassa.3 

A 22. fejezetben visszatérve ismét a diaconusokhoz, pót-
szabály adatik a diaconusokra nézve : A diaconusok éjjel és nap-
pal járjanak körül, se a szegényt le ne nézzék, sem a gazdagok 
kegyét ne keressék, puhatolják ki a szenvedéssel sújtottakat és 
ezek közül senkit se zárjanak ki a gyülekezetből, végre a gazda-
gokat kötelezzék adakozásra.4 

A 23. fejezetben szabály adatik a keresztény világi férfiakra 
nézve: A világi férfiú csak világi dolgokkal törődjék és enge-
delmeskedjék azoknak, akik az oltár élén állanak, legyen meg-
elégedve a maga helyével, másra ne irigykedjék az Úr válasz-
tása folytán ennek juttatott rendfokozat miatt5 

1 Pitra, II. 84. 3 U. o. 84 -85 . 1. 5 U. o. 
2 U. o. * U. o. 85. 1. 
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A 24—28. fejezetekben András, Péter, János, Cephas és 
Jakab, valamint Márta és Mária Magdolna tanácskozása van elő-
adva arról, vájjon a nők részére nem volna-e az oltár körül 
némi szolgálat (Scaxovía) rendszeresítendő? A tanácskozás ered-
ménye az, hogy a nőket az oltár körül való szolgálat nem illeti 
meg, hanem csak az, hogy a szűkölködő nőknek szolgáljanak. 
Ennek bizonyítására Cephas ,azt hozza fel, hogy a nőknek nem 
szabad a templomban állva imádkozniok, hanem a földre le-
borulva.1 

A 29. fejezetben közös szabály adatik az egyház összes 
rendeire nézve: hogy mindannyian jó cselekedetekkel igyekezze-
nek maguknak kincset szerezni, mint az Úrnak a mennyei könyvbe 
feljegyzett napszámosai.2 

A zárószóban (30. fej.) Szent Péter kijelenti, hogy ezeket a 
szabályokat (èvcoXat) az Úr parancsára adták a «testvéreknek» 
(áSeXcpoE) és buzdítja a «testvéreket», hogy őrizzék meg ezeket a 
szabályokat, semmit el nem véve belőlük és semmit hozzájuk 
nem adva «az Úr Jézus Krisztus nevében, kié az örök dicsőség. 
Amen».3 

Ez az u. n. «Apostolische Kirchenordnung» tartalma. 
A tartalom alapján nem nehéz már most a gyűjtemény 

műfaját meghatározni. 
Az Apostolica Constitutio ecclesiae (Apostolische Kirchen-

ordnung), mint e jellegzetes elnevezés is helyesen rögzíti meg, 
nem más, mint az egyes apostolok dictumainak, constitutióinak" 
(oux.xa.fxl) alakjában szerkesztett egyházi szabálykönyv, Corpus 

juris canonici, amely két részből áll : egy erkölcsi kódexből (3—14.) 
és egy kánonkódexből (15—29.) 

Eszerint tehát kétségtelen, hogy az «Apostolica Constitutio 
ecclesiae»-ben kánongyüjteménnyel van dolgunk és pedig két-
ségen kívül és az előbb ismertetett kánongyüjteménynél hat-
ha tványozottan nagyobb mértékben, álapostoli kánongyüjterriény-
nyel. Álapostoli marad ez a kánongyűjtemény akkor is, ha — 
ami valószínű — a mű egyes fejezeteinek az egyes apostolok 
ajkára való adása IV. századbeli vagy későbbi hamisítónak a 

1 U. o. 85—6 1. — Fent már említettük, hogy az Apóst. K- O. e helye 
élénken emlékeztet a Didascalia III. 6, 2 helyére, ahol szó van a nőknek a 
tanítás végzéséből való kizárásáról. (Lásd fent a Didascaliá-nál.) 

2 Pltra, II. 86. 
3 U. o. 
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munkája.1 A mű címe ugyanis, elő- és zárószava, ahol az apos-
tolok összességükben szólalnak meg, a művet úgyis már álapos-
tolivá avatja, ha az egyes fejezetek éléről el is hagyatik a mes-
terkélt: Joannes dixit, Petrus dixit stb. felirat. 

Az Apostolica Constitutio ecclesiae gyűjtemény elsősorban 
a mű hazájában, Egyptomban terjedt el, de ezenkívül a keleti 
fordítások tanúsága szerint már korán elterjedt Syriában, Abessy-
niában, sőt már a IV. században a messze Nyugaton is, mint 
arról a veronai palimpsest kódex latin fordítása, mint már lát-
tuk, tanúskodik. 

A Nyugaton az Apóst. Constitutio ecclesiae-ntk a kánon-
jogi forrástörténetben szerepe vagy az egyházjog fejlődésében 
megállapítható hatása nem volt. 

De mindé két szempontból nagy szerepe és hatása volt a 
keleti egyházak egyházjogában. 

Először is a gyűjteményt, mint fent már említettük Egyptom-
ban körülbelül a IV. század elején egységes Corpus juris cano-
nici-ba foglalták össze a Constitutiones ecclesiae aegypticae-\t\, 
úgy, hogy e mű első része (1—30. fej.) az Apostolische Kirchen-
ordnung-ot, mint az ókeresztény egyház kánonkódexét, a máso-
dik része pedig (31—62. fej.) az Egyptische Kirchenordnung-o\., 
mint az ókeresztény egyház Rituálé-ját és szertartás jogát ölelte 
fel. Schermann ezt a két részre osztott Corpus juris canonici-ï 
Allgemeine Kirchenordnung néven nevezte el. 

Másodszor az Apóst. Kirchenordnung-ot és az Egypt. Kii'chen-
ordnung-o{, amint szintén láttuk, a Keleten (Egyptomban vagy 
Syriában) a IV. század elején vagy közepén a Didascaliá-val fog-
lalták össze egy még terjedelmesebb Corpus juris-ban, mint arról 
a veronai palimpsest-kódex alsó írása tanúskodik. 

Harmadszor az Apostolische Kirchenordnung-ot — mint már 
szintén említettük — teljes egészében felvették a monofizita 
(jakobita) egyháznak, talán nemsokára a chalcedoni zsinat után, 
zzOctateuchus graecus-sal (Constitutiones Apostolorum) szemben 
szerkesztett Octateuchus Copticus-íba (itt az Ap. K. O. az I. és 
II. könyvet foglalja el), Octateuchus Arabicus-ibd, (itt az Ap. K. 
O. a II. könyvet foglalja el), Octateuchus Aethiopicus-iba (itt az 
Ap. K. O. a III. könyvet foglalja, el) és Octateuchus syriacus-ábz 
(itt az Ap. K. O. szintén a III. könyvet foglalja el). 

1 Bardenhcwer II. 259. 
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Feltűnő az, hogy az Apostolische Kirchenordnung-oi a Con-
stitutiones Apostolorum szerkesztője kimutathatólag sehol sem 
használta fel, bár a Constitutiones Apóst. VII. könyvének első 
része (VII. 2—21. fej.), mint a Didache átdolgozása, .és itt a Didache 
elavúlt egyházjogi anyagának pótlásánál az Apóst. Kirchenord-
nung alkalmas forrásul szolgálhatott volna az átdolgozónak. Hogy 
ez nem történt meg, annak magyarázatát abban találhatjuk meg, 
hogy a Constitutiones Apostolorum szerkesztése idején (IV. szá-
zad vége) már az Apóst. Kirchenordnung anyaga is elavult volt, 
az újabb egyházjog a IV. század görög zsinatainak kánonaiban 
részletes szabályozást nyert és így ezek, nem pedig az Apóst. 
Kirchenordnung voltak a Constitutiones Apostolorum szerzőjének 
forrásai a Didascalia mellett (az I—VI. könyveknél), a Didache 
mellett (a VII. könyv 2—21. fej.-nél) és az Egypt, Kirchenord-
nung mellett a VIII. 3—44. fej.-nél). 

Ebből látható, hogy téves Bardenhewer-nek az a megálla-
pítása,1 hogy az Apóst. Kirchenordnung & Constitutiones Aposto-
lorum-ma.1 bensőbb összefüggésben áll, mint bármely más régibb 
kánonjogi gyűjteménnyel. A száraz tény az, hogy úgy az Apóst. 
K O., mint a Constit. Apóst. VII. könyve (2—21. fej.) a Didache-
nek átdolgozásai, de különféle helyen és korban (100 év különb-
ség) készült átdolgozásai. Ezeknek az átdolgozásoknak a különb-
ségei automatice visszatolják az Apóst. Kirchenordnung keletke-
zési idejét a Constitutiones Apostolorum-ió\ körülbelül 100 évi 
távlatba. Ezt most már szembeszökő eredményként megállapíthatjuk. 

* * * 

A fent leírt kánongyüjtemények, mint kisebb-nagyobb magán 
tekintélyű kodifikációk, könnyűvé tették a Constitutiones Apo-
stolorum szerzőjének a IV. század végén, hogy kis átdolgozás útján 
megszerkeszthesse nyolc könyves álapostoli és álkelemeni nagy 
Corpus juris canonici-jét és e műve végén (VIII. 47, 1—85) e 
gyűjtemény rövid kivonatát: a 85 kánonból álló Canones Apo-
stolorum gyűjteményt, amelyet Funk találóan jellemzett ezzel az 
elnevezéssel: Summa canonistica Constitutionem Apostolicorum. 

De a fent megismertetett gyűjtemények feldolgozást, vagy 
változatlan elhelyezést kaptak más keleti fent, különböző helye-
ken már említett gyűjteményekben is, amelyek mint az álapostoli 

( 
1 Bardenhewer II.2 köt. 259. I. 
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kánonjogi irodalom másodrendű csillagai vagy drabantjai az 
elsőrendű csillaggal: a Constitutiones Apostolorum-mal együtt 
érdekes, régies, ködös, mystikus külön világot alkotnak. 

Hogy ebben a ködös, mystikus világban jelenleg már oly 
tisztán látunk, azt az ókeresztény-irodalomtörténeti, egyháztör-
ténelmi, keresztény archaeologiai, dogma és jogtörténeti vállve-
tett kutatói és feldolgozói munkának köszönhetjük, amelyből 
katholikusok és protestánsok kivették részüket, kiknek e közös 
terepen, egymást kiegészítő, ellenőrző és korrigáló munkájától 
még sok értékes eredményt várhatunk. E munkának egy közös 
fő célja van: a történeti igazság. A történeti igazságtól a katho-
likus egyháznak nincs félnivalója. 

Budapest. Hanuy Ferenc clr. 
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AP Á P A tiszteleti főnöksége (primátus honoris) : a pápai címben, 
a megtisztelő melléknevekben, a megszólításokban, a pápai 

jelvényekben, a pápa iránt kifejezett kitüntetésekben és a szu-
veréneket megillető előjogokban jut külső kifejezésre. 

A kereszténység első századaiban még nem találunk külön 
címet a római püspök megjelölésére. 

Legelőször Tertullián s az ő tanítványa, karthagói Cyprián, 
használták az «episcopus episcoporum» megkülönböztető jelzőt.1 

A pápa cím valószínűleg a görög és latin páter szónak 
becéző alakja s ebben az értelemben a kereszténység atyját 
jelenti. 

Kezdetben a püspököket is e címen tisztelték, sőt a keleten 
a lelkészkedő papokat is, aminek emléke a román pópák elne-
vezésében mai napig is fennmaradt; a gót nyelvből képezték 
későbben a német «Pfaffe» szót.2 

Állítólag legelőször Siricius (f 398) élt volna a pápa cí-
mével, forrásszerűleg azonban csak a 419. évben tartott 6. kar-
thagói zsinaton találjuk a «papa venerabilis» címet, amellyel Bo-
nifácot tisztélték meg. 

Általában azt tartják, hogy a 998. évi páduai zsinat tiltotta 
volna meg Arnulf milánói püspöknek, hogy magát Milánó pá-
pája címen neveztesse. Ezt az állítást azonban Rudolf v. Scherer 
nem találja beigazoltnak, s a pápa cím kizárólagos használatát 
VII. Gergelyre vezeti vissza, aki alatt a pápaság oly hatalmas 
volt, hogy minden ellenmondás veszélye nélkül eltilthatta a 
püspököket attól, hogy pápai címmel éljenek. «Quod hoc 

N 
1 Rudolf v. Scherer: Handbuch des Kirchenrechts I. 468. lap 2. jegyz. 
2 Karl Blume: Abbatia. — Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen 

Rechtssprache. Stuttgart, 1914. —. 1. lap. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 2 
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(papa) unicum est nomen in mundo». (Dictatus Gregorii VIL 
n. 11.) 1 

A pápát megillető megtisztelő melléknevek: 
apostoli, apostoli Szentszék (apostolicus, dominus aposto-

licus, sedes apostolica), amely elnevezés a VI. századig minden 
püspökre alkalmaztatott, tekintettel arra, hogy minden püspök-
ség apostoli eredetű; 

summus pontifex (pontifex maximus), mely címmel a többi 
püspökök is éltek, míg azt I. Leó (440—461) és I. Gergely 
(590—604) a pápák részére le nem foglalták; 

Péter, Krisztus, Isten helytartója (Vicarius Petri, Christi, 
Dei). Szent Jeromos (f 420) «Praefatio in Evangelistas ad Da-
masum» írja, hogy a római pápa Krisztus helytartója;2 hivata-
losan azonban csak III. Incétől kezdve (1198—1216) használják 
a pápák ezt az egyház tanítása szerint őket megillető jelzőt. 

E dicsőítő jelzők után méltán feltűnést kelt a mély meg-
alázást kifejező «servus servorum Dei» jelző, melynek eredete a 
konstantinápolyi patriarcha által fölvett egyetemes «oecumenicus» 
patriarcha címének a nyugati egyház felfogása értelmében tör-
tént egyoldalú értelmezésére vezetendő vissza. 

Amikor ugyanis a szigorú aszkéta életmódjáról Böjtölő 
Jánosnak elnevezett konstantinápolyi |patriarka az «oecumenicus 
patriarcha» címét fölvette, ebben I. vagy Nagy vagy Szent Ger-
gely pápa (590—604) a nyugati egyház értelmében vett «epis-
copus universalis» cím használatát látta, mely csak a pápát illet-
heti meg s e sokat jelentő cím fölvételét a konstantinápolyi 
patriarchának nagyzoló törekvéseire vezette vissza és megindí-
totta azt a nagy vitát, amelynek folyamán a pápa azzal akarta a 
patriarchát megszégyeníteni, hogy a patriarcha egyetemes jel-
zésű és hangzatos címével szemben magát a megalázó «servus 
servorum Dei»-nek neveztes 

A servus Dei és ehhez hasonló, szerénységet és mély alá-
zatosságot jelentő jelzők, abban a korban különben is szoká-
sosak voltak, amelyekkel az illető az istentől való függésének 
elismerését kívánta kifejezni. 

Az alázatosságot jelző formuláknak jogtörténetével: Kari 

1 Handbuch des Kirchenrechts, I. 469. lap, 2. jegyzet, ahol hivatkozik 
Jaffé, Bibi. Rev. Germ. II. 1865, 175. 

- Joseph de Maistre : Du pape. Paris, 1865. 67. lap. 
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Schmitz foglalkozik, aki e tanulmányainak I. kötetét 1913-ban 
tette közzé Stuttgartban ezen a címen: «Ursprung und Ge-
schichte der Devotionsformeln», melyben az alázatossági for-
mulák eredetét a régi keleti kulturnépek történetéig vezeti vissza, 
hol az assyr-babiloniai népnél, K. e. 4500 év körül, a királyokat 
istenítő fejedelmekkel szemben, ilyen alázatossági formulákat 
használtak: «Uram, istenem, napom, én vagyok a te szolgád.» 

A keresztény f felfogás szerint a legfőbb erény, melyet 
Krisztus az ő híveitől követel, az alázatosság, mert az ember 
mit sem tehet Isten nélkül s ezt a tehetetlenséget kell minden 
kereszténynek szem előtt tartani. 

Pál apostol mondotta magáról, hogy ő semmi s hogy csak 
az Isten kegyelme tette azzá, ami; a korinthusiakhoz intézett 
I. levele III. része 5—8. verseiben azt írja, hogy úgy Apolló, 
mint ő (t. i. Pál) csak szolgái annak, aki által a népek hivőkké 
lettek s hogy habár ő (t. i. Pál) plántált és Apolló öntözött, a 
növekedést mégis Isten adta, így tehát sem az, aki plántál, sem 
az, aki öntöz, nem valaki, hanem csak az, aki a növekedést adja, 
az Isten. 

Keresztény alázatosságuknak adtak kifejezést a többi apos-
tolok is; így: 

Péter apostol azzal kezdi második levelét, hogy ő «Simon 
Petrus, servus et apostolus Jesu Christi;» 

Jakab azzal vezeti be levelét, hogy ő: «Jakobus, Dei et 
Domini nostri Jesu Christi servus;» 

Júdás levele e szavakkal kezdődik: «Judas, Jesu Christi 
servus, fráter autem Jakobi.» 

A servus Dei elnevezés főleg a szerzeteseknél lett általános, 
úgy hogy ez elnevezés alatt magát a szerzetest értették. 

A keresztény híveknek alázatossága pedig azokban a csúf-
nevekben nyilatkozott meg, amelyeket fölvettek; ilyenek Foe-
dulus (rútacska), Contumeliosus (gyalázatos), Pecus (marha), 
Importunus (alkalmatlan, tolakodó), Malitiosus (alattomos), Exi-
tiosus (veszedelmes), Iniuriosus (igazságtalan), Stercorius (sze-
metes); ily csúf személyneveknek fölvétele abban a korban annál 
inkább feltűnő volt, mert a római nép ellenkezőleg a szép el-
nevezéseket kereste.1 

A püspökök a keleten már az V. században, a nyugaton a 

î Karl Schmifz i. m. 31. 
12* 



172 MELICHÁR KÁLMÁN 

VI. században kezdik magukat «Dei gratia» vagy «Dei miseri-
cordia episcopus» nevezni, mint például Nicetius trieri püspök 
az 549. évi 5. orleansi zsinaton, i 

A szolgák szolgájának alázatossági melléknevet legelőször 
Szent Ágostonnál, a nyugati egyház legkiválóbb egyházatyjánál 
(354—430) találjuk, csakhogy még nem állandóan, hanem külön-
féle változatokban, mint: «servus Jesu Christi, servus Dei», majd 
«servus Christi servorumque Christi,» azután «servus Christi 
membrorumque Christi», továbbá «servus Christi et eius eccle-
siae» vagy «servus Christi et per ipsum servus servorum ipsius» 
s végül «famulus Christi familiaeque eius.» — Egy 411. évben 
tartott prédikációjában pedig úgy nyilatkozott, hogy: «Debet 
enim, qui praest populo, prius intellegere se servum esse mul-
torum,» mely kijelentéshez hasonló volt, világi téren, Nagy 
Frigyes porosz királynak (1740—1786) az a nyilatkozata, hogy a 
fejedelem az államnak első szolgája.2 

I. Gefgely (590 — 604) az akkor már széltében használatos 
alázatossági formulákkal annál inkább rokonszenvezett, mert mint 
szerzetes is, önelnevezésében, annak a «humilitas»-nak kívánt 
kifejezést adni, melyet az általa annyira magasztalt nursiai Be-
nedek a szerzeteseknek főerénye gyanánt állított fel, és a szer-
zetesek alázatos «servi Dei» között a legutolsó akart lenni. 

Prinz Max, a keleti rítusok professora Freiburgban, Die 
orientalische Kirchenfrage cimű s 1907-ben megjelent művében 
(a 128—133. lapokon), okadatolva kimutatja, hogy Böjtölő János 
konstantinápolyi patriarcha korántsem egyéni hiúságból vette 
föl az oecumenicus patriarcha címet — mellyel a konstantiná-
polyi patriarcha ma is él —, hanem hogy a patriarchai széknek 
féltett tekintélyét, ezzel is megóvja. 

Az egyik igen nyomós indok, amiért Böjtölő János az 
oecomenicus címet fölvette az volt, hogy míg a római, alexan-
driai és antiochiai patriarchatusok apostoli eredetűek voltak s 
ezért az illető patriarchák magukat apostoli patriarcháknak ne-
vezhetik, addig a konstantinápolyi patriarchatus nélkülözte az 
apostoli alapítást s ezért mint a római birodalom patriarchája 
legalább az oecomenicus címet viselje. 

' Karl Schmitz i. m. 43. és 45. 
2 Wilhelm Levison (Bonn): Zur Vorgeschichte der Bezeichnung Servus 

Servorum Dei. — Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Kanonist. Abt. Weimar, 
1916. IV. 385. és 386. 
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Igaz ugyan, hogy az oixoujievtxôç sz'óról-szóra annyit jelent, 
mint az egész föld kerekségére kiterjedő s ebben az értelemben 
az oecumenicus patriarcha az episcopus universalis-t jelentené, 
mely elnevezést a vatikáni zsinat a római pápa hatalmi körének 
kifejezésére foglalta le, de hát maguk a keletiek nem így értel-
mezik az oecomenicus jelzőt, mellyel Böjtölő János csak annak 
a belső tartalomnak kívánt külső kifejezést adni, mellyel a 
konstantinápolyi patriarcha a 451. évi chalcedoni közzsinat 
ama határozata következtében birt, hogy a keleti egyháznak 
mind a három (alexandriai, antiochiai és konstantinápolyi) patriar-
chátusából lehet a konstantinápolyi patriarchához felebbezni. 
A chalcedoni közzsinat e határozata következtében a konstanti-
nápolyi patriarcha felülemelkedett addigi helyi tekintélyén és 
egyházi autoritása kiterjedt a keletrómai birodalomnak többi 
patriarchatusának területére is, miáltal a konstantinápolyi patriar-
chatus a keleti egyház Rómája lett. 

A keleti egyház által vallott értelemben az oecumenicus 
jelző nem volt dogmaellenes, i akkor azonban, mikor emiatt a 
nagy vita megindult, a keleti egyháznak ez a mai felfogása még 
nem volt tisztázva. 

Érdekességénél fogva fölemlítem, hogy még laikusok is 
használták a szerénységi melléknevet, mint például: «Marius 
Mercator Christi servus Lectori conservo suo s a l u t e m . » 2 Ennél a 
példánál sokkal érdekesebb az, hogy Werbőczi, midőn az 1525. évi 
hatvani országgyűlésen nádorrá választották, magát Magyarország 
nádorának és szolgájának «regni Hungáriáé palatínus et servus» 
nevezte, amivel a köznemesség aggodalmát kívánta eloszlatni, 
hogy a honores mutant mores közmondás rajta is teljesülni fog; 
s midőn alig tíz hónapi hivataloskodás után megszűnt nádor 
lenni, magát továbbra is Magyarország szolgájának címezte, 
annak jelzéseül, hogy ezentúl is hazája szolgálatának szenteli 
erejét.3 

Az utolsó, aki magát (könyveinek címlapján) «Az Úr Jézus 
Krisztus szolgájának» nevezte, az 1688. évben Stockholmban szü-

1 Dr. Tille Gyula: Hogyan lett a konstantinápolyi orthodox patriarcha 
oecumenicus ? — Egyházi Közlöny. 1916. 506. 

2 Karl Schmitz i. m. 41. lap, 1. jegyz. 
3 Fraknói Vilmos: Werbőczi István. Budapest, 1899. — 210. 233. és 

235. lapokon. 



174 MELICHÁR KÁLMÁN 

letett s az 1772. évben Londonban meghalt: Swedenborg nagy 
mystikus volt, aki ritka tanultsága s rendkívüli vallási tudománya 
által jutott hírnevéhez.1 

Budapest. Melichár Kálmán. 

1 Emerson Ralph Waldo, hírneves amerikai író, a Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából Szász Károly által magyarra fordított «Az emberi 
szellem képviselői» című munkájában, megjelent 1894-ben, azt írja Schweden-
borgról, hogy értelmi erejénél fogva, mint hatásában, ő az utolsó egyházi 
atya, s aligha lesz több utódá. (84. lapon). 



MIKOS FERENC GYŐRI KANONOK EGYHÁZ-
LÁTOGATÁSA 1698-BAN. 

A T Ö R Ö K hódoltságot követő korszak eddig nem tudta lekötni 

történetíróink mélyebb érdeklődését.1 Ennek oka abban rej% 
lik, hogy nélkülözzük e kor történeti emlékeit.2 Innét magyaráz-
ható, hogy míg Európa minden államában a legnagyobb törtér 
netirók foglalkoznak e korral, nálunk a hódoltság utáni állapoto-
kat úgyszólván kevésbbé ismerjük, mint hazánk régibb múltját.3 

E megállapítás áll a magyar egyháztörténetirásra is. A török 
uralom utáni időszak egyházi viszonyait feltüntető kútfők jórészt 
kiadatlanul és fölhasználatlanul — sőt egyetemes egyháztörténet-
irodalmunk előtt ismeretlenül — levéltárakban lappanganak. Ezek 
közé tartozik Mikos Ferenc győri kanonok, pápai főesperes 
egyházlátogatásí jegyzőkönyve.4 

E főesperesi napló a legbecsesebb vallásügyi és kultúr-
történeti adatokat tartalmazza. Jelentőségük a történetiróra első-
rendű, mert világosak, első kézből valók és föltétlen hitelt 
érdemelnek. A felség «kegyes meghagyása» —és Keresztély Ágost 
herceg, győri püspök «különös megbízásával»5 felruházott fő-
esperes nem abból a célból járta be a kerületében fekvő 
helységeket, hogy azok fogyatkozásait takargassa, hanem, hogy 
a tényleges állapotokról meggyőződést szerezzen és erről fő-

1 V. ö. Csánki: a «Magyarország újabbkori történetének forrásai» c. 
kútfőgyüjtemény kiadására vonatkozó előterjesztését, Századok 1907, 340. 1. 

2 V. ö. gróf Klebelsberg elnöki megnyitóját a M. Tört. Társ. 1917. évi 
ápr. 26-iki közgyűlésén. 1. h. 221. 1. 

3 V. ö. a M. Tud. Akad. Tört. Bizottságának 1878. évi programmját. 
I. h. 339. 1. 

4 Veszprémi püsp. levéltár: Visitatio ecclesiarum et parochiarum in 
archidiaconatu Papensi in comitatu Wesprimiensi existentium. 

5 «Ex speciali commissione serenissimi ac rdmi dni dni Christiani 
Augusti Ducis Saxoniae etc. et simul eppi eppatus Jaurinensis praelati nostri 
gratiosissimi penes benignissimum mandatum sacrae -caes.-regiaeque Majestatis.» 
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pásztorának hű jelentést tegyen, i Az anyaggyűjtés pontos adatai 
és a valóságos történések felsorolására szorítkozó jelentései 
közvetlen szemléletének és tapasztalatainak termékei, ami való-
színűtlenné teszi, hogy készítőjük — kinek társadalmi állása és 
a belé helyezett bizalom elegendő kezességet nyújtanak pártat-
lanságáért — tévedéseknek áldozata. 

Ágoston Keresztély herceg utasítása értelmében Mikos 
főesperes sorban meglátogatja archidiaconatusa területén a templo-
mokat, paplakot, iskolát, s mindent megvizsgál, feljegyez apróra: 
milyen karban van az épület, a felszerelés, mennyi vagyonnal, 
egyházi ruhával rendelkezik a templom, mennyi jövedelme van 
a plébánosnak, mit fizetnek a hívek a lelkészüknek, hányan vannak 
a katholikusok és másvallásúak. 

E gyér emlékek tehát elénk varázsolják ama korszak vallási 
viszonyainak hü képét. Ennek úgyszólván teljesen ismeretlen 
részletei egyaránt érdekesek és tanulságosak a katholikusok és 
protestánsokra nézve. Mikos kanonok ugyanis felkereste a pro-
estáns községeket, plébániákat is és ezekről szintén jelentést tett. 

Nemcsak Mikos járt el így, hanem pl. a szintén 1698-ban, a 
szomszédos győri székesegyházi főesperességben canonica visi-
tatio-t tartó Lacza János főesperes és kanonok-társa is. Midőn 
Téíh-re (Qyőr vm.) érkezett, e helység nagyszámú lakossága, 
habár ágostai hitvallású — mint Lacza kiemeli — «ő Felsége 
parancsa iránti hódolatból» az egyházlátogatást megengedte, sőt 
a főesperest az imaházba is bebocsájtotía. Részletes jelentést 
tehetett tehát nemcsak imaházukról, a paplakról stb., hanem 
lelkészükről, tanítójukról is. — Az előbbiről kedvezően nyilat-
kozik : hívei meg vannak vele elégedve, sima modorú (politicus). 
«Látszik, hogy a veszprémi püspök aulájából került ki !» (A ma is 
használt szállóige: «Ez sem volt Pál udvarában!» u. i. tudva-
levően Széchenyi Pálra vonatkozik, aki ekkor [1687 óta] veszprémi 
püspök, két év óta egyszersmind kalocsai érsek volt és veszprémi 
püspöki székét haláláig [1710] megtartotta.) 

Mikos főesperes ugyan a protestánsok lelkészeiről nem 
nyújt bővebb információt, azonban tekintve, hogy valamennyi 
helységüket bejárta s pontos leírásukat adja és az utóbbiak 
felülmúlták a katholikus falvakat : kánoni látogatása csaknem 

1 V. ö. Kollányi: Képek a hazai hitújítás történetéből. Magyar Sión 
1891, 751—752. L 
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jelentőségteljesebb a protestánsok egyházi viszonyaira, mint a 
katholikusokéira. 

Egyházlátogatása 10 napot vett igénybe: Július hó 3-ától 
12-éig tartott. 

Rendkívül jellemző, hogy az egész pápai főesperességben — 
melyhez pedig 17 plébánia és 22 fiókegyház tartozott — egyetlen-
egy felszentelt papot talált. Sőt előfordult ugyancsak Keresztély 
Ágost főpásztorkodása alatt (1695—1725), hogy ugyané kerü-
letben egyetlenegy katholikus pap sem volt lelhető, i 

A nevezett egyedüli katholikus pap Felsőiszkáz-on volt 
plébános : Fekete György «végzett bölcsészhalgató».2 A theológiát 
3 éven át a bécsi egyetemen, mint a Pázmáneum növendéke 
hallgatta. Magyar anyanyelvű, körülbelül 45 esztendős. Hívei 
dicsérően nyilatkoznak róla a főesperes előtt : Feddhetetlen életű, 
buzgó lelkipásztor. 

Három helységet licentiátusok adminisztrálnak: Vasvar-1, 
Tüskevár-t és Devecser-1,3 jóllehet Mikos megjegyzése szerint az 
utóbbi helységben «nagyon is elkelne felszentelt pap, nemcsak 
az itteni hívek aránylag nagy száma, hanem a szomszédos falvak 
miatt is».4 

A többi helységet mind lefoglalták a protestánsok.5 

_ A pápai főesperesi jegyzőkönyv igen szemléltetően tanus-
1 «In districtu Papensi nullus datur parochus, Licentiati 3 et tinus ludi-

magister catholicus, de reliquo sunt acatholici praedicantes.» V. ö. Catalogus 
praedicantium in archidiaconatu Jaurinensi et aliis archidiaconatibus dioecesis 
Jaurinensis contentorum. Győri püspöki levéltár: Acta sub Christiane» Augusto. 

o 2 «Absolutus philosophus». Veszprémi püsp. levéltár: Mikos főesperes 
látogatási naplója. 

3 Két év múlva már csak a két utóbbi «mezőváros»-ban találkozunk 
velük. Győri püsp. levéltár: Informatio de statu praesenti religionis catholicae 
in comitatu Jaurinensi et Comaromiensi. Közölve Pácher: A dömölki apátság 
tört Bpest, 1912. 65. 1. 

4 «In oppido hoc persona una sacerdotalis catholica posset utcunque 
subsistere, essetque necessaria, tum propter in ipso loco, quam in vicinitatibus 
animarum catholicarum existentiam.» Veszprémi püsp. levéltár: Visitatio archi-
diaconatus Papensis. 

5 Mezőlak (és fiókegyházában, Békás- on): Báthory Mihály református pré-
dikátor. Nyárád (és filiálisaiban, Derecsk-én és Mihályházá-n) : Harsányi János 
református prédikátor. Nagyalásony : evangélikus iskolamester, azelőtt evangé-
likus prédikátor. Dabronyban nincs lelkipásztor. Azelőtt prédikátor volt, még 
pedig — a mostani helyzetből következtetve — valószínűleg evangélikus'. 
Csöglye (és filiálisaiban, Nagy- és Kispirit, Adorjánháza, Egeralja) : Veres-
marthy Mihály «prédikátor». A mai viszonyok után ítélve: református. Somló-
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kodik a protestantizmus elterjedésének egyik fő-okáról, a pap-
hiányról. Hasonlóképen élénk megvilágításba helyezi a licen-
tiatusok legnagyobb jelentőségét: pusztán az üresedésben álló 
parochia elfoglalásával megőrizték azt a katholikus egyháznak. 

Ama helységek ugyanis, melyekben katholikus pap, illetve 
licentiatusok voltak, megmaradtak legnagyobbrészt katholikusok-
nak. Felsó'iszkáz-on — egy jövevény másvallásún kívül — az 
összes lakosok katholikusok;i fiókegyházainak — Alsóiszkáz 
(lakott ház 19),2 Középiszkáz (lakott ház 5),3 Kisszőlló's (lakott 
ház 23),4 és Kiscsősz5 — lakói kivétel nélkül katholikusok.6 

A licentiátus adminisztrálta Tüskevár-orv1 és , ennek filiálisá-
ban, Somlójenő-n a lakosok szintén mind katholikusok.8 Jórésze 

» 

szállás (és leányegyházában, Somlővecsé-n) : Szabó György evangélikus prédi-
kátor. Devecser (hol a katholikusoknak licentiátusuk volt): Galambos István 
evangélikus prédikátor és külön evangélikus tanító. Ajka: Zsiray Mihály evan-
gélikus iskolamester. Magyarpolány : Némethy György evangélikus prédikátor. 
Noszlop : Kiskomáromy György evangélikus prédikátor. Kupp : Ráczkövi István 
református prédikátor, fKéttornyúlak (és fiókegyházában, Dáká-n) : Némethy 
István református prédikátor. Pápakovácsi (és filiálisában, Nóráp-an) : Artistay 
Péter református prédikátor. Nagytcvelen (és fiókegyházában, Tapolczafő-n) : 
Rajkovics György református prédikátor. Nagygyimót: Pogárdy Mihály refor-
mátus prédikátor. Homokbödöge: református részről a nagygyimóti prédikátor; 
az evangélikusok lelkipásztorkodását az evangélikus iskolamester végezte. Csőt : 
Göndör György evangélikus tanító. Pápateszér: egy (meg nem nevezett) evan-
gélikus «mester». Vanyola: Nagyföldménesi György evangélikus prédikátor. 
Takácsi: Ujváry Dániel református prédikátor. 

1 «In pago hoc sunt sessiones 14. Incolae praeter tinam advenam acatho-
licum sunt omnes catholici.» Veszprémi piisp. levéltár: Liber visitationis ajphi-
diaconatus Papensis a. 1698. 

2 » Animae in hoc loco sunt omnes catholicae. Domus vero, quae hic 
inhabitantur, sunt 19.» Veszprémi piisp. levéltár: I. h. 

3 «Domus vero, quae hic inhabitantur, sunt n. 5. Animae omnes catho-
licae.» I. h. 

4 «Domus in hac possessione, quae nunc inhabitantur, sunt n. 23 et 
quidem a meris catholicis.» I. h. 

5 «Hic animae omnes sunt catholicae.» I. h. 
6 Manapság Felső-Jszkáz-on csupa katholikus lakik, számszerint 217, 

Középiszkázon 590 katholikus, 8 evangélikus és 8 izraelita, Kisszőllös-ön 514 
kath. és 4 izr., Kiscsősz-ön 528 kath. és 9 izr. 

7 «Domus autem, quae hic et nunc in hoc oppido inhabitantur, sunt n. 
18 et quidem a merissimis catholicis.» — Manapság 1043 katholikus, 10 evan-
gélikus és 3 izraelita lakja. 

8 «Domus, quae hic inhabitantur, sunt n. 11. Animae vero huius loci 
sunt omnes catholicae.» — Manapság lakói : 614 kath., 7 izr., 3. evang. és 1 réf. 
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a lakosságnak katholikus a licentiátus pastorálta másik két hely-
ségben : Vaszar-on és Devecser-tn. Az előbbiben 86 katholikus és 
53 másvallású,1 az utóbbiban — 99 lakott házban — 128 katho-
likus lakik.2 

Ezzel szemben a katholikus lelkipásztort (papot, vagy licen-
tiatust) nélkülöző falvak nagyrésze teljesen protestánssá lett s — 
jóllehet azóta az interkonfesszionális viszonyok sok helységben 
feltűnő változásokon mentek át — ennek nyomait a mai napig 
magukon viselik. 

Pl. Mezőlak-on mind «másvallásúak»,3 lelkipásztorok után 
itélve — reformátusok. Manapság is a reformátusok vannak túl-
súlyban. (Számuk 704, a katholikusoké 202, az evangélikusoké 
148, az izraelitáké 20.) Nyárád-on mind reformátusok.4 (Ma ref. 
705, kath. 606, ev. 14, izr. 5.) Nagyalásony-ban 9 kath., a többi 
evangélikus.5 (Ma ev. 694, kath. 182, izr. 6.) Dabrony-ban 10 
katholikus, a többi evangélikus.6 (Ma ev. 404, kath. 345, izr. 8, 
ref. 3.) Csó'glyén és fiókegyházaiban, Nagypirit-, Kispirit-en, Eger-
aljá-n és Adorjánházán, «1 katholikus léleken kivül» a többiek 
mind «másvallásúak» — a mai helyzetet tekintve — reformátu-
sok.? (Manap Csöglyé-n ref. 1088, ev. 110, kath. 76, izr. 62 ;.Nagy-

1 «In hac parochia animae catholicae sunt n. 86, acatholicae vero 53.» — 
Jelenleg lakói közül 1864 kath., 6 izr. és 2 ref. 

2 «Domus, quae in hoc oppido tam ex parte catholicorura, quam acatho-
licorum inhabitantur, sunt n. 99. Animae vero catholicae in hoc oppido exi-
stentes sunt n. 128. Reliquae omnes Evangelicae.» — Manapság lakói: 4227 
kath., 248 izr., 40 réf., 26 evang. és 1 gör. kel. 

3 «In hoc loco coloni integrae sessionis sunt 31. Animae hic existentes 
sunt omnes acatholicae.» 

4 «Domus, quae hic inhabitantur, sunt 20. Animae autem hic existentes 
sunt omnes acatholicae. — Dornum parochialem inhabitat Joannes Harsányi 
Praedicans, annorum circiter 65, Calvlnista. 

5 «Domus, quae hic inhabitantur, sunt 25. In hac parochia animae catho-
licae sunt n. 9, reliquae omnes acatholicae. — In hac parochia residet magister 
Lutheranus.» 

6 «Domus, quae hic inhabitantur sunt n. 12. Animae catholicae sunt n. 
10, reliquae omnes acatholicae.» Veszprémi püsp. levéltár: I. h. — 1698-ban 
egyáltalában nem volt a helységnek lelkipásztora, sem katholikus, sem más-
vallású, csupán azelőtt volt prédikátoruk. («Residentia parochialis a nullo inha-
bitatur . . . Solutio autem Praedicantis olim erat talis . . . » ) A mai vallási viszo-
nyokból következtethetjük, hogy azelőtt lelkipásztoruk és így a hívek nagyrésze 
is evangélikus volt (nem református). 

7 «Domus, quae hic in hac parochia inhabitantur, sunt n. 22. In prae-
dictiis vero 4 filialibus, nempe in Kispirit, in Nagypirit, in Egeralja et in 

12* 
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pirit-tn réf. 613, ev. 89, kath. 69, izr. 20; Kispirit-zn ref. 135, 
ev. 125, kath. 146, izr. 13; Adorjánházán ref. 570, ev. 130, 
kath. 110, izr. 10; Egeralján ref. 310, ev. 105, kath. 97, izr. 6.) 

A licentiátusok és prédikátorok a plébános hivatalával és 
lakásával (a plébánia-épülettel) együtt átvették jövedelmét és stóla-
járandóságait. Az utóbbiak nagyjában ugyanazok voltak az egész 
főesperesség területén katholikusok és protestánsoknál egyaránt. 

Katholikus « iskolamester»-t csak egy helységben talált 
Mikos főesperes : Kisszó'llős-ön, névszerint Toronyi Jánost. Ne 
higyjük azonban, hogy ez azt jelenti, hogy ott egyszersmind 
rendes iskola is volt. Az egyházlátogatási napló nyiltan bevallja, 
hogy e helységben sem iskola, sem paplak nincs, ezért «mester»ük 
elhagyatott parasztházban «székel».1 Fizetéséből kitűnik, hogy 
Toronyi uram nemcsak kántor, hanem harangozó és sekrestyés 
is egy személyben. 

Míg az iskolák hiánya a tanügyi állapotokat, a templomok 
képe a hitéletet tükröztetik vissza. A legtöbb helyen a templom 
vagy tökéletesen elpusztult, vagy pusztulófélben van, olyannyira, 
hogy kivételszámba megy az az egyház, melyről meg tudták 
határozni : melyik szent tiszteletére épült. A templomokhoz hason-
lóak a plébánialakok. 

Talán feltűnt, hogy jóllehet a pápai főesperesség vallási 
viszonyairól volt szó, Pápa «városa», melyet okleveleink már a 
XV. század elejétől kezdve e néven (civitas) jelölnek, mindeddig 
nem fordult elő. Az 1698. évi pápai főesperes-látogatási 
jegyzőkönyv — melynek alapján e dolgozat készült — egy szó-
val sem emlékezik meg róla. Ennek azonban megvan a törté-
nelmi háttere. Ez nem Pápa jelentéktelensége, hanem dicsősége. 

Már III. Honorius pápának II. Endre királyunkhoz 1225. 
február l-jén intézett bullája Smaragdus boldog emlékű pápai 
főesperest emleget.2 Pápa tehát már ekkor e vidék kulturális 
gócpontja. A tatárjárás idején Pál pápai plébánost IV. Béla oldala 
mellett találjuk, az ország első embereinek sorában.3 Ott van a 

Adorján in summa sunt n. 15. Et tarn hic, quam in filialibus praedictis prae-
ter unicam animam catholicam sunt omnes acatholicae.» 

1 «Quandoquidem hie schola nulla habeatur, neque domus parochialis, 
ideo praedictus magister in domo una deserta rusticana residet.» Veszprémi 
piisp. levéltár: Mikos egyházlátogatási jegyzőkönyve. 

2 Tudományos Gyűjtemény 1824, VIII., 72. 1. 
3 Fejér: Codex diplomaticus IV., 1., 2., 377. 1. 
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király kisérői között a tatárjárás után a tengerpartra menekülése-
kor s a király «.procurator»-a.i 

Pápa városának ezen emelkedésében, melyet lelkipásztorá-
nak szereplése hi ven visszatükröztet, az 1400-ik esztendőben 
újabb fordulat állott be. Ez év május hó 5-én IX. Bonifác pápa 
a pápai egyházat a győri egyházmegye joghatósága alól kivette 
és az esztergomi érsekség alá rendelte.2 Ezért nem tart itt egy-
házlátogatást a pápai kerület főesperese még a XVII. század 
végén sem. A pápai plébániának exemptiója ugyanis csak 
1776-ban szűnt meg. Ugyanekkor az egész pápai főesperesség — 
az eddig kiváltságos pápai plébániával együtt — a veszprémi 
egyházmegyéhez csatoltatott, kárpótlásul a fehérvári püspökség 
területének kihasításáért.3 

Ez az oka, hogy míg a környékbeli helységek egyházi viszo-
nyairól meglehetősen tájékozva vagyunk, e plébániáról még a pápai 
egyház monographusa sem talált adatot a XVII. század végéről.4 

A néhány évvel, illetve évtizeddel későbbi feljegyzésekből 
azonban sikerűi a pápai egyházállapotok képét némileg rekon-
struálni. 

1698-ban van katholikus lelkipásztora:5 Szentiváni Bőjtös 
István, hittudor, felsőőrsi prépost.6 Eszerint, ha eltekintünk Pápa 
exemptiójától : a pápai főesperesség területén ebben az esztendőben 
két világi katholikus felszentelt pap lelkészkedett, Pápá-n és 
Iszkáz-on. Sőt lehetséges, hogy Pápán segédlelkész is volt. Az 
anyakönyvek u. i. 1684 óta «cappellanus»-ról tesznek említést, 
jóllehet nevüket csak 1728 óta őrizték meg a feljegyzések.7 

A plébániával karöltve a pápai pálosok és ferencesek mun-
kálkodtak a hitélet ébresztésén. Tagjaik a pápai plébánia lelké-
szeivel végezték bizonyára a környéken is az egyházi rendet 
megkívánó lelkipásztori teendőket, a szentségek (kivált a szent 
kenet) kiszolgáltatását az iskolamesterek és licentiátusok adminis-
trálta falvakban. Kivált a szentferencrendiek nemcsak Pápán, hanem 

1 Wenzel: Árpádkori új Okmánytár II., 185. 1. 
2 V. ö. Kiss : A pápai plébánia története. Veszprém, 1908. 13. és 15. 1. 
s V. ö. I. m. 17. 1. 
* I. m. 
5 De már a következő — 1699. — évtől kezdve 1703-ig nincs módunk-

ban ezt bizonyítani. 
6 Két évvel előbb nyerte el a plébániát. Ugyanekkor (1696. ápr. 4-ike óta) 

birtokában van a hantai prépostságnak is. Kiss: I. m. 128. 1. 
? I. m. 139. 1. 
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általában az egész Bakony alján a szó valódi értelmében a nép 
«barát»-ai voltak. A következő — XVIII. — században számos 
reformátust és evangélikust térítettek vissza a katholikus egyházba. 
Az anyakönyveikben előforduló vidéki helységnevek bizonyítják 
messzeterjedő munkásságukat. A XVIII. század elején — a licen-
tiátusok letönedezésével egyidőben — megalakítják a világi 
apostolkodás régi kipróbált intézményét, a harmadrendet, mely az 
idén ünnepi alapításának hétszázados évfordulóját. Ennek tagjai 
a ferencrendi atyák tanítását elvitték oda is, ahová ők nem fér-
kőzhettek. Nem csalódunk, ha részben az ő buzgalmuknak tud-
juk be, hogy e vidéknek a XVII. század végén a katholikusokra 
nézve mostoha helyzete néhány évtized múlva megváltozott. 

A török uralom utáni sivár egyházi viszonyokat, az akkori 
paphiányt, a romokban heverő templomokat, lakatlan házakat, 
népünk kezdetleges kulturális és gazdasági életét szemlélve és 
a jelenlegi (helyesebben a háború előtti) helyzettel összevetve, 
bizonyos jóleső, bizalomgerjesztő érzés támad lelkünkben: a 
mostani világégésben kapott sebeket is ki fogja heverni hazánk! 
Nagy a hasonlóság a mostani világháború utáni állapot és az 
akkori hadjáratokat követő időszak között. Azokat is méltán 
világháborúnak mondhatjuk. De míg eddig legnagyobb nemzeti 
katasztrófánknak a török hódoltságot tartottuk, a világégést kővető 
események: a forradalom, az occupatio és a bolsevizmus azt is 
felülmúlják. A háborúkban vérszegényekké vált nemzet maga 
annak idején gyenge volt a regeneratió feladatának megvalósítására.1 

Napjainkban is a külföldtől vár hazánk támogatást. Akkor «elő-
ször a katholikus egyház jött s e g í t s é g é r e » . 2 Most is úgy történt : 
«az ország tekintélyének emelésére és védelmére» követét kül-
dötte hozzánk az apostoli Szentszék. «A katholikus egyház egyik 
legnagyobb érdeme — mondotta a M. Tört. Társ. elnöke meg-
nyitó beszédében — hogy a török kiűzetése után romjaiból fel-
építette és közművelődésileg újjászervezte az országot. Nemzet-
közi szervezeténél és kapcsolatánál fogva nyugati szellemet és 
segéderőket ültet át hozzánk. De nem idegen nemzet szellemét, 
nem idegen állam szervezetét és erejét. Hanem szellemet, szerve-
zetet és erőt, mely itt csudás gyorsasággal magyarrá lesz».3 

Ez az egyház hivatása manap is hazánk újraépítésében! 
Budapest. Dr. Juhász Kálmán. 
1 Elnöki megnyitóbeszéd a M. Tört. Társ.-ban. Századok, 1917. 210. 1. 
2 I. h. s I. h. 
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Székfoglaló értekezés. Felolvastatott az Aquinói Szent Tamás-Társaság 1921. 
május 4-én tartott közgyűlésén. 

HA VALAKI Pythagoras tételéről vagy Archimedes elvéről ké-
telkednék, alig egy-két percig tartó szerkesztéssel, illetőleg 

kísérlettel meggyőzhetnénk a kételkedőt kételkedésének alapta-
lanságáról; de azzal szemben, aki az emberiségnek egyetlen 
igazán nagy problémájáról (van-e Isten?) kételkedik, nehezebb 
a íeladatunk. Istent szellemi mivolta miatt érzékeinkkel föl nem 
foghatjuk, létéről a természettudományos ismeretszerzés módsze-
reivel és eszközeivel meg nem bizonyosodhatunk. Ha mint fizika-
tanárnak kellene ehhez a nagy kérdéshez hozzászólanom, a fizika 
legáltalánosabb indukciójára — mint Isten létének kozmológiai 
érvére a fizikában — hivatkoznám és arra a négy tételre, amelyek 
a fizika eme legáltalánosabb indukciójának alapjául szolgálnak. 

A természettudomány embere, ha átkutatta a természetet 
«az atomoktól a naprendszerekig, attól a melegtől, amelynek az 
enyhe szellő is, meg a dúló zivatar is energiáját köszöni, egé-
szen addig a melegig, amely izmainkban munkává alakul», csak 
az anyagra és energiára bukkant. «Az anyag és az energia any-
nyira egymás mellé rendelt természettényezők, hogy épen úgy 
nincs anyag, amely az energia valamely készletével ellátva nem 
volna, amint nincs energia, amelynek hatása valamely anyagtól 
függetlenül nyilvánulhatna.»1 

A természettudományok kísérletező ága, amely a fizikát és 
a chemiát foglalja magában, csak az anyaggal és az energiával 
foglalkozik. Kutatásainak leglelkét ebben a négy rövid mondat-
ban foglalhatjuk össze: 1. Az anyag mennyisége állandó. 2. Az 
anyag átalakuló, szétporlódó félben van. 3. Az energia mennyi-
sége állandó. 4. Az energia hasznavehető része szünet nélkül 
fogy, hasznavehetetlen része pedig szünet nélkül szaporodik. 

1 Dr. Ilosvay L. : A chemia alapelvei. Budapest, 1888. 4. 1. 
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Ezek az egyszerű kijelentő mondatok a második kivételével, 
amely a természettudománynak ma még csak sejtése, azokat a 
legnagyobb természettudományi elveket fejezik ki, amelyeket 
csak sikerült a természettudománynak a természettől ellesni. 
Mélységre, magasztosságra hozzájuk semmiféle természettudo-
mányi gondolat nem fogható. E?ek mondják meg, hogy mi tör-
ténik a világban és hogyan történik. Segítségükkel pillantunk 
legmélyebben a múltba és a jövőbe. Ezek azok a legtávolabbi 
határkövek, amelyekig a tudományos búvárkodás elhatolt. Meg-
állapításukkal a fizika Isten létének bizonyítékait egy nagyon is ^ 
súlyossal szaporította. Ezek a tételek az anyagi világ esetleges-
ségének szinte kézzel fogható bizonyságai és mint ilyenek a 
leghatározottabban kizárják a világnak a természetben uralkodó 
okokból való megmagyarázását. Ez a határolt és véges, minden 
megjelenésében esetleges és mulandó világ létezésének alapját 
magamagában nem bírhatja, hanem a természeti okok világán 
kívül levő okot, causa extramundaná-t, követel. 

Anyag. Azokat a valóságokat, amelyek érzékeinkre közvetve 
vagy közvetetlenül hatni bírnak, általában anyagnak nevezzük. Az 
anyagnak két állandó tulajdonsága van; az egyik, hogy tért tölt 
be, a másik, hogy súlya van.1 A meghatározott térfogattal és 
súllyal bíró anyagot testnek nevezzük.2 A fizikai tüneményekben 
a test anyagának sem a mennyisége, sem a minősége nem vál-
tozik meg, míg a chemiai tüneményekben a testek anyagának 
csak a mennyisége marad változatlan, a minősége megváltozik. 
Amíg a mérleg nem vált a chemiai kutatások eszközévé, addig 
azokról a testekről, amelyek látszólag eltűntek, azt hitték, hogy 
valóban megsemmisültek; mihelyt azonban megmérték a chemiai 
átalakulásban résztvevő testek súlyát a chemiai folyamat előtt és 
után, kitűnt, hogy minden chemiai átalakulásnál az egymásra 
ható testek tömegeinek összege egyenlő a keletkező új testek 
tömegeinek összegével, azaz a chemiai átalakulások az anyag 
mennyiségét nem változtatják meg. 

Az anyag állandóságának elvét Lavoisiernek (1743—1794.) 
köszönjük. Ő volt az első, aki a chemiai reakciókban szereplő 
anyag mennyiségét kísérlet előtt és után gondosan számba vette. 
Ennek a gondosságának köszöni, hogy az anyag megmaradása 
elvének felismerője lett.3 A chemia ezzel az elvvel lépett az 

'—2 Dr. Ilosvay L id. m. 4—5 1. 3 Dr. Ilosvay L. id. m. 78—79. I. 
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exakt tudományok sorába. Lavoisier óta a chemiai átalakulások-
nak millió és millió esetét vizsgálták meg, de az anyag meg-
maradásának elve mindenkor az anyagi világ kivételt nem tűrő 
törvényének bizonyult.1 

Anyagot tehát sem teremteni, sem megsemmisíteni nem 
tudunk. Ahány gramm a Teremtő kezéből kikerült, annyi volt 
tegnap, annyi van "ma és annyi lesz holnap. A világegyetem 
anyagának mennyisége állandó. 

A testek egyszerű testek vagy elemek és összetett testek 
vagy vegyületek. Az atómelmélet értelmében sem az egyszerű, 
sem az összetett testek nem folytonos tömegek,2 hanem egy-
mástól hézagok által elválasztott molekulákból, a molekulák 
pedig atomokból állanak. A molekulák a testeknek azok a leg-
kisebb részecskéi, amelyek még a test tulajdonságaival bírnak 
és fizikai állapotban még fenn bírnak maradni. A molekulák a 
testek térfogatát nem töltik be teljesen. Közöttük a mi mérő-
eszközeinkhez képest mérhetetlenül kicsiny, de a molekulák mé-
reteihez képest igen nagy távolságok vannak. «Amint a házat 
téglákból építjük, épen úgy építjük fel képzeletünkben a mole-
kulákat atomokból. Az atóm ugyanaz a chemikusnak vagy a 
fizikusnak, ami a tégla az építésznek. Ezek az egységek készen 
kaphatók korlátolt számban és méretekben, de azután végtelen 
sok oly változatban rendezhetők el, amely elrendezések mind-
egyikének megvannak a maga sajátosságai és külső vonatkozásai.»3 

Lavoisier korában 23 elemet ismertek. Közülök 6 később 
vegyületnek bizonyult. Ez a tapasztalat az elemek állandóságát 
illetőleg kissé, gondolkodóba ejthet bennünket. Mit tartsunk hát 
valójában az elemekről? A kutatás módszereinek tökéletesedé-
sével az egyszerűeknek tartott testek nem fognak-e még egy-
szerűebbekké szétesni ?4 

1896-ban fedezte fel Becquerel Henry a rádióaktivitás jelen-
ségét és két évre rá a Curie-házaspár a rádiumot. «A rádióak-
tivitás felfedezése a Röngten-sugarak által előkészített véletlen 
volt, míg a rádium felfedezése a céltudatos tudományos munká-
nak legszebb példája.» 

1 V. 5. Bálint István : A fizikai chemia újabb haladásáról. Magy. C h e -
miai Folyóirat. 1918. 14. 1. 

1 Tömegnek a test anyagának mennyiségét nevezzük. 
3 Soddy Fr. : A rádium. Budapest, 1912. 4. 1. 
4 Dr. Ilosvay L. : A chemia alapelvei. 39. 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 13 
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Mindjárt a rádiummal való kísérletezések kezdetén feltűnt,, 
hogy a rádiumnak állandóan magasabb a hőmérséklete, mint a 
körötte levő levegőé. A rádium tehát állandóan meleget termel. 
Egy gramm rádium óránként 1347 gramm-kalória meleget áraszt 
ki. Mi ennek az energiának a forrása? Erre a kérdésre csak 
hipotézissel felelhetünk. Az első föltevés azt állította, hogy a 
rádióaktív anyagok a napfény energiáját alakítják át. A második 
föltevés szerint pedig a rádióaktiv anyagok a környezetükben 
levő egyenletesen szétszóródott hőenergiát gyűjtenék össze és 
tennék újra értékessé. Ma, hogy a rádióaktivitás jelenségeit meg-
fejthessük, feltesszük, hogy a rádióaktiv testekben az energiának 
sohasem sejtett mennyisége rejtőzik, mely előttünk ismeretlen 
úton-módon az atomokhoz vagy talán még ezeknél is kisebb 
részecskékhez kapcsolódik. Egy gramm rádiumban pl. 2—3 mil-
liárd gramm-kalória energia van potenciális energia alakjában 
elraktározva. 

A rádióaktiv elemek atomjai között állandóan vannak a 
bomlás stádiumának minden fázisában levő atómok. A bomlás 
végső stádiumába jutottak hirtelen, robbanásszerűen negatív elek-
trónra és pozitiv töltésű iónra pattannak szét. Az atomoknak ezt 
a spontán szétrobbanását az atómközi energiának kioldódása, 
szabaddá tevése kiséri. Ennek a szabaddá lett atómközi energiá-
nak megnyilvánulását látjuk a rádióaktivitás jelenségeiben. 

A rádióaktivitásnak ez a magyarázata megmentette az ener-
gia megmaradásának elvét, amelyért a rádióaktivitás első évei-
ben sokan aggódtak, de feláldozta az elemek állandóságának és 
az atómok oszthatatlanságának elvét. 

A rádióaktivitás a természettudományok új ága. Nem so-
rozhatjuk be sem a fizikába, sem a chemiába, mert a rádióakti-
vitás nem molekulabomlás, hanem atómbomlás, nem vegyület-
bomlás, hanem elembomlás. A fizikai tünemények a molekulákon 
kívül mennek végbe, a chemiai tünemények pedig a molekulá-
kon belül, de az atomokon kívül játszódnak le, míg a rádióak-
tivitás jelenségei az atomokat sem hagyják érintetlenül. 

A rádióaktivitás fölfedezése előtt az atómok — Herschel 
János (1792—1871) szavaival élve — «őseredeti gyártmányok, 
változhatatlan, felbonthatatlan elemi testek» gyanánt szerepeltek, 
«így például a szénatóm majd egy gyémánt, majd egy darab 
szén, egy darab cukor, faszövet, állati szövet, vagy épen a leve-
gőben levő széndioxid létesítésében vehet részt, de ezen esetek 
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bármelyikében, az üveget vágó drágakőtől az érzékelhetetlen 
gázig, magának a szénatómnak szerkezetében kimutatható válto-
zás nem észlelhető.»1 Amit a szénatómról mondottunk, az tel-
jesen ráillik a chemiai elemek mindegyikének atomjaira. De a 
rádióaktivitás fölfedezése óta nem tartjuk többé sem az atómo-
kat oszthatatlanoknak, sem az elemeket állandóknak. 

Az összes chemiai változások, melyeket létesíthetünk, abból 
állanak, hogy az atomokat molekulákká, az elemeket vegyüle-
tekké egyesítjük, vagy pedig a vegyületeket elemekké, a mole-
kulákat atomokká bontjuk szét. «Atomot laboratóriumban fel-
bontanunk mindeddig még nem sikerült».2 A rádióaktivitásnak 
ma még csak szemlélői vagyunk. «A rádióaktiv változásokat a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel sem megindítani, sem meg-
szüntetni nem bírjuk. Nincsen módunkban az sem, hogy lefolyá-
sukat siettessük vagy lassítsuk».3 A rádióaktiv elemek atómjainak 
szétesése spontán. Ezen spontán atómbontás útján keletkező ú j 
elemek lehetnek állandók vagy csak átmeneti alakok. A rádium-
atóm pl. hélium-atomra és rádiumemanáció-atómra bomlik. Kö-
zülük a hélium-atóm állandónak, a rádiumemanáció-atóm pedig 
csak átmenetinek látszik. Hogy a rádium a héliumnak és a 
rádiumemanációnak nem vegyülete, a színképelemző igazolja. 
A vegyület színképében megvannak az alkotórészek Fraunhofer-
féle vonalai, míg a rádium színképében a héliumnak és a rádium-
emanációnak egyetlen vonalát sem bírjuk fölfedezni. 

Az elemek átváltoztatására irányult minden törekvés a leg-
régibb időktől a mai napig teljes kudarccal végződött; mégis 
elvi okokból az elemeknek egymásba való átváltoztatását nem 
tarthatjuk lehetetlenségnek. Eljöhet az idő, amikor a laboratóriu-
mokban az elemeket épen úgy felbonthatjuk és összetehetjük, 
miként ma a vegyületeket. Az alchimisták álma valóra válhatik. 
Ki tudja, nincsenek-e még oly elrejtett energiafajták, amelyek 
épen az elemek átváltoztatására alkalmasak. A flogiston-elmélet 
Lavoisier óta csak történeti emlék. A közel jövő az elemek ál-
landóságának és az atomok oszthatatlanságának tanát is a chemia 
történetének adhatja át. 

1 Williams Henry Shaler : A mai chemiai ismereteink kialakulása. Term. 
Xözl. 1913. 890—891. 1. 

2 U. o. 895. 1. 
3 Dr. Bernárd Ernő: A fémek sugárzása. Term. Közi. 1910. 534. I. 
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Rádióaktiv sugárzást ma csak a rádium és még egy-két 
nagy atómsúlyú elem mutat, de «nem lehetetlen, hogy a sugárzó 
tehetség általános tulajdonsága az elemeknek, amit eddig csak 
azért nem tudtunk az elemek nagy többségénél kimutatni, mert 
ehhez eszközeink még nem elég érzékenyek».! 

A rádióaktiv elemek még ma is átalakulófélben vannak. 
Gyorsan, szinte szemünk láttára fejlődnek egymásból. A közön-
séges elemeket sugárzásuk gyenge volta miatt mondjuk nem-
sugárzó elemeknek. Ezek azért tűnnek fel előttünk változatla-
noknak, mert átlagos élettartalmuk csak az évek billióival mér-
hető. Örök változatlanságukat nehezebb volna elfogadnunk, mint 
egymásba való átváltozásukat. Talán • az is, hogy egyes elemek 
mindig és mindenütt egymás társaságában fordulnak elő — a 
rádium a báriuméban, a polonium a bizmútéban — egymásból 
való fejlődésüknek bizonyítéka. 

Ha elfogadjuk, hogy a rádióaktivitás az anyagnak általános 
és elpusztíthatatlan tulajdonsága, akkor csak első pillanatra kelti 
bennünk az anyagi mindenség az állandóságnak, a változatlan-
ságnak hatását. A rádióaktivitás feltartóztathatatlan működése az 
«alapköveket» is szétrombolja. «A chemiai atomok nem örök-
életűek, hanem a teremtés többi részével együtt a pusztulásban 
és a halálban osztozkodnak. Az összes anyag szálló elektronok 
rajává lett.»2 A nehezebb, az összetettebb atomok oly atomokká 
törekszenek alakulni, amelyek könnyebbek és kevésbbé össze-
tettek. Az egész anyagi világ szakadatlanul törtet a szétporlódás 
felé, de előttünk észrevehetetlen lassúsággal, keresztül menve az 
átmeneti állapotoknak egész sorozatán. Azért látjuk az égbolto-
zat csillagképeit változatlanoknak, azért látjuk az ősanyag átme-
neti alakjait állandó elemeknek, azért látjuk a rádióaktiv elemek 
sugárzását folytonosnak, mert az emberiség élete tünékeny, mint 
a villámszikra és észlelése csak pillanatnyi fölvétel. Mind a che-
mia atomjaira, mind az égboltozat csillagaira az enyészet, a halál 
vár. Állandóságuk csak látszat. A téglák, melyekből fölépültek, 
robbantó szerek és hozzá aránytalanul hatásosabbak, mint a di-
namit.3 Időtlen idők multán az anyag szétporlódik és «mire az 
örökkévalóság óramutatói egyet fordultak», a maradandónak látszó 

1 Veszelszky Gy. : A rádióaktivitás. Budapest, 1917. 165. I. 
2 W. Crookes : Az anyagról való nézetünk. Term. Közi. 1904. 65. és 72.1. 
3 Soddy Fr. : A rádium. 4. 1. 
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mindenség visszatér eredeti állapotába: alaktalan, khaotikus 
köddé lesz.1 

A fizikának egyik legnagyobb általánosítása, hogy ugyan-
azon elemnek atomjai teljesen .egyenlő jellegűek, nemcsak itt a 
Földön, hanem a színképelemzés tanúsága szerint az egész min-
denségben is. Azok között a mérhetetlen nagyszámú atomok 
között, amelyek az anyagi világot alkotják, alig van száz külön-
böző változat. Ennek az alapvető tételnek az igazsága a rádió-
'aktivitás fölfedezése óta sokkal teljesebb és meggyőzőbb, mint 
1898 előtt volt. Ma erősebben hisszük, mint valaha, ugyanazon 
elem atomjainak abszolút egyenlőségét.2 Az atómot azonban a 
rádióaktivitás fölfedezése óta nem tartjuk valami szétbonthatatlan 
egyszerű testnek, hanem nagyon is bonyolult szerkezetnek gon-
doljuk, amelynek belsejében egy egész világ van határozott 
keringési és rezgési időkkel.3 

«Néhai Rowland, baltimorei tanár, egyszer azt mondta, hogy 
egy nagy zongora valószínűleg nagyon egyszerű szerkezet egy 
vasatómhoz képest. Hiszen a vas színképében szinte megszám-
lálhatatlanul sok különálló fényes vonal van és ezek mindegyike 
egy-egy élesen megkülönböztethető rezgésszámnak felel meg a 
vasatómban. Ahelyett a száznál valamivel több hangrezgés 
helyett, amelyet egy nagy zongora kiadni képes, a vasatómban 
több ezerféle fényrezgés van. Két zongorát összehangoltnak mon-
dunk, ha bennük a különféle hangok rezgésszámai nagyjából 
megegyeznek. Ellenben a színképelemzéssel könnyen ki tudnók 
mutatni azt is, ha több millió atóm közül csak egynéhánynak 
volna többé-kevésbbé eltérő rezgésszáma vagy hangmagassága; 
ilyen különbség azonban egyáltalában nem fordul elő. Schuster 
tanár meg a színképelemzés hasznavehetőségének egyik jellem-
zése alkalmával a pontosan egyenlően járó órák végtelen szá-
mához hasonlította ugyanegy elem atomjait. Ha az ilyen órákat 
egyszerre indítanók el, még napok múlva sem járnának egyetlen 
másodperccel sem eltérően. Persze olyan órás nincsen, aki ilyen 
órákat tudna készíteni. Azokat a végtelenül bonyolult szerkeze-
teket azonban, melyeket atomnak nevezünk, a természet oly pon-

1 Sir Williams Crookes : Az anyagról való mai nézetünk. Term. Közi. 
1904. 72. I. 

2 Soddy : A rádium. 129. 1. 
3 Ujj Gyula: A legkisebbtől a legnagyobbig. Term. Közi. 1917. 622. 1. 
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tosan, oly megbízhatóan készítette, hogy a sok miriád között is 
alig van száz különféle.» i 

«A rádióaktivitás terén tett fölfedezések alapján egy lépés-
sel előbbre vihetjük az atómokra vonatkozó felfogásunkat azáltal, 
hogy olya'n atómokat is felveszünk, melyek bomlásban vannak.»2 

De «az atóm megmarad tökéletes szerkezetnek még akkor is, 
mikor felbomlik. Oly pontosan egyenlők ugyanannak a rádió-
aktiv elemnek az atomjai, hogy midőn a bomlás beáll, mind-
egyik ugyanazzal a sebességgel röpíti ki az atómtöredékeket, 
vagyis az alfarészecskéket. Az elemek atómbomlását lövedékek 
szétrobbanásához lehetne hasonlítani, ha ugyan volna olyan lö-
vedék, meíynek töredékei pontosan egymással egyenlő sebes-
séggel röpülnének széjjel. Olyan lövedéket, amely ennek a kö-
vetelménynek pontosan megfelelne, természetesen sohasem fog-
nak készíteni. Herschel szavai tehát valóban igazak. Az atómok 
gyári árúcikkek jellemző vonásait viselik magukon, de a tökéle-
tesség oly fokán, melyet ember nem érhet el soha».3 

1873-ban a British Association-ban Maxwell a következőket 
mondotta: «Semmiféle fejlődéselmélettel nem lehet megmagya-
rázni az atómok egyenlőségét, mert a fejlődés szükségképen 
folytonos változást foglal magában, az atóm pedig sem nem nőhet, 
sem nem fogyhat, sem nem keletkezhetik, sem nem pusztulhat». 

«Azóta, hogy a természet létezik, egyetlen folyamata sem 
hozott az atómok tulajdonságaiba semmi változást. Tehát kép-
telenség az atomoknak akár keletkezését, akár sajátosságaiknak 
azonosságát olyan oknak tulajdonítanunk, melyet természetesnek 
szokás nevezni.» 

«Másrészt minden egyfajta atómnak pontos azonossága, 
amint Herschel helyesen mondotta, a gyártott cikkek jellegét 
adja nekik és megcáfolja azt a hitet, hogy öröktől fogva vagy 
önmaguktól léteznek.» 

« A természettudomány nem hivatott arra, hogy az anyagnak 
magától, semmiből való keletkezése fölött elmélkedjék. Azonban 
eljutunk gondolkodóképességünknek a határára akkor, amikor 
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy : mivel az anyag nem lehet 
öröktől való és önmagától levő, tehát kell, hogy teremtett legyen.»4 

1 Soddy : A rádium. 129—130. 1. 
2 - 3 Soddy. A rádium. 130—131. 1. 
* Soddy Fr. i. m. 128—129. 1. 



A KOZM0LÓGIAI ÉRV A FIZIKÁBAN 191 

Körülbelül másfél évszázaddal előbb Newton azt tanította, 
hogy: «res corporeae universae videntur compositae fuisse ex 
duris, solidisque particulis, varie inter se in prima rerum fabri-
eatione sociatis et coniunctis nutu et consilio Agentis intelligentis».1 

Newtontól (1642—1727) Maxwellig (1831—1879), Maxwelltől 
napjainkig nagyot haladt a természettudomány. Haladása sem 
Newton, sem Maxwell végkövetkeztetéseinek jogosultságát nem 
szüntette meg, sőt a mai atóm sokkal inkább magán hordozza a 
«gyártott cikkek jellegét» és sokkal inkább ráutal bennünket az 
Alkotóra, mint a Newton és a Maxwell korabeli. 

Bizony messze jutottunk a görögök négy elemétől, de arra, 
hogy az anyag problémájának megoldásához közelednénk, nin-
csenek jelek. «Ormot orom után hódítunk meg, érdekességgel, 
szépséggel teli vidéket látunk magunkkal szemben — mondja 
J. J. Thomson, a British'Association elnöke, — de nem látjuk 
célunkat, nem látjuk a horizont. A távolban még magasabb 
csúcsok merednek az égnek, amelyek még szélesebb kilátásokat 
fognak nyújtani azoknak, akik megmásszák őket és mélyíteni 
fogják azt az érzést, amelyet a tudomány minden haladása hang-
súlyoz: «Nagyok az Úrnak a művei».2 

Energia. A fizika történetében a XIX. századot az energia 
fogalmának megállapítása és törvényeinek kifejtése teszi neve-
zetessé. 

Valamely ellenállásnak leküzdését bizonyos út mentén mun-
kának nevezzük. Egysége az a munka, amelyet végzünk, ha 
1 kg-os testet 1 m. magasságra emelünk; neve: kilogramm-méter. 
Ha valamely test vagy a testeknek valamely rendszere munkát 
bir végezni, azt mondjuk róla, hogy energiája van. Energiájának 
nagyságát az a munka méri, amelyet az a bizonyos test, vagy 
az a bizonyos testrendszer el bir végezni. Az áramlásban levő 
víz mozgásánál, a zsilipek előtt felduzzasztott víz pedig helyze-
ténél fogva bir munkát végezni; az előbbinek mozgásbeli (kine-
tikus vagy aktuális), az utóbbinak pedig helyzetbeli (sztatikus 
vagy potenciális) energiája van. 

Minden munkavégzés alkalmával egyik helyen egy bizonyos 
mennyiségű energia eltűnik, másik helyen pedig ugyanazon vagy 

1 lsaaci Newtoni Optices libri très. Patavii. MDCCXLIX. 164. 1. 
2 J. J. Thomson : A physika haladása napjainkban. Elnöki beszéd a 

British Association gyűlésén. Winipeg (Kanada), 1909. aug. 27. Uránia 1909 
450. 1. 
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másfajta, de egyenlő értékű energia előtűnik. A természetben 
egymagában semmiféle változás nem jöhet létre. Mindig leg-
alábbis két ellentett, de egyenlő értékű változás jelentkezik^ 
Az energia nemcsak forrása, hanem eredménye is a munkának. 

Sem az élő, sem az élettelen természetben nincsen jelenség, 
nincsen egyetlenegy sem, az energiának valamiféle alak- vagy 
helyzetváltozása nélkül. A természetnek annyira változatos tüne-
ményei kivétel nélkül az energiának térben és időben végbe-
menő változásai. Az energiának az anyag a hordozója. Minden 
fizikai és minden chémiai jelenségben ott találjuk az anyagot, 
ott az energiát. Nincsen anyag energia nélkül és nincsen energia 
anyag nélkül. Az anyag és az energia egymástól elválaszthatat-
lanok. 

Micsoda az anyagnak, micsoda az energiának a mibenléte,. 
azt a természettudománytól hiába kérdezzük. Ha azt mondjuk: 
anyag mindaz, ami érzékeinkre hatni bir 1 és azt: az energia az 
a nagy ismeretlen, amelynek térben és időben végbemenő vál-
tozásai alkotják a természeti jelenségek végtelen sokaságát,2 az 
anyagnak és az energiának mibenlétét egy lépéssel sem köze-
lítettük meg. A természettudománynak mindkettőt adottnak kell 
elfogadnia. 

Az energia csak egyféle, amit az anyagról is sejtünk, de külön-
böző természetűek megnyilvánulásai. A különböző energiafajták 
két csoportba oszthatók: az aktuális és a potenciális energiák 
csoportjába. Mindegyik csoportba négy-négy energiafaj tartozik. 
Az aktuális energia lehet dinamikai, kalorikai, sugárzó és elek-
tromos, a potenciális pedig dinamikai, kalorikai, chemiai és elek-
tromos. A különböző energiaféleségeknek akt. és pot. energiák 
csoportjára való felosztása nem a dolog lényegében rejlő különb-
ségen, hanem azon felfogáson alapszik, hogy a természetben az 
összes történések mechanikai természetűek. 

Aktuális dinamikai energiája van minden mozgásban levő 
testnek. Régebben az energiának ezt a fajtáját eleven erőnek 
nevezték. 

Potenciális dinamikai energiája van két testnek, melyek a 
gravitáció törvénye szerint vonzzák egymást ; pl. a Napnak és a 
Földnek, a Földnek és a Holdnak, valamely fölemelt testnek és 

1 Dr. Ilosvay Lajos: A chemia alapelvei. Budapest, 1884. 4. 1. 
1 Heller Ágost : Az energiatan alapjairól. Budapest. 1894. 5. és 14. 1. 
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a Földnek stb. Minél távolabb vannak ezek a testek egymástól, 
annál nagyobb a potenciális energiájuk. Ilyen energiája van 
továbbá minden rugalmas deformációban levő testnek, a mág-
neses délkörből kitérített mágnestűnek stb. 

Hogy a potenciális energia aktuálissá változzék, csak azt 
az akadályt kell eltávolítanunk, amely ezen átalakulásnak útjában 
áll. Ezen akadálynak eltávolítását az energia kioldozásának nevez-
zük. Az energia kioldózása munkával jár, de ez a munka — leg-
alább elméletileg — tetszésszerinti kicsinnyé tehető. 

Aktuális kalorikai energia. (Szabad hőenergia.) A mechanikai 
hőelmélet szerint egyenletesen rendetlen rezgésben vannak a 
molekulái minden olyan testnek, amelynek hőmérséklete az 
abszolút \zérusfok (—273° C) fölött van. Az aktuális kalorikai 
energia tehát a molekulák kinetikai energiája. A szabad hőenergia 
a thermométerre hat. 

Potenciális kalorikai energiájuk van a kohézióerővel elő-
nyös helyzetben levő molekuláknak. (Kötött hőenergia.) Ilyen 
energiájuk van a megolvadt, az elpárologtatott testek mole-
kuláinak. A kötött hőenergiát a kaloriméter árulja el, a thermo-
méter nem. 

A potenciális energiának egyik alakja az egymással chemiai 
rokonságban levő testeknek chemiai energiája is. Ilyen energiája 
van pl. a fának, a szénnek, az olajnak stb. és a környezetűkben 
levő levegő oxigéniumának. Ezen példákban két testből álló a 
rendszer, amely bizonyos chemiai energiával rendelkezik, de 
egy testnek is lehet nagy készlete ebből az energiából. Ilyenek 
a robbanószerek és legfőképen a rádióaktiv testek, amelyekbe 
képződésükkor igen nagy mennyiségű energia — ez az atóm-
közi energia — raktározódott. 

Sugárzó energiája van a rezgő éternek. (Vörösöninneni 
sugarak, fénysugarak, ibolyántúli sugarak, elektromos vagy Hertz-
féle sugarak; foszforeszkálás, fluoreszkálás stb.) 

Potenciális elektromos energiája van pl. a megtöltött 
leydeni palacknak, a nyitott galvánelemeknek és akkumuláto-
roknak, az egymás közelében levő galvánáramoknak, mágnes-
sarkoknak stb. 

Aktuális elektromos energiája van az áramlásban levő elek-
tromosságnak. Ampère elmélete alapján ide sorozhatjuk a mág-
nességi energiát is. Van-e, nincs-e erre jogunk, nem tudjuk, mert 
«a mágnesség a legbonyolultabb természeti erő» (Helmholtz> 
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és mert «a mágnességben való tudatlanságunk az újkori fizika 
szégyenfoltja» (Lorentz).1 

Az energiának számos fajtája lehet még, amelyek előttünk 
ismeretlenek, mert nincsen útjuk, amelyen eljuthatnának hozzánk, 
kik oly szegényesen vagyunk érzékszervekkel felruházva. 

A természetnek gazdag tüneményvilágában csak annyiféle 
tünemény létesülhet, ahányféle változás lehetséges a különböző 
energiaféleségek között. Nyolc energiafajtának 8 x 8 = 6 4 egymásba 
való átalakulása lehetséges. Ezeknek a változásoknak ma még 
felét is alig ismerjük. 

Az energiaváltozásokban két egyetemes törvény nyilatkozik 
meg: az energia megmaradásának és az energia átváltozásának 
törvénye. Ezek az energetikának az alaptörvényei. 

Az energia megmaradásának elve. 
a) Az eddig megvizsgált energiaváltozások tanúsága szerint 

• az energiafajták a kísérleti hibákon belül állandóknak bizonyult 
viszonyszámok mellett alakulnak át egymásba», azaz amennyivel 
az egyiknek a mennyisége nagyobbodik vagy kisebbedik, a 
másiké ugyanannyival kisebbedik vagy nagyobbodik. (Az energia 
egyértékűségének elve.) 

425 kgm munkának kalorikai ekvivalense 1 kg. kai. 
1 lóerő-óra = 0735 kilowattóra = 632'6 kg. kai. 
1 kilowattóra = 136 lóerő-óra — 860 kg. kai. 

erg 1 métergyertyának (1 lux) mechanikai egyenértéke 8 ^ - ' 

1 kg jó kőszén chemiai energiájának kalorikai ekvivalense 
8000 kg. kai. 

b) Akárhogyan alakítsuk át egymásba a különböző energia-
fajtákat, az energiának csak az alakja vagy a helye változik meg, 
de mennyisége nem. Energiát sem nem teremthetünk, sem meg 
nem semmisíthetünk. Ezért nevezzük az energiatan első alap-
törvényét az energia megmaradása elvének. 

c) Megfigyeléseink és kísérleteink a világegyetemnek csak 
korlátolt részére vonatkoznak, azért exakt törvényeink is a világ-
egyetemnek csak korlátolt részére tekinthetők igazoltaknak, bár 
igazán nehezen tudnánk megbarátkozni avval a gondolattal, hogy 

1 Bauer L. A.: Általános nézőpontok a földmágnességi vizsgálatokban. 
Term. Közi. 1911. 577. 1. 
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a világegyetemnek kutatásaink körébe eső részében megállapított 
törvényeink a világegyetemnek távolabbi, eddig hozzáférhetetlen 
részeiben érvénytelenek volnának. A természet egyformaságának 
tagadása egyértelmű volna a világtérben végbemenő folyamatok 
megmagyarázható voltának a tagadásával. Ezen meggondolások 
alapján Helmholz az energia megmaradásának elvét így fejezte 
ki: A világegyetem, energiájának mennyisége állandó. 

d) Az ember szellemének minden hatalmával sem bírná a 
mindenség energiájának mennnyiségéí csak egy kilogramm-
méterrel is megváltoztatni. A világegyetem energiájának meny-
nyisége ma ugyanakkora, mint tegnap volt és holnap ugyan-
akkora lesz, mint amekkora ma. A világegyetem minden pilla-
natban teljes birtokában van annak az energiamennyiségnek, 
amelyet a Teremtőtől kapott. 

A Magy. Tud. Akad. alapszabályainak 78. §-a így hangzik : 
-«A kör négyszögesítését, a szögletnek három egyenlő részre 
metszését, az örökmozgó feltalálását tárgyazó értekezések vizs-
gálatlanul visszautasíttatnak». Az akadémia alapszabályai ezen 
paragrafusának tanúsága szerint az energia megmaradásának elvét 
így is kifejezhetjük: Elsőrendű perpetuum mobile lehetetlenség 
Elsőrendű perpetuum mobile volna az olyan gép vagy az olyan 
zárt rendszer, amely nemcsak magamagát tartaná örökké moz-
gásban, hanem még korlátlan mértékben munkát is szolgáltatna 
kifelé anélkül, hogy valamely külső energiaforrásból egyenlő 
értékű energiát kapna. Az elsőrendű perpetuum mobile a szol-
gáltatott energiát teremtené. Mivel a munka aranyat ér, a per-
petuum mobile keresése egyenlő jelentésű a «bölcsek kövé»-nek 
keresésével. 

Az energia megmaradása elvének különböző fogalmazásai 
nem teljesen egyenlő jelentésűek. Az első fogalmazása exakt, 
tapasztalati; benne nincsen hipotézis. A második és a harmadik 
feltevéses általánosításai az elsőnek; ezek túllépik a tapasztalat 
határait, de kifogástalanok, tanulságosak és ezért elfogadottak. 
A negyedik hiányos, hacsak az elsőrendű perpetuum mobilén 
nem értjük az olyan gépet is, amely energiát meg bírna semmi-
síteni. 

Az energia átváltozásának törvénye. 
Az energia megmaradásának elve az energiaváltozásoknak 

csupán csak a mennyiségi viszonyait jellemzi, de arról, hogy az 
energiaátalakulások minő föltételek mellett létesülhetnek, le-
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folyásuk minő irányban lehetséges és minőben nem, csak az ener-
giatan második alaptörvénye: az energia átváltozásának törvénye 
tájékoztat. Az energia megmaradásának törvénye csak a vég-
eredményre, az energia átváltozásának törvénye pedig a tüne-
mény lefolyására vonatkozik. Az energia megmaradásának tör-
vénye, hasonlóan a tömeg megmaradásának törvényéhez, csak a 
kereteket szabja meg, amelyeken belül a természeti történések-
nek végbe kell menni. Ezek a törvények megkívánják, hogy az 
energia semmiféle fizikai történésben és a tömeg semmiféle che-
miai reakcióban mennyiségi változást ne szenvedjen, de azt a 
kérdést, hogy a fizikai történések minő irányban és minő fölté-
telek mellett mennek végbe és hogy a chemiai reakciókban az adott 
elemekből minő vegyületek képződnek, teljesen érintetlenül 
hagyják. Pedig csak akkor leszünk úrrá a természeti történések 
felett, ha tudjuk azt, hogy az egyes folyamatok minő föltételek 
mellett s minő irányban létesülnek és létesülésüket megindítani 
s lefolyásukat kormányozni is tudjuk. 

Az energia megmaradásának törvénye nem követeli egyet-
lenegy természeti történésnek a létesülését sem, csak azt kívánja, 
hogy, ha már egyszer valami történik, az ne ellenére, hanem 
vele megegyezésben történjék; az energia átváltozásának tör-
vénye ellenben megmondja, mikor történhetik valami és annak, 
ami történik, minő irányban kell történnie. Ez okból az ener-
giatan második alaptörvénye úgy tekinthető, mint az észlelésünk 
körébe eső világ fejlődésének törvénye. Nélküle az anyagi világ 
khaosz volna és nem kozmosz. A benne kifejeződő gondolathoz 
mélységre és jelentőségre a tudománynak egy gondolata sem 
fogható. A legáltalánosabb elv azok között, amelyeket a termé-
szettudomány megalkotott. Épen ezen egyetemessége miatt olyan 
eltérők a fogalmazásai, hogy azonos voltukra alig imerünk. Lás-
sunk egyet-kettőt! 

a) Az energia különböző fajtái nem egyformán alakíthatók 
át egymásba. Mindegyikük a legnagyobb könnyűséggel és teljes 
tökéletességgel alakul át hővé és törekszik is azzá lenni. Minden 
mozgás, minden munka elkerülhetetlenül hőtermeléssel jár. Ezért 
mérhetünk mindenféle energiát kilogramm-kalóriával. A hő azon-
ban csak akkor alakul át másféle energiává, ha bizonyos készü-
léken (gőzgépek, thermo-oszlopok, stb.) keresztül melegebb testből 
hidegebb testbe áramlik; de ekkor sem egészen, mert egy része, 
még pedig a nagyobbik része, a hidegebb test hőmérsékletinek 
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emelésére fordittatik. És ez a nagyobbik rész ránk nézve el-
veszett. A gőzgépnek a hűtő épen oly fontos alkotórésze, mint a 
kazán. Hideg nélkül a melegnek nem vehetjük hasznát. Minél 
magasabb a kazán hőmérséklete és minél alacsonyabb a hűtőé, 
annál jobban értékesül a gőzgépbe fektetett energia. Tökéletesen 
csak —273° C. hőmérsékletű hűtő mellett értékesülne. De az 
abszolút zérusfokú hűtő a természetben adott viszonyok között 
megvalósíthatatlan. 

Nincsen olyan átalakulása az energiának, amelyben az az 
átalakulóban levő energiának egy része, igen sokszor legnagyobb 
része, olyan alacsonyabb rendű energiává nem alakulna át, ame-
lyet a mai ismereteink mellett értékesíteni nem bírunk. Ma a 
legjobb gőzgépben is a szén energiájának csak 80°/o-át lehet a 
kazánban termelt vízgőzzel közölni; ebből a 80°/o-ból is a gőz-
gépben 64% elvész, úgy hogy a szén chemiai energiájának csak 
16°/o-át kapjuk meg mechanikai munka alakjában. Ha gőz-
gépünkkel dinamót hajtatunk, a szén chemiai energiájának már 
csak 7'5°/o-át kapjuk vissza elekromos energia alakjában. Ha ezt 
az elektromos energiát szénszálas izzólámpákba bocsájtjuk, a szén 
chemiai energiájának csak 05°/o-át kapjuk vissza fényenergia 
alakjában. A többi 99,5°/o az átalakulás hosszú útján szétszóró-
dik, értéktelenné, hasznavehetetlenné válik. 

Ha hegyre megyünk, energiánknak csak egy része alakul 
át potenciális energiává, másik része meleggé lesz, azért ki-
izzadunk. Arcunk verejtéke is, amellyel mindennapi kenyerünket 
keressük, tanúság rá, hogy energiánkat nemcsak munkánk 
fogyasztja, de egy része szétszóródik annak a gépezetnek tökélet-
lensége miatt, amelyet testünknek mondunk. Miként a munkában 
levő gőzgép, mi is kimelegszünk, mi is kiizzadunk. Ezen kime-
legedés, ezen kiizzadás révén táplálékainkból kapott energiánk 
egy része kihasználatlanul szóródik szét a világtérbe. 

Az energia értékesítése közben az energiából sok, nagyon 
sok elvész. Amely pillanatban az energiának akár a helyzete, 
akár az alakja megváltozik, abban a pillanatban megkezdődik az 
energia szétszóródása is. Hogy így legyen, arról gondoskodnak 
a mozgásakadályok. Hogy valamely energiaforrásból munkát 
kapjunk, valaminek mozgásba kell jönni. Minden mozgásnál van 
súrlódás, van közegellenállás; ezek a mozgásbeli energiának egy 
részét akusztikus, thermikus, elektromos stb. energiává alakítják 
át, mely energiafajták többé nem értékesíthetők. Mi hasznunk 
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van pl. abból, hogy a géprészek, elektromos vezetékek stb. fel-
melegszenek? Semmi, sőt kárunk. Az a meleg, amely ott lép 
föl, ahol nincsen rá szükségünk, kárbavész, mert a világegye-
temben feltartózhatatlanul szétszóródik és a világtér hőmérsékleti 
különbségeinek kiegyenlítésére, eltüntetésére szolgál. 

A világegyetemben szétszóródott energia mai felfogásunk 
szerint nem semmisült ugyan meg, de hasznavehetetlenné vált, 
mert értékesítéséhez hőfokkülönbség volna szükséges. Ezt az 
igazságot fejezi ki az energiatan II. alaptörvényének L. Kelvintől 
származó fogalmazása : Az energiának minden fajtája arra törek-
szik, hogy átváltozzék meleggé, a meleg pedig arra, hogy a világ-
egyetemben egyenletesen eloszoljék. Ha ez a viláegyetem összes 
energiájával megtörtént, lehetetlenné lesz minden, még a leg-
egyszerűbb tünemény is, mert az egyenletesen eloszlott meleg 
munkát végző gépekbe be nem fogható. 

Helmholtz ugyanezt a tételt így fogalmazta : Az energiának 
értékesíthető része szünet nélkül csökkenőfélben, értékevesztett 
része pedig szünet nélkül növekvőfélben van. 

b) Az energiatan I. alaptörvénye nem tesz különbséget az 
alacsonyabb és magasabbfokú hő között, de a II. igen. Az energia, 
megmaradásának elvével nem ellenkeznék a gépeknek olyan 
kombinációja, amely hajón alkalmazva az oceánok vizeinek mér-
hetetetlen hőenergiájából merítené energiaszükségletét. Az ilyen 
gép nem teremtene ugyan energiát, de benne a hőenergia ala-
csonyabb hőmérsékletű testből (az óceánból) kompenzáció nélkül 
magasabb hőmérsékletű testbe (a kazánba) áramolnék, hogy 
onnét részben közvetetlenül, részben közvetve a géprészek súrló-
dása folytán ismét visszatérjen az oceánokba. Az ilyen gép, amely 
az egyenletesen szétterjedt hőnek értékesítése révén végezne 
munkát, másodrendű perpetuum mobile volna. A másodrendű 
perpetum mobile (hő-perpetuum mobile) nem ellenkeznék az 
energia megmaradásának elvével, de az energia átváltozásának 
elvével igen, mert a meleget hőfokkülönbség nélkül alakítaná 
át hasznos munkává, azért L. Kelvin az energiatan II. alaptör-
vényét így fejezte ki: 

Másodrendű perpetuum mobile lehetetlenség. 
c) Minden jól ismert energiafajtát két tényező szorzatának 

tekinthetünk. A dinamikai aktuális energiát (eleven erőt) a 
tömegnek és a sebesség négyzetének félszorzata adja, a dinamikai 
potenciális energiát pedig a súlynak és a nivókülönbségnek a 
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szorzata. Stb. Azt a tényezőt, amely tényező értékének külön-
félesége a rendszerben energiaváltozást nem idéz elő, mennyi-
ségi tényezőnek (extenzitásfaktornak vagy kapacitásfaktornak) 
nevezzük, azt a tényezőt pedig, amely tényező értékének külön-
bözőnek kell lenni, hogy a rendszerben energiaváltozás létesüljön 
és egyenlőnek, hogy a rendszer egyensúlyban legyen, feszültségi 
tényezőnek (intenzitásfaktornak vagy potenciális faktornak) nevez-
zük. A dinamikai aktuális energiának mennyiségi tényezője a 
tömeg, feszültségi tényezője a sebesség négyzetének a fele; a 
dinamikai potenciális energiának mennyiségi tényezője a súly, 
feszültségi tényezője a nivókülönbség. 

A természetben valamiféle történés csak ott és csak akkor 
létesülhet, ahol és amikor különböző intenzitású helyek érint-
keznek egymással, azért Helm az energiatan II. alaptörvényét 
így fejezte ki: Mindenféle energiafajta magamagától magasabb 
intenzitású helyekről alacsonyabb intenzitású helyek felé törek-
szik. Az intenzitáskülönbség nemcsak föltétele, hanem irányítója 
is az energia változásainak. Ezen törvény értelmében «az energia 
átalakulása a természetben változatlanul csak egy irányban tör-
ténik, amennyiben a hasznosíthatóbb energiafajták átváltoznak 
kevésbbé hasznosítható, alacsonyabb rangú fajtákká».1 Az ener-
giatan II. alaptörvényét Soddy «az energia hasznosíthatósága 
törvényé»-nek is nevezi. 

d) A szervetlen világ történései két csoportba oszthatók: 
a természetes vagy pozitív és a mesterséges (kikényszerített) 
vagy negatív változások csoportjába. 

A természetes történések külső energia hozzájárulása nélkül 
önként, szólóban lépnek föl. Ezeket látjuk folytonosan magunk 
körül. Létesülésük nincsen semmiféle föltételhez kötve. Céljuk 
az ellentétek, a nivókülönbségek megszüntetése. Lefolyásuk hasz-
nos munka termelésével jár. A víz a hegyről a völgybe, a levegő 
a magasabb nyomású helyről az alacsonyabb nyomású helyre, a 
hő a magasabb hőmérsékletű testből az alacsonyabb hőmérsék-
letű testbe, az elektromosság a magasabb potenciálú vezetőről 
az alacsonyabb potenciálú vezetőre magamagától áramlik át. 
Mindezek a folyamatok ellenkező irányban csak pozitív folya-
matok kíséretében létesülhetnek; önként, szólóban sohasem. El-
lenkező irányú lefolyásuk legalább is egyenlő értékű pozitív 

1 Soddy Fr. : A rádium. Budapest, 1912. 146. 1. 
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folyamatnak végbemenetelét követeli, azaz ugyanakkora hasznos 
munkának a felhasználását, amekkorát természetes lefolyásuk 
alkalmával termeltek. Hogy pl. valamely súlyos test a földről 
egy álló csiga segítségével a magasba emelkedhessék, szükséges, 
hogy ugyanakkor egy másik, még pedig a természetben adott 
viszonyok között súlyosabb test ugyanazon magasságból a földre 
essék és pozitív munkájával az emelkedő testnek negatív mun-
káját kompenzálja. Minden negatív folyamatot egyidejű és egyenlő 
értékű pozitív folyamattal kell kompenzálnunk, kell megfizetnünk. 
Mesterséges folyamatok másként sohasem jöhetnek létre, mint 
egyidejű és egyenlő értékű természetes folyamatok segítségével. 
Lefolyásuk munkafogyasztással jár. Céljuk az ellentétek, a nivó-
különbségek fokozása. Magas hőfok, erős fény, erős hang, magas 
elektromos potenciál, csak külső munka árán létesülhet. Soha-
sem történhetik meg, hogy melegebb test hidegebb környezetének 
rovására magamágától még jobban fölmelegedjék. (Clausius.) 

e) Az energia átváltozása elvének leghasználatosabb fogal-
mazása : A világegyetem entrópiája 1 maximumra törekszik. (Clau-
sius.) Klasszikus rövidsége mellett megvan az a jó tulajdonsága, 
hogy lehetővé teszi az energia átváltozása elvének mathematikai 
formulában való kifejezését. Az entrópia fogalma azonban nem 
teszi könnyebben érthetővé az energia átváltozásának elvét, ellen-
kezőleg az entrópia nagyobbodásának elvét más úton, mint az 
energia szétszóródásának útján meg sem tudjuk érteni. Nem az 
entrópia nagyobbodásának elve teszi érthetővé az energia szét-
szóródását, hanem az energia szétszóródása az entrópiának maxi-
mumra való törekvését. 

Minden anyagi rendszernek minden állapotban meghatá-
rozott entrópiája van. Az entrópiának abszolút értékét nem tudjuk 
meghatározni, csak a változását. Az entrópia változásán azt a 
hányadost értjük, amelyet kapunk, ha a felvett vagy a kiadott 
hőnek mennyiségét elosztjuk avval a hőmérséklettel (abszolút 
skála szerint), amelyen a hőfelvétel vagy a hőkiadás történt 
Az entropiaváltozást hőfelvétel esetében pozitívnak, hőkiadás 
esetében negatívnak mondjuk. 

Ha valamely gőzgépben a kazánból Q hőmennyiség indul 

1 Tropé görög szó, változást jelent ; az en szótagot Clausius azért ragasz-
totta elébe, hogy az energia szóra emlékeztessen. Entropia tehát energiavál-
tozást jelent. 
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útnak a hűtő felé és Q\ hőmennyiség ér a hűtőbe, akkor Q—Qi 

hőmennyiség alakulhat át munkává. ® hányados adja a 
Xl 

gőzgép hatásfokát. Ha az útnak indult gőznek a tömege M, 
közép fajmelege c, a kazánnak a hőmérséklete T, a hűtőé pedig 
Ti, akkor a gőzgép hatásfoka: 

Q-Qi = cMT—cMTx _ T-Ti 
Q ~ cMT - T 

Q T 
Qi = Q 

^ — a kazán, pedig a sűrítő entrópiájának válto-

zását adja. 
Ha tudnánk oly eszményi gőzgépet készíteni, amelyben a 

belefektetett hőenergiából súrlódás, hővezetés, hősugárzás stb. 
révén semmi sem menne veszendőbe, akkor rendszerünk entró-
piájának értéke nem változnék és a folyamat megfordítható volna. 
A valóságban ilyen gőzgép nincs és nem is készíthető, mert a 
súrlódást teljesen kiküszöbölni, a hőt tökéletesen elszigetelni nem 
bírjuk. Ha pedig azon hőmennyiség mellett, amely egyenes úton 
jut a sürítőbe, a környezetbe jutottat is számításba vesszük, akkor 
látjuk, hogy rendszerünk entrópiájának értéke nem állandó, hanem 
változó és változása pozitív, azaz 

Amit ebben a például szolgáló esetben tapasztaltunk, ugyan-
azt tapasztaljuk a természetben történő összes változásokban is. 
Minden egyes valóságos történésben az entropiaváltozások összege 

1 Ebből a képletből kiolvashatjuk először azt, hogy a meleg csak akkor 
alakulhat át munkává, ha a kazán és a hűtő között hőkülönbség van, másod-
szor azt, hogy a kazánba fektetett hő csak akkor alakulhatna át teljesen mun-
kává, ha a sűrítő hőfoka —273° C, vagyis az abszolút zérusfok volna. 

2 Ezen egyenlőtlenségben Qi a sűrítő és a környezet (a tágabb értelem-
ben vett sűrítő) által felvett hőmennyiséget jelenti. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 14 
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pozitív, amiből következik, hogy a világegyetem entrópiája oly 
mennyiség, amely csak nagyobbodhatik, de kisebbedni sohasem 
kisebbedhetik. Ezt a tapasztalatot fejezi ki az energiatan II. alap-
törvényének eme fogalmazása: A világegyetem entrópiája maxi-
mumra törekszik. Mikor minden energiaváltozás, ami csak lehet-
séges, végbement, mikor az entrópia maximummá lett, a világ 
elérte egyensúlyi állapotát. Beállott a világegyetem hőhalála 
(«Das Ende der Welt ist der Wärmetod»1), amelyből természetes 
úton nincs feltámadás. 

* * * 

Elkísértük az anyagot ősködbeli állapotától a,rádióaktivitás 
által valószínűnek jelzett végső állapotáig, nyomon követtük az 
energiát változásainak hosszú sorozatán végső disszipációjáig. 
Tapasztalásaink sokaságából négy alaptörvény kristályosodik ki. 
Ezek a következők: 

1. Az anyag mennyisége állandó: ahány kg. anyag volt 
tegnap, annyi van ma és annyi lesz holnap. 

2. A modern természettudomány azt sejteti velünk, hogy 
az anyag legkisebb alkotórészei: az atómok komplikáltabb össze-
tételűek, mint a modern technikának legkomplikáltabb szerkezetű 
alkotásai. A rádioaktivitás jelenségeit a rádióaktív elemek atom-
jainak szétrobbanásával magyarázzuk. Ha feltesszük, hogy a rádió-
aktivitás az anyagnak általános tulajdonsága, akkor valószínűnek 
kell tartanunk, hogy időtlen idők multán az anyagi világ vissza-
tér az őskhaoszba. Az anyag szétporlódásának ügyét szolgálja a 
sugárnyomás is. A Napról pl. sugárnyomás révén évenként törne-

gének 20,000.000,000.000része távozik-2 
3. Az energia megmaradása. Energiát sem nem teremt-

hetünk, sem meg nem semmisíthetünk. Ahány kilogramm-méter 
energiája volt a világnak tegnap, annyi van ma és annyi lesz 
holnap. Amennyi energia egyik helyen eltűnik, egy másik helyen 
ugyanannyi előtűnik. Zárt rendszerben az energia mennyisége 
állandó. 

4. Az energia átváltozásának törvénye azt mondja, hogy 
amiként a fölhúzott óra le fog járni és az a meleg, amellyé 
mozgató súlyának potenciális energiája a tengelyeken, a kerekek 

1 Dr. E. Lecher : Lehrbuch der Physik. Leipzig und Berlin, 1919. 176. 1. 
2 Term. Közi. 1910. 637. 1. 
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fogain átalakul, szétszóródik, akként fog szét szóródni a ter-
mészet világának minden értékes energiája is. Az energia átvál-
tozásának törvénye a világegyetem végállapotát mint a fagyos 
nyugalom állapotát írja le, amelyből eltűnt minden sebességbeli 
és minden hőmérsékletben különbség és amelyben minden vál-
tozás lehetetlenné vált. 

Ez a négy tétel szolgáltatja az alapot a természettudomány 
legáltalánosabb indukciójához : «Az anyag szétporlódik, az energia 
szétszóródik». (Die Materie strebt nach Entwertung und die 
Energie strebt nach Entartung«Minden, ami a Földön él, 
elkerülhetetlenül a megsemmisülésnek esik áldozatul. A tudo-
mány nem űzheti el az ilyenfajta gondolatokat.» 2 «Porból lettünk 
és porrá leszünk», mondja az írás és a tudomány tanúsítja, hogy ez 
a törvény kivételt nem ismer ; nem kivétel a csillagok világa sem Ï 

* * * 

Minden kornak megvoltak, a mi korunknak is megvannak 
a maga atheistái. Ma monistáknak mondják magukat. Hogy világ-
felfogásuknak a természettudományos megalapozottság látszatát 
megadják és azt a természettudomány legáltalánosabb indukció-
jában rejlő ellenérvtől megszabadítsák, az anyagra és az energiára 
vonatkozó ismereteink összefoglalásait monista köntösbe öltöz-
tetik. Az anyagot és az energiát örökkévalónak mondják, az 
entrópia nagyobbodása elvének általános érvényességét kétségbe-
vonják és ezek után, mint akik dolgukat jól végezték, a világot 
a maga egészében változatlannak hirdetik. A monistáknak ez az 
eljárása bizonyságá annak, hogy a természettudományok kuta-
tásainak végső eredményei nem a hitetlen, hanem a hivő világ-
felfogásnak kedvezők. Bár hitünket nem a természettudományok-
ból merítjük, mégis megnyugvással fogadjuk végső megállapí-
tásait. Nem minket hoztak zavarba, hanem a monistákat. Mi 
elfogadjuk az anyag és az energia megmaradásának az elvét, 
elfogadjuk az entrópia maximumra való törekvésének elvét úgyf 
amint azokat a természettudomány megfogalmazta. A monisták 
kénytelenek átfogalmazni őket, hogy harmóniát teremtsenek 
közöttük és atheista világfelfogásuk között. De ezek az átfogal-
mazott tételek, amelyek örök anyagról, örök energiáról, a világ 

1 CUwolson: Lehrbuch der Physik. III. 499. I. 
2 Dr. Seeliger H.: A modem csillagászat problémái. Term. Közi. 1914. 

424. 1. 
14* 
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örök változatlanságáról beszélnek, nem a természettudománynak, 
hanem a monista filozófiának a tételei. 

Mikor Spencer H. azt mondja : «A titkok közepette, amelyek 
annál nagyobbak lesznek, minél többet gondolkodunk róluk, 
fennmarad az az egyetlen bizonyosság, hogy mindig egy vég-
telen és örök energia van körülöttünk, melynek létét köszöni 
minden a világon»,1 nem mint természetbúvár, hanem mint monista 
filozófus beszél. Olyan energiát, amilyenről ő itt emlékezik, 
amely végtelen, amely örökkévaló, amely mindenütt jelenlevő 
és amelynek létét köszöni minden a világon, a természettudomány 
nem ismer, csak a monista filozófia. Nem ismeri a természet-
tudomány Arrhenius okoskodását sem. «Ha a világ nem öröktől 
fogva való, hanem időben lett azaz teremtetett, akkor a teremtés 
pillanatában kapta tömegét és energiáját, ami az anyag és az 
energia megmaradásának elvével ellenkezik.» 2 

* Az anyag és energia megmaradása elvének ilyen monista 
szellemű felfogása ezen törvények felismerőinek lelkétől idegen. 
Ők Istenben hivő emberek voltak 3 és tudták azt, hogy arról a 
törvényről, amelyet az emberi értelem az emberi tevékenység 
körében megállapított, jogosan nem mondhatjuk, hogy minden 
időkre szól és a természetes okok világán kívül levő ok műkö-
désének lehetőségét kizárja. Ami létezik, az nem egyúttal oka 
is magamagának. Ha az anyagról és az energiáról azt mondjuk, 
hogy létezik és mennyisége állandó, abból nem következik, hogy 
öröktől fogva van és örökön-örökké lesz, azaz a világnak nem 
volt kezdete és nem lesz vége. Különben is az a kérdés, hogy 
az anyag és az energia öröktől fogva való-e, vagy pedig időben 
teremtetett, nem lehet tárgya az exakt természettudományoknak. 

A monizmus, amikor a világot örökös körforgásban levőnek 
és következésképen a maga egészében változatlannak mondja, 
elveti az energia átváltozásának törvényét, amely a világ örökös 
megújulását a lehetetlenségek közé sorozza. Teszi ezt állítólag 
azért, mert ellenemond az anyag és az energia megmaradása 
elvének.4 Igazában az energia átváltozása törvényének az anyag és 
az energia megmaradásának törvényéhez sçmmi köze, vele ellen-

1 Spencer H. : Pillantás a vallás múltjára és jövőjére. Budapesti Szemle. 
XXXVIII. k. 32. 1. 

2 S. Arrhenius: Das Werden der Welten. Leipzig, 1913. 190. 1. 
3 S. Arrhenius : Die Vorstellung vom Weltgebäude. Leipzig. 1911. X. fejezet. 
4 Haeckel E. : Világproblémák: Budapest, 1905. 254. 1. 
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mondásban nincs, de nem is lehet, azonban ellenmondásban 
van a monizmussal, azért nincs számára kegyelem Haeckelnél. 
Arrhenius is érzi a monizmus szorongatott helyzetét, de Haeckelt 
követni mégsem meri. «Valamiféle kiút után kell néznünk, 
mondja egyik munkájában, hogy ebből a szorongatott helyzetből 
kiszabaduljunk.» (Wir müssen uns daher nach einem Ausweg 
aus dieser Schwierigkeit umsehen.»)1 Hogy ezt a kiutat, ezt a 
kibúvót megtalálja, így okoskodik ; r«Ha Clausiusnak igaza volna, 
akkor a hőhalálnak azon végtelenül hosszú idő folyamán, amióta 
a világ létezik, már be kellett volna következnie, de ez nem 
történt meg»,2 tehát Clausiusnak nem lehet igaza. És hogy joga 
legyen Clausius törvényének kétségbevonására, «keresnünk kell, 
mondja tovább, egy jelenséget, amelyben a Clausius-féle entrópia-
törvény nem érvényesül». («Wir müssen daher einen Fall auf-
suchen, für den der Clausius-sche Entropiesatz nicht gilt.») 3 

A csillagok világában, így mondja Arrhenius, két erő műkö-
dik: a tömegvonzás és a sugárnyomás. A nagyobb testeken a 
tömegvonzásnak, az igen apró testeken pedig a sugárnyomásnak 
nagyobb a hatása. A nagyobb testeket a tömegvonzás egy-
máshoz közelíti', az igen apró testeket pedig a sugárnyomás a 
nagyobb testektől eltávolítja. A sugárnyomás akkor a legnagyobb, 
ha azok az igen apró testek oly gömböcskék, amelyekből 1 mm-es 
távolságra 6250 rakható egymásmellé. A Napról évenként sugár-
nyomás útján tömegének egy húszbilliomod része távozik. A koz-
mikus ködökben, amelyek létük első idejében sötétek, először a 
csillagokról sugárnyomás útján kiszórt kozmikus porszemecskék 
akadnak fenn és halmozódnak össze, később üstökösök és kisebb 
meteorok, végül nagyobb csillagok is. Az üstökösöknek, a me-
teoroknak és a csillagoknak a ködökhöz való súrlódása, a ködökbe 
került csillagoknak esetleges összeütközése és a napoktól ki-
sugárzott melegnek a ködökben való abszorpciója termelik azt 
a meleget, amely a ködökbe jutott csillagokat köddé porlasztja, 
magát a ködöt izzóvá, világítóvá teszi. így létesülhetett az a 
köd is, amelyből naprendszerünk született. 

A kozmikus ködökben a fejlődés ellenkező irányú, mint a 
csillagokban. A ködökből csillagok, a csillagokból ködök lesz-

1 S. Arrhenius : Die Vorstellung vom Weltgebäude. . . Leipzig, 1911. 177.1 
2 S. Arrhenius: Das Werden der Welten. Leipzig. 1913. 189. 1. 
3 U. o. 190. 1. 
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nek. A mindenség a csillag- és a ködállapot között oszcillál. 
A csíllagállapotban az anyag szétporlódik, az energia szétszóródik ; 
az entrópia maximumra törekszik. Ezt a végállapotot teljes ki-
egyenlítődés, azaz a sebességi és hőmérsékletben különbségek 
végtelen kicsiny volta jellemzi. A ködök a szétporlódott anyagot 
is és a szétszóródott energiát is összegyűjtik. Bennük az anyag 
újraépül és az energia értékessé válik; az entrópia minimumra 
törekszik. Ezt a kezdeti állapotot a sebességi és a hőmérséklet-
beli különbségek végtelen nagy volta jellemzi. 

«A fejlődés folytonosan körben halad, kezdet és vég nélkül.» 
A kör «egyik részében az anyag bomlást szenved és energiát 
fejt ki, mely alsóbbrendűvé válik, a másik, előttünk még isme-
retlen részében pedig az anyag újra fölépül az előbb lefokozott 
energia segítségével. A vége az, hogy a folytonos változásoknak 
ellenére egyensúlyi állapot áll be és ez örökké tart.»i 

Ez volna körülbelül Arrheniusnak a hipotézise. Célja a 
világfolyamat végnélküliségének elfogadhatóvá tétele. A tömeg-
vonzásnak és a sugárnyomásnak, a hőfokkülönbség kiegyenlítő-
désének és a meleg koncentrálódásának váltakozó érvényesülése 
biztosítaná szerinte a világ életének örökös voltát és adná meg a 
monizmusnak azt a keresve-keresett kibúvót! 

Az elméletnek ellenőre a tapasztalat. Minden elmélettől 
megkívánjuk, hogy a tapasztalással ellenmondásban ne legyen. 
Arrhenius többet mert, mint amennyire a tapasztalat feljogosí-
totta. Spekulációja ellenőrizhetetlen, mert a világködökben játszik; 
nem is hipotézis, csak álmodott álom. Arrhenius világa nem a 
mi világunk. A mi világunkban a megújhodásnak föltételei nin-
csenek meg. 

A rádium felfedezésének első idejében a rádióaktív anya-
gokat oly transzformátoroknak gondolták, amelyek az egyenle-
tesen szétszóródott meleget újra értékessé teszik. Örültek, hogy 
végre találtak egy jelenséget, amely az entrópia nagyobbodásának 
elvével ellenmondásban van. De. a rádiumhoz fűződő más remé-
nyekkel együtt ez sem vált valóra. 

A monizmus a jövőben bizakodik. «Nem szabad elfelej-
tenünk, mondja Grimsehl, hogy a világ entrópiájának maximu-
mára való következtetés már azért is elsietett, mivel nem tud-
hatjuk, vájjon az előttünk ismeretes energiafajtákon kívül nin-

1 Soddy Fr.: A rádium. Budapest, 1912. 141. és 142. 1. 
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csenek-e olyanok is, amelyek ezideig megfigyelésünk körén kívül 
estek. Nem tudjuk továbbá azt sem, vájjon az élettelen világ 
energiafajtáira vonatkozó megállapításaink alkalmazhatók-e az 
élők világának energiafajtáira is.»1 Amikor a monizmus a ter-
mészet titkos méhében szunnyadozó, ma még ismeretlen energia-
fajtákra hivatkozik, hogy az entrópia nagyobbodása elvének 
következményeitől megszabaduljon, a zsidó írástudók jutnak 
eszünkbe, akik alvó őrök tanúskodására hivatkozva hirdették, hogy 
azért üres az Üdvözítő sírja, mert testét tanítványai éjjel, míg az 
őrök aludtak, ellopták. Arról meg, hogy az élők világának energia-
fajtái sem menthetik meg a világot a «hőhalál»-tól, tanúskodik 
minden tél és tanúskodnak állandóan Földünk sarkvidékei. 

Sem Arrhenius hipotézise, sem a rádium, sem ismeretlen 
energiafajtákra való hivatkozás nem adja meg a monizmusnak a 
keresett kiutat. De a materialista világnézet hirdetői sehogysem 
tudnak belenyugodni az entrópia nagyobbodása elvének komor 
következményébe. Hogy tőle megszabaduljanak, oly eshetőségek 
kieszelésére vállalkoznak, amelyek a valóságban be nem állanak 
soha. Lássunk még egy ilyen lehetőséget is! 

A mechanikai hőelmélet értelmében a hőenergia a mole-
kuláknak egyenletesen rendezetlen rezgése. Ha leejtek egy kulcsot, 
esés közben a kulcsnak potenciális energiája átalakul aktuális 
energiává és ez az aktuális energia az esés végén átalakul hővé. 
Az aktuális energiának hővé való átalakulásakor a molekuláknak 
egyenlő irányú és egyenlő sebességű, azaz rendezett mozgása 
átalakul a molekuláknak különböző irányú és különböző sebes-
ségű, azaz rendezetlen mozgásává: hőmozgássá. Hasonló átala-
kulások történnek akkor is, ha pl. egy vonatot fékezés által meg-
állítunk. 

Elméleti szempontból nem mondhatjuk abszolúte lehetet-
lennek, hogy a molekulák egyenletesen rendezetlen mozgása 
valamikor a kulcs molekuláinak rendezett mozgásává alakuljon 
át. Nem teljesen lehetetlen, hogy a leejtett kulcs molekulái vala-
mikor visszakapják ellenkező iránnyal azt a sebességet, amellyel 
a kulcs esésének végén birtak; ha ez megtörténnék, a kulcs 
külső behatás nélkül abba a magasságba emelkednék, amelyből 
leejtettük. Amit a leejtett kulcsról mondottunk, azt mondhatjuk 
pl. a fékezés által megállított vonatról. Nem lehetetlen, hogy a 

i Qrimsehl E.: Lehrbuch der Physik. 1912. 377. I. 
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vonat molekulái valamikor visszakapják azon sebességüket, amely-
lyel a megállítás előtt birtak és ennek következtében a vonat 
minden külső behatás nélkül meginduljon. 

A hőenergiának ez a tökéletes átalakulása aktuális mecha-
nikai energiává elképzelhető, mert nem abszolúte lehetetlen, de 
a molekulák óriási nagy számánál fogva ez az eshetőség oly 
kevéssé valószínű, hogy valószínűsége gyakorlati értelemben 
egyenlő a lehetetlenséggel. Ezt az állítást Boltzmannak egy pél-
dájával világosítjuk meg. Ha 100 cm3 térfogatú edényben két 
gáz egymással diffúzió útján összekeveredik, nem lehetetlenség 
a molekulák oly csoportosulása, hogy az edénynek egyik felében 
csak az egyik, a másik felében csak a másik gáznak a molekulái 
legyenek. A valószinűségszámítás szerint a gázoknak ez a szét-
válása jóval hosszabb idő múlva fog mutatkozni az éveknek oly 
számánál, amelyet kapunk, ha leírunk egy l-est és utána tízezer 
zérust írunk.1 Ez a szám kb. ezer olyan vaskos kötetet töltene 
meg, amilyenek a Pallas Lexicon kötetei. Na ezt a számot, hogy 
ne kelljen me^tördelnünk, egy papirosszalagra akarnók nyom-
tatni, még pedig oly sűrűen, amint a számok a logarithmus-
táblákban vannak, oly papirosszalagra volna szükségünk, amely 
1000 km.-rel volna hosszabb, mint a Föld délkörének a fele. Ez 
az óriási szám adná azoknak az éveknek a számát, amelyek 
multán a megfigyelésünk tárgyát képező 100 cm3 térfogatú 
gáznak az entrópiája kisebbedni kezdődnék. Olyan óriási idő ez, 
hogy hozzáképest a geológiai korszakok még szempillantás 
számba sem mennek! Hiába várnánk, de hiába várna az embe-
riség is arra, hogy egy megállított vonat külső behatás nélkül 
meginduljon vagy egy leejtett kulcs külső behatás nélkül előbbi 
helyére felemelkedjék. 

Helyettesítsük most az említett 100 cm3 térfogatú gázt azzal 
a khaosszal, amellyel a természettudomány sejtése szerint a mi 
csillagrendszerünk szétporlódik. Az éveknek minő kimondhatat-
lanul nagy száma volna szükséges arra, hogy abban a világ-
ködben az entrópia kisebbedése megkezdődjék! Ami elképzel-
hető, az még nem való. Ebből a példából kitetszik, hogy a való-
szinűségszámítás és az a feltevés, hogy a testek molekulái élénk 
rezgésben vannak, nem jogosítanak fel bennünket arra, hogy az 
entrópia nagyobbodás elvének igazságát kétségbevonjuk. 

1 Dr. Rohrej; L. : Physika. Budapest, 1914. 342 -343 . 1. 



A KOZM0LÓGIAI ÉRV A FIZIKÁBAN 209 

A monizmus erőlködései, amelyek az entrópia-törvénynek 
következményeitől akarják megszabadítani a világot, nem bizo-
nyultak helytállóknak. «Hidegebb test sohasem gyarapíthatja a 
melegebb testnek a hőmérsékletét... A világegyetem oly vég-
állapot felé törekszik, amelyben az összes anyagnak ugyan'az a 
hőmérséklete.»1 És «az egyensúlyba jött rendszerben változás 
magamagától, azaz külső energia hozzájárulása nélkül elő nem 
állhat.»2 «Állítom, hogy ennek a törvénynek fölfedezése neto-
vábbja mindannak, amit az emberi szellem a tudás és képesség 
minden terén máig elért; állítom, hogy ezen törvény alapvető 
gondolatának filozófiai mélysége és a létei megismerésének szem-
pontjából egyetemes jelentősége és kifogyhatatlan termékeny-
sége páratlanul áll; állítom, hogy a tudományoknak egyik ága 
sem mutathat föl olyan eredményt, olyan gondolatot, amely 
nagyszerűség dolgában összemérhető volna az entrópia tételével. 
Ezen tételre, melynek homlokán az abszolút igazság ékes bélyege 
ragyog, az emberiség büszkébb lehet, mint bármire, amit elért 
és kivívott, mert minden más lehet vitás vagy csak korlátolt 
mértékben igaz. Ama kevés való igazságok között, amelyekre az 
emberiség felküzdötte magát, az entrópia törvénye a legelső 
helyen áll.»3 így nyilatkozik az entrópia törvényéről O. D. 
Chwolson. Ez a törvény szálka a monizmus nevében, mert ha 
az entrópia törvényét elfogadjuk, a világ változatlanságáról többé 
nem beszélhetünk és a természettudomány nevében is vallanunk 
kell, amit az írás niond: «Elmúlik e világ alakja».4 

Mennél jobban belemélyedünk a természettudományokba, 
annál jobban meggyőződünk arról, hogy a hitigazságok és a 
természettudományok biztos tételei között nincs ellenkezés. A ter-
mészettudósok lehetnek elfogultak, lehetnek istentagadók, de a 
természettudomány nem elfogult, nem istentagadó, még csak nem 
is teljesen semleges. A természetre vonatkozó tudásunk határainak 
megjelölésével hiányát jelzi oly megismerésnek, amely szükséges 
ahhoz, hogy tudásunk tökéletes megismeréssé egészüljön. 

* * * 

Az anyagra és az energiára vonatkozó ismereteink össze-
foglalásai ott vannak az anyagi világ természettudományos meg-

1 Scheiner I.: Népszerű asztrofizika. Budapest. 1916. 11. 1. 
2 Than K. : A kísérleti chemia elemei. Budapest. 1897. 70. 1. 
3 O. D. Chwolson : Das zwölfte Gebot. 63. 1. 
4 Kor. I. 7. 31. 
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ismerésének ama szélső határain, ameddig az exakt vizsgálódás 
eljutott. Ezeken a szélső határokon történik a szellemek két 
pártra szakadása. A monisták a természettudományok legáltalá-
nosabb indukciójával szemben elfoglalt álláspontjuk értelmében, 
mint a természettudományok alapelvét hirdetik, hogy «a valóság 
szigorúan tudományos megismerésében minden út a tapasztalat 
határai között húzódik és nincs egyetlen rés, amelyen át mesz-
szebbre tekinthetnénk».i «A tüneményeknek és az azokban ural-
kodó törvényeknek ismerete az egyetlen valóság, amelyhez el-

k j u t h a t u n k . » 2 «A vágy az okok kutatása után mindig újból és 
újból arra serkenti a gondolkozó embert, hogy megkísérelje a 
dolgok és erők belső lényegének kikutatását és végül az egész 
lét végső okának kiderítését. De ez teljesen dőre törekvés, külö-
nösen az exakt természettudományok körében.»3 «Melyik komoly 
kutató ringathatná magát szerénytelenül abban a hitben, hogy 
az anyaghoz oly szorosan kötött gondolkozásával érzéki észre-
vevésekből következtetéseket vonhat az érzékfölöttire, a transz-
cendensre.»4 Csak az érzékeinkkel észrevehető nyers tények előtt 
szabad meghódolnunk. A nyers tények kijelölte határokon kívül 
nincs látni- és keresnivalónk; a nyers tények világának kell min-
denünknek lenni; benne uralkodó posztulátumnak kell tekin-
tenünk «a természetes okok zártságának elvét». így beszélnek a 
monisták. És «akik a természettudományoknak csupán pozitív 
eredményeit, sokszor szemkápráztató vívmányait látják, hallják és 
tanulják, de nincs alkalmuk és módjuk a természeti jelenségek 
mélyére hatolni, azokkal könnyű elhitetni a materialisták zárt 
oksági elvének föltétlen biztosságát.»5 És aki ezt elhiszi, az termé-
szetesnekfogja tartani az anyagra és az energiára vonatkozó ismere-
teink végső összefoglalásainak monista toldalékokkal való ellátását. 

Az anyag örökkévaló ; az energia örökkévaló ; «minden vál-
tozás, amely szemünk láttára végbemegy, az örökkévaló ener-
giának színeváltozása az örökkévaló anyagon» ;6 a világ kezdet-

1 Vida Sándor : Világnézettanítás a középiskolában. Magy. Paed. 1916. 
393. 1. 

3 Bourdeau : A jelenkori gondolkodás mesterei. Budapest. 1907. 71. 1. 
3 Scheiner: Népszerű asztrofizika. Budapest. 1916. 12. 1. 
4 Scheiner id. m. 13. 1. 
5 Dr. 'Sigmond Elek : Egy hang a néma természetbölcselők gárdájából. 

Magyar Kultúra. 1917. 749. 1. 
6 A műveltség könyvtára. (A technika vívmányai. 17. 1.) 
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nélküli és végnélküli körforgásban van. így módosítgatják, tol-
dozgatják a monisták a természettudományok tételeit, hogy azok 
egyelvűségre való törekvésükkel harmóniában legyenek. Ezeknek 
a monista toldalékoknak azonban nincsen tapasztalati alapjuk, 
tehát nincsen természettudományos jogosultságuk. A természet-
tudomány az anyagra és az energiára vonatkozólag csak azt álla-
pította meg, hogy természetes uton sem az anyagnak, sem 
az energiának mennyiségét nem változtathatjuk meg. Ami ennél 
több (az anyagnak és az energiának örökkévalósága), az csak 
monista álmodozás, de nem természettudományos igazság. Azt 
is, hogy a dolgok rendje állandóan ugyanaz, azaz a világ kezdet-
nélküli és végnélküli körforgásban van, az energia átváltozása 
törvényének megismerése óta, csak az hirdetheti, aki elhagyva a 
természettudomány álláspontját, a legmerevebb istentagadás állás-
pontjára helyezkedett. 

A természettudomány nem követeli tőlünk ezt a rideg ma-
terialista gondolkodást, amely a természetes okoknál megáll és 
bár látja, hogy a természettudomány a világ eredetének és fej-
lődésének megmagyarázásával nem boldogul, mégis erőnek ere-
jével tiltakozik az ellen, hogy a legkimagaslóbb természettudósok 
példájára transzcendentális intelligenciában keressünk magyará-
zatot és megnyugvást.1 

1 A monista életfelfogás nemcsak a természettudománynak ama tételeit 
módosítgatja, amelyek a jjitigazságok mellett tanúskodnak, hanem a hívő élet-
felfogást, ha alkalma van rá, pozitíve is üldözi. íme egy példa ! 

1916. június 29-én esett el a természettudományok nagy veszteségére a 
magyar fizikusok egyik kitűnősége : Zemplén Győző. A műegyetemen, melynek 
tanára volt, az 1916—17. tanév megnyitásakor (1916. okt. 1.) Söpkéz Sándor 
mondott fölötte emlékbeszédet. F.zen emlékbeszédből idézzük a következő rész-
letet : «Egész váratlanul jött ismét egy olasz srapnel, mely teleszórta testét 
golyókkal. Rögtön összeesett. Társai bekötözték, levitték a kórházba, útközben 
egy tábori lelkész meggyóntatta és négy órával a sebesülés után — alig 38 
éves korában — megszűnt élni a magyar fizikusok egyik legtehetségesebb tagja, 
akinek eddigi sikerei — melyeket Istentől kapott kiváltságos tehetséggel, izzó 
tudományszeretettel és a boldog családi életből merített kiapadhatlan erővel 
szerzett — még nagy eredményekben gazdag tevékenységet ígértek a jövőre.» 
Ez az emlékbeszéd megjelent a «Természettudományi Közlöny»-ben is (1916. 
nov. 15.), de az imént idézett részéből ez az öt szó: «útközben egy tábori 
lelkész meggyóntatta» és ez a kettő: «Istentől kapott» kimaradt. Mi kívánta, 
hogy egy «közérdekű ismeretek terjesztését» szolgáló folyóiratból ez a hét szó 
kimaradjon? A természettudomány? Nem. Ezt az emlékbeszédet egy műegye-
temi tanár a műegyetem megnyitó ünnepén mondotta el és az iskolai év 
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Bougaudnak «Kereszténység és Korunk» című munkájában 
(I. k. 297. 1.) olvastam érdekes megvilágítását annak, mennyire 
lehetetlen a természetes okok zártságának az elve. «Míg ezekről 
elmélkedtem, írja Bougaud, lelki szemeim elé egy kép szövődött, 
melytől nem valék képes megszabadulni. Egyikét láttam ama 
remek óraműveknek, amelyekben az emberi ügyesség és értelem 
a technika csodáit a bonyodalmasság és tökéletesség legmagasabb 
fokáig vitte. Ebbe az órába egy hangya volt zárva, mely kerekei 
között futkosott. Adjatok neki értelmet! Mi lesz első gondolata? 
Fürgén és kíváncsian keresztül-kasul járja az emelőket, a kere-
keket, a súlyokat. Végre rájön, hogy ily nagyszerű mű hatalmas 
és ügyes művészre vall. De mégsem! Ezt az eszmét elveti. Nem 
tartja eléggé tudományosnak. Monista ő is, tehát így szól : 
«Bölcseletem első alaptétele: a természetes okság zártságának 
az elve». Ez az óra minden külső lény közbejötte nélkül létesült 
és járása önmagában rejlő okokból magyarázandó. Ezek után 
megvizsgálja a mutatót. Nem csoda, hogy halad, — állapítja meg 
— hisz egy tengelyre van erősítve, amelyet egy súly forgat. 
Ezen a tengelyen fogakkal ellátott kerék van, amely egy másik 
fogaskerékbe fogódzik, ez ismét egy harmadikba, ez egy negye-
dikbe és így tovább. A leeső súly a keréksorozatot gyorsuló 
mozgásba hozná, ha a sorozat legutolsó tagjának fogai közé 
váltakozva egy ingával kapcsolatos ívalakú fékezőnek fogai nem 
mélyednének. Ez a berendezés a kerekek forgását folyton-folyvást 
újból kezdődő apró gyorsuló forgások sorozatává teszi. Innét 
van a mutatóknak ugrásszerű, de egyenletes haladása. Az óra 
járása tehát természetes okokból magyarázható. Ami az óra 
alkotó elemeit: a mutatókat, a kerekeket, a súlyokat stb. illeti, 
azok eredetére még könnyebben rájövünk. Végre is mi az óra? 
Atomoknak, molekuláknak, szervetlen anyagi részecskéknek össze-
tétele. Ezek.az anyagi részecskék a világtérben úszkáltak. A moz-
gás, a haladás, a fejlődés szükségességétől kényszerítve benső 
tulajdonságaik szerint egyesültek — úgy egészen véletlenül — 
mutatókká, emelőkké, kerekekké, súlyokká stb., szóval: csodás 
szerkezetű órává. 

Igen, a természetes okok zártságának elve megköveteli, 

végével a műegyetem a beszédet annak a hét szónak törlése nélkül adta ki. 
Ez a tény arra vall, hogy annak a hét szónak törlését a «Természettudományi 
Közlöny »-ben nem a természettudomány, hanem más valami kívánta. 
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hogy azokat az okokat, amelyek az órát megalkották és járásban 
tartják, magában az órában keressük és ne máshol. Az óra jár, 
mutat, üt mechanikai szükségszerűséggel.» 

Minden óránkat a világegyetem órájához igazítjuk. Ennek 
a világórának csak egy tengelye van, mely azonos a Föld ten-
gelyével. Mutatója a csillagvizsgáló passage-csöve. Számlapja 
az égboltozat ; a számok : a Nap, a Hold, a csillagok. Ez a világ-
óra jelzi az évszakok, a hónapok, a hetek, a napok, az órák, a 
percek, a másodpercek változását. Külön tudomány foglalkozik 
vele: az asztronómia. Jóllehet az asztronómia a legrégibb tudo-
mány, a világórának teljes magyarázatát mégsem birta meg-
adni. Ki volt az Alkotója? Ki indította meg és mikor? Mikor 
fog lejárni? stb. stb. A mesebeli hangyához volnánk hasonlók, 
ha ezekre a kérdésekre a természetes okok zártságának elve 
alapján adnánk a mesebeli hangyáéhoz hasonló feleletet. 

Azokon a határokon belül, amelyekig a természettudományi 
kutatás elhatolt, az anyagi létnek anyagi végokát hiába keressük. 
A létezők végoka az anyagi világon kívül van; transzcendens. 
Hogy a végső ok örökkévaló és végtelen, • elismerik még a 
föltétlen materializmus hivei is. Ezért beszélnek örökkévaló 
anyagról, örökkévaló energiáról, a -világnak örökön-örökké 
ismétlődő megújhodásáról. És beszélnek bátran, beszélnek szün-
telen és ezáltal elérik azt, hogy az örökkévaló anyag, az örökké-
való energia és a folytonosan megújhodó világ a természet-
tudomány irányzatos népszerűsítőinél szinte axiómává lett. 
A monisták is találtak tehát rést a tapasztalat határain és nem 
is bánják, ha valaki a nyers tények megvonta határokon kitekint, 
csak örökkévaló anyagot és örökkévaló energiát lásson ott. 
Világos bizonysága ez a tény annak, hogy a monisták, amikor 
annyira hangsúlyozzák a természetes okok zártságának elvét, 
mást gondolnak, mint amit mondanak. Látszat szerint a természet-
tudományok ügyét hordozzák szivükön, de igazában materialista 
világnézetük propagálását szolgálják. Nagy buzgóságukban hipo-
tézist hipotézisre halmoznak, megfeledkezve arról, hogy a hipo-
tézisek halmozódásával a magyarázat valószínűsége csökken. íme 
egy-két példa! 

Soddy «A rádium» című munkájának befejezésében a követ-
kezőket írja: «Egy-egy mithosz, egy-egy monda, amely az ős-
korból maradt reánk, olyan általános és olyan mélyen gyökerező, 
hogy hajlandók vagyunk őket oly régieknek tekinteni, mint maga 
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az emberiség. (142. 1.) És szinte kedve van az embernek föl-
tenni azt a kérdést, vájjon.. . a történelem előtti idők hagyo-
mányaiban... nem találhatjuk-e némi támogatását annak a 
hitünknek, hogy egy ősrégi, már feledésbe ment emberfaj nem 
juthatott-e el nemcsak azokig az ismeretekig, amelyeket mi csak 
legújabban szereztünk, hanem magához tudta ragadni azt a 
hatalmat is, amellyel mi még nem rendelkezünk». (143. 1.) 

Nézzük pl. az anyag ősi jelképét, az Ouroboros nevű «fark-
falót». «Egy kígyó volt ez, mely körbe csavarodva szájában 
tartotta farkát és ezt a jelmondatot hordta közepén: «Az egész 
egy». Ez a kígyó a fejlődést jelképezheti és pedig a körben 
való fejlődést... a legvonzóbb eszmét, amelyre új tudományunk 
világított rá, mely szerint a fejlődés egyik részében az anyag 
bomlást szenved és energiát fejt ki, mely alsóbbrendűvé válik,, 
a másik, előttünk még ismeretlen részében pedig az anyag újra 
fölépül az előbb lefokozott energia segítségével... Ha ezt az 
elméletet jelképezni akarnók, tehetnők-e jobban, mint az ősi 
farkfaló kígyóval?» (141—142. 1.) 

«A bölcsek kövéről azt hitték, hogy vele a fémeket egy-
másba át lehet változtatni, azonkívül, hogy életelixir gyanánt is 
használható... Vájjon a transzmutáció lehetőségének és az élet-
elixirnek ez az ősrégi összekapcsolása ismét csupán a véletlen 
játéka-e? Hátha ez is visszhang a világ föl nem jegyzett törté-
netének egyik vagy másik régesrégi fejezetéből, olyan emberek-
nek az idejéből,... akik az anyagot transzmutálni is tudták, azaz 
hatalommal birtak az energiának leggazdagabb forrása fölött is. 
Az ilyen emberfajnak nem igen lehetett szüksége reá, hogy 
kenyerét arca verejtékével szerezze meg» ... Ez az emberfaj.. • 
az egész földet mosolygó paradicsommá tudta változtatni. Talán 
. . .épen úgy átvándorolt más világokba, mint számfölötti test-
véreink most gazdagabb földrészekre költöznek át. De az ember 
ilyenfajta uralma csak rövidéletű lehetett. Egyetlen balfogással 
ellenkezőbe fordulhatott az ember és a természet, az úr és a 
szolga viszonya, még pedig olyan végzetesen, hogy az egész 
földi világ a természet elvitázhatatlan rabszolgauralma alá került 
és kezdhette újból fáradságos útját fölfelé, rengeteg korszakokon 
keresztül. Talán az ember bűnbeesésének legendája ilyen katasz-
trófa emlékét őrzi.» (143—144. 1.) És azóta az emberiség tör-
ténete folytonos harc a természettel az energiáért. Igaz ugyan, 
hogy az embernek anyagra is folytonosan szüksége van, de mégis 
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elsőbbrendű szükséglete az energia. Ugyanaz az anyag sokszor, 
nagyon sokszor szolgálhatja életünk célját, de ugyanazt az ener-
giát csak egyszer lehet felhasználnunk. Az anyag is, az energia 
is folytonosan útban van, de csak az anyagnak van körútja, 
örökös körforgása, az energia útjában nincs fordulópont, ezért 
a létért való küzdelem alapjában folytonos küzködés a friss, a 
hasznosítható energiáért. «Világunk igazi gazdagsága energiájában 
rejlik» (147. 1.) és az energia köröttünk mindenütt nagy bőség-
ben van, de felhasználni még nem tudjuk, de «alapos a reményünk, 
hogy eljön az a nap, amelyen az ember tetszése szerint fordít-
hatja majd saját céljaira az energiának azokat az ősforrásait, 
amelyeket a természet oly féltékenyen rejteget előle a jövő 
számára». (147. 1.) «A dolgok új rendjének ez a lehetősége», 
mint «lelkesítő remény», megszabadít attól a sötét reménytelen-
ségtől (145. 1.), amelyet az entrópia nagyobbodásának elve jósol 
az emberiségnek és remélnünk engedi, hogy visszajutunk abba 
a boldog állapotba, amelyből az emberiség lebukott. «Mi célja 
küzdelmünknek a művelődés folytonos előretörtetéséért, ha a 
harctér egy lassan haldokló világ, mely végre is minden szer-
zeményét magával viszi kikerülhetetlen sírjába?» (145. 1.) 

Soddy Fr. ezen elmélkedéseiben szabadjára eresztett kép-
zeletére bízva magát, feltevést feltevésre halmozott. Feltevéseit az 
emberiség bizonytalan eredetű mondáira alapította és nem termé-
szettudományi tényekre, törvényekre. Mások még tovább merész-
kedtek. Tekintsünk még egy-kettőt azok közül a szerzők közül, akik 
a természettudományok alaptételeinek logikai következményeit 
«szabadjára eresztett képzeletük» szőtte álmokkal helyettesítik. 

Az emberi életnek három nagy diszharmóniája a betegség, 
az öregség és a halál. A « Világkönyvtár»-ban jelent meg Snyder 
Károly: «A modern természettudomány» című munkája, amely-
ben azt olvassuk (210. 1.), hogy a modern biokémia remélnünk 
engedi «a halál feltartóztatását, az öregség megelőzését, az ifjúság 
megóvását». És ebben a boldog időben, úgy igéri Fényes Samu, 
nem leszünk a Földhöz láncolva. «Ha elgondoljuk, hogy pl. 
1 kg. vasban annyi atómközi energia lehet, amely elegendő 
egész Budapestnek villamos világítására egy évig, elgondolhat-
juk, hogy ennek a lehetőségiek birtokában egyáltalán nincs 
többé megoldhatatlan probléma, lehetetlen erőkifejtés és gyorsaság. 
Legyőzhetjük vele a gravitáció törvényeit és elrepülhetünk a 
Föld vonzóköréből, úgy, hogy általa nemcsak a Föld, hanem az 
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egész világ uraivá lehetünk.» 1 Mecsnikov meggondoltabb. Mi 
lenne a következménye, ha a természettudomány a Mors Impe-
rator hatalmát megtörné? Következményeiben ez aligha lenne 
szerencsés dolog. Azért ő nem meri remélni a halál feltartóz-
tatását és az örök ifjúság biztosítását, de megígéri, hogy a ter-
mészettudomány az emberi élet három nagy diszharmóniája közül 
az egyiket: a betegséget megszünteti, a másik kettőt pedig 
megnyugtató fénnyel ragyogja be. ígéri, hogy a természettudo-
mány az aggságot merőben fiziológiai folyamattá fogja változ-
tatni, minek folytán az ember élete 140—150 évre bővül és eltűn-
nek a mai pathologikus öregkornak kóros mellékjelenségei, el 
a mai kínos halálfélelem. A fiziológiai elaggás folyamán az élet-
ösztön átmegy bizonyos halálösztönbe, vagyis az élethez való 
ragaszkodást fel fogja váltani bizonyos örvendező, vidám vára-
kozás a halálra. Az emberiségnek, ha ezt a kort elérte, meglesz 
a teljes boldogsága.2 

* * * 

Az említett és a hozzájuk hasonló monista álmodozások 
bizonyítják, hogy a természetes okok zártságának elvét monista 
körökben sem veszik komolyan. Ők maguk sem hódolnak meg 
bálványuk előtt. Bálványt említettem, mert a monizmus is hit, 
csak nem az Istenre vonatkozik. A természettudós csak konsta-
tálja, csak jegyzékbe veszi a tapasztalatokat. Ha a tapasztalat 
határainál megáll és azt mondja, hogy ami ezeken a határokon 
túl van, azt «ignoramus et ignorabimus», természettudományi 
szempontból eljárása ellen kifogásunk nem lehet, mert csakugyan 
a természettudós, mint olyan, a természettudományos kutatás 
módszereivel és eszközeivel a tapasztalat határain túlra nem 
hatolhat. «Az igazi természettudós... tudja, hogy neki osztály-
részül a természet végokaival szemben a lemondás jut.» (Eötvös 
L.), azért a kikutathatatlan előtt tisztelettel megállapodik. De ha 
az «ignoramus et ignorabimus» lehet is a természettudomány 
végső szava, nem lehet egyúttal az emberi bölcsességé is. A termé-
szettudományi tényeken és törvényeken elgondolkozva, az ember-
nek titkon érző szive megsejti azt, «kit a bölcs lángesze föl nem ér» 
és hódolattal hajlik meg a világnak és a világban megnyilatkozó 
magasztos harmóniának Alkotója : a mindenható Isten előtt. 

1 Fényes Samu : Az egyelvű világszemlélet. Budapest. 1913. 132. 1. 
2 Mecsnikov : Az emberi természet. Budapest. 1913. 256—272. 1. 
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AL E G K Ü L Ö N B Ö Z Ő B B iskolák bölcselői, túlzó energetikusok külö-
L nősen, a legutolsó évtizedekben íönnen hirdetik, hogy a 

lelki jelenségek fizikai energiákkal azonos és ezekből átalakult 
s ismét fizikaiakba átalakuló «pszichikaienergiák*-nak tekintendők, 
melyek nem egyebek egy új, eddig figyelembe nem vett energia-
fajnál. i 

Jelen dolgozatunk első részében (I.) a psychikai energia 
elméletének történeti fejlődését mutatjuk be, a második részben 
(II.) pedig az elmélet tarthatatlanságát bizonyító tényekkel fog-
lalkozunk. 

I. 
Sokan azt gondolják, hogy a pszichikai energia-elmélet új-

keletű s legfölebb a mult század egyik csodabogara. Pedig ha 
Wolf Christian lélektanát (1740) átlapozzuk, lényegében rátalálunk 
a szellemi energia-theoriának elvitázhatatlan nyomaira. 

A XVIII. század e neves bölcselője a lélek és test kölcsön-
hatásáról elmélkedve a következőket tanítja: «...ha a test a 
lélekre fizikailag hat, egy bizonyos mozgató erő2 (mondjuk: 
fizikai energia) a testből a lélekbe megy át és itt egy máster-
mészetű erővé (pszichikai energiává) változik át.» Majd ismét: 
«...ha a lélek fizikailag hat a testre, a lélek bizonyos ereje 

1 Dolgozatunk ezért nem azok ellen irányul (pl. Weinstein), akik a 
psychikai energia alatt egy a fizikaival semmiképen sem azonos energia/zm-ről 
beszélnek s akik ennek fizikaiból való átalakulásáról hallani sem akarnak. 

2 Bár «erő» és «energia» a fizika mai szóhasználatában nem azonos ki-
fejezések, itt az «erő»-t — melyet Wolf, Leibniz tanítványa, mestere értelmezésé-
ben vesz —, «energiá»-val bátran fölcserélhetjük. V. ö. ugyanezt Mayer Ró-
bert-nél : Pótfüzetek (1915) p. 113. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 15 
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pszichikai energiája) a testbe megy át és mozgatóvá (fizikai 
energiává) lesz.1 

Lotze és Beneke az elsők, kik nem sokkal az energia meg-
maradásának fölfedezése után határozottan tanítják, hogy a lelek-
ben, illetve ennek székhelyén a fizikai energia « pszichikai »-ba 
megy át. 

Ezután jóidéig Spenceren2 kívül, aki az érzeteket a fizikai 
energiák módosított megnyilvánulásainak tekintette, senki sem 
beszél a pszichikai energiáról. 

A legelső figyelemreméltó munka kétségtelenül K Lasswitz-
nak, az «Archiv f. systematische Philosophie» c. bölcseleti folyó-
iratban megjelent cikke, melyben egy «pszichofizikai» energiáról 
s ennek tényezőiről (pszichofizikai potenciál és empathia) érte-
kezik. «A pszichofizikai energia alatt — írja dolgozata elején — 
a szerves csoport (főleg az agy) energiájának azt a részét értem, 
melynek (élettani) változása e csoport tudatállapoti (psychikai) 
változásainak felel meg.»3 Elméletének inkább a mesék orszá-
gába illő továbbfejtésével nem foglalkozhatunk. 

Alig egy évre rá, a III. nemzetközi pszichológiai kongresz-
szuson (1896, München),. C. Stumpf megnyitó beszédében a 
a pszichikai energia elméletére tereli a figyelmet: «...a helyzeti 
és a mozgási energia között fönnálló különbség arra mutat, hogy 
az energia nem szükségképen mozgás alakjában marad meg» . . . 
«és így a lelki ténykedést is — úgy gondolom — egész bátran 
különös természetű energiák fölhalmozódásának tekinthetjük,4 

melynek megvolna a maga pontos mechanikai egyenértéke. S míg 
egyes lelki ténykedések a fizikai energiák állandó fölhasználá-
sával, addig mások ennek épígy történő előállításával lennének 
összekötve».5 

1898-ban az orosz bölcselő, N. Grot, emel szót a pszichikai 

1 Ch. Wolf, Psychologia rationalis. Francofurti et Lipsiae, 1740. p. 496. 
57Ô. 

» H. Spencer, First Principles. 6. kiad. (1908) p. 171. — Az első kiadás 
1862-ben jelent meg. V. ö. Komis kitűnő cikkét: Athenaeum 19. évf. (1910) 
p. 30—31. 

3 Über psychophysische Energie u. ihre Faktoren. Archiv f. syst. Philos. 
W. F. I. (1893) p. 47. 

* NB. : Stumpf a psychikai energia-elméletét csak valószínűnek tartja, 
anélkül azonban, hogy határozott állást foglalna mellette. 

5 Dritter intern. Congress f. Psychologie. München, 1897. Lehman», p . 
11—12. 
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energia már-már közismertté vált elmélete érdekében. «A pszi-
chikai energiát —jegyzi meg egész kis könyvnek beillő dolgo-
zatában — mint az akadályok leküzdésével járó szellemi munka-
képességet értelmezzük. A szellemi munka akadályai gyanánt 
pedig csakis mozgások és fizikai energiák (az idegszövetek moz-
gása és energiája, azaz ezeknek munkája) jöhetnek szóba.1 

A pszichikai energia eddig ismertetett úttörői nem hagytak 
figyelemreméltó hatást maguk után. Az elmélet lassanként fele-
désbe is ment, mikor Ostwald Vilmos, a kémiai tudományok 
egyik jelese, a Grot-tól2 útnak eresztett lavina legördítésére vál-
lalkozott. Elméletét, melyben a természettudományos elem erősen 
kidomborodik, lipcsei előadásaiban (1902), melyeket « Vorlesungen 
über Naturphilosophie» címen ki is adott, közölte a tudós világgal. 
Legújabban «Die Energie»3 c. művében érdekfeszítő alakban 
állítja be tanát, mely főleg abban különbözik a pszichikai energia 
Ostwald előtti elméleteitől, hogy elsősorban tapasztalati úton 
igyekszik bizonyítani. Nagy elterjedtsége s különösen természet-
tudományos megalapozása miatt az alábbiakban részletesen ismer-
tetjük és a II. részben értékeljük is fönnemlített két munkája 
fonalán. 

Az a körülmény, — olvassuk a «Die Energie» c. munká-
jában, — hogy a legkülönbözőbb energiák (pl. fény- és mechanikai 
energiák hatása a látóidegre) egy és ugyanazon érzékszervre 
hatva egy és ugyanazon érzetet ébresztenek, azt a gondolatot 
kelti, hogy az érzékszervben a külső (fizikai) energiának egy más 
energianembe való átalakulása megy végbe, mely aztán az ideg-
rostokon át tovahalad. Azonban azt, hogy mi az, ami itt tovafut, 
bizony pontosan meghatározni nem tudjuk. Csak annyit tudunk, 
hogy nem közönséges villamos áram, mert ennek terjedési 
sebességét nem haladja meg és sejtjük, hogy egy energianem, 
mivel útjában fizikai hatásokat is előidéz, p. o. az izom össze-
húzódását. Tovaterjedése az idegrostok szerves összefüggését 
tételezi föl, mert ha átmetsszük az idegrostot, majd ismét össze-
illesztjük, ez megszűnik tüstént a vezeték szerepét játszani. 

1 Die Begriffe der Seele u. der psychischen Energie in der Psychologie. 
Archiv f. syst. Philos. N. F. 4. (1898) p. 325. 

2 Grot-nál ugyanis már ráakadtunk a tapasztalati bizonyítás kezdetleges 
módjaira : i. m. pp. 318—320. 

3 Wissen u. Können : Bd. 1. Die Energie. (2. kiadás) Von W. Ostwald. 
ljeipzig, 1912. pp. 140—156. 

15* 
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Ezt a különös energiát idegenergiának nevezzük, jóllehet 
eltekintünk attól, vájjon egy új, vagy a már eddig ismeretes 
energiák kombinációjával van-e dolgunk.1 

Bár az «idegenergia» az alsóbbrendű szervezeteknél kétség-
kívül a «lelki élet» egyedüli alakját képezi, mégis a fölsőbb, a 
«választás szabadságával» fölruházott szervezeteknél egy újabb 
energianem fölvételére kényszerülünk. 

Tudjuk ugyanis, hogy az idegvezetékek egy része, melyeken 
az idegenergia hatalmas körútját végzi, az agyban mint az érzék-
szervek központjában fut össze, hol a lelki (szellemi) ténykedések 
ideje alatt oly folyamatok észlelhetők, melyeket joggal energia-
fogyasztásnak tekinthetünk. Hogy mily energia működik itt, azt 
ismét nem tudjuk, de mivel ez is idegszervekben (az agy) üti 
fel tanyáját, ideg-, vagy általánosabban pszichikai energiának 
nevezhetjük, de fönntartjuk, hogy működési körét pontosabban 
megismerve, esetleg újabb alfajait különböztessük meg. Azt 
azonban igen jól tudjuk, hogy e pszichikai energia forrása kémiai 
természetű, — azaz kémiai energia megy át pszichikaiba, — 
mivel a szellemi tevékenység erősségének megfelelően oxigén 
tűnik el, mely a jelenlevő táplálékból származó anyagok arányos 
oxidációját idézi elő.2 

Ez a kémiai energia árán nyert pszichikai energia azonban 
«rövid tartamú, a szellemi (lelki) folyamattal egybeesik; ha ez 
véget ér, úgy a megfelelő energiamennyiség (t. i. pszichikai 
energia) is egy más energiaalakká, nagyon valószínűleg hőener-
giává változik át».3 

«Kérdés tehát, — fejezi be meggondolását, — vájjon a 
lelki (szellemi) folyamatokat továbbra is ezen energiaváltozások 
okságelvén kívül álló kisérő-tüneményeinek tekintsük-e, avagy 
talán azonosíthatjuk ezen energiaváltozásokkal a lelki (szellemi) 
ténykedéseket? Már évek hosszú során át hangoztatom, hogy 
minden ezen azonosság (Identität) elfogadása mellett szól és 
semmi sem ellene. »4 

Ostwald teóriáját újabban N. Krainsky, F. Lieder és Tangl 
Ferenc dr. tették magukévá. 

Az orosz Krainsky azonban egy kissé eltér mesterétől: 
1 Die Energie, p. 145. 
2 Die Energie, p. 147—153. 
3 W. Ostwald, Vorlesungen über Naturphilosophie. Leipzig, 1902. p. 377. 
* Die Energie, p. 154. 
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«Ostwald és az én nézetem közti különbség abban áll, — írja 
az «Annalen der Naturphilosophie» c. folyóiratban, — hogy én 
az érzetek alakjában jelentkező pszichikai energiák eredetét 
egyedül az érzékszervektől inger alakjában fölfogott külső be-
nyomásokban keresem. Az érzetek a külső ingerekkel egyen-
értékűek, aequivalensek».1 

F. Lieder2 pedig a következőkben jelöli meg álláspontját: 
«Amint a modern technika számára az objektív energia a rezer-
voár, melyből szükségletét födözi, épúgy a lélek az ő energiáját 
élettani forrásokból szerzi be».3 Tehát elmélete lényegében az 
Ostwald Vilmosé. Egyedül a «gyakorlat» energetikus alapon 
kidolgozott fogalmával nyújt újat, érdekeset. 

Alig pár éve hazánkfia, Tangl Ferenc dr. lépett sorompóba 
Ostwald teóriája mellett s ha eltekintünk a tudós fiziológust 
jellemző szabatos, részleteiben is pontosan kidolgozott beállítás-
tól, hamarosan észrevesszük, hogy Tangl nem nyújt többet a 
lipcsei kémikusnál. Művét4 külön azért nem tárgyaljuk, csak 
sietünk leszögezni, hogy ő az egyedüli számottevő természet-
tudós hive Ostwald W. elméletének, szóval a modern pszicho-
energetikának. 

IL 

A pszichikai energia elmélete hatalmas reakciót váltott ki 
úgy a természettudósok, mint a bölcselők körében. A teória nyilt 
elleneseiként szerepelnek az előbbiek (t. i. a természettudósok) 
közül : 5 A. Höflerp Felix Auerbach,7 O. Lodge* Q. von Bunge? 

1 Die Prinzipien der energetischen Psychologie. Annalen d. Naturphilos. 
VIII. (1909) p. 373. 

2 Lieder (1. alant idézett müve 6. oldalát) a pszichikai energia mellett az 
állagi lelket is elfogadja. 

3 F. Lieder, Die psychische Energie u. ihr Umsatz. Berlin, 1910. p. 372. 
4 Tangl F., Energia, élet és halál. Természeti. Közlöny 1915. p. 296—7. 

Németül: F. Tangl, Energie, Leben u. Tod. Berlin, 1914. 
5 Jóllehet ezen tudósok közül nem mindannyinak osztjuk nézeteit, mégis 

felemlítjük őket, mint akik saját álláspontjukon Ostwald elmélete ellen vannak. 
6 A. Höfler, Zur gegenwärtigen Naturphilosophie. Berlin, 1904. p. 53. 
1 Felix Auerbach, Die Weltherrin u. ihr Schatten. Jena, 1913. 2. kiad. 

p. 31—33. p. 67. 
8 O. Lodge, Leben u. Materie. Berlin, 1908. p. 96. 
9 G. von Bunge, Physiologie des Meeschen. Leipzig, 1915. 2. kiad. II. 

kötet. p. 46—48. 
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W. O. Aiwater,1 Max Verworn,2 M. B. Weinstein,3 E. von Cyon,* 
az utóbbiak (t. i. a bölcselők) közül pedig: W. Wundt,5 R-
Avenarius,6 W. Jerusalem? J. Oeyser,8 H. HöffdingP W. voit 
Schnelten,™ E. Becher;ii Kornis Oy. 12 

Ha pedig a szóbanforgó elméletet az energetika egy újabb 
kinövésének tekintjük, úgy a pszichikai energia teóriája ellen 
korunk két legnagyobb fizikusát, Boltzmann Z..13 és PlancklMiksa1* 
tanárokat is bátran fölvonultathatjuk. 

Mivel a teória ellen emelt komoly kifogások a dolog ter-
mészetéből kifolyólag két csoportra oszthatók, ezért a) alatt a 
fogalmi nehézségeket tárgyaljuk, míg b) a tapasztalati bizonyítás 
gyöngéiről rántja le a leplet. 

a) A fogalmi nehézségek nagyrészét — egész természetes — 
a fizikai energia meghatározásainak szabatos értelmezése adja. 
A pszichikai energia elmélete ugyanis azt tanítja, hogy a lelki 

1 W. O. Atwater, Neue Versuche über Stoff- u. Kraftwechsel im mensch-
lichen Körper. (Ergebnisse der Philologie. III. Jg. I. Abt. (1904) p. 609.) 

2 Max Verworn, Naturwissenschaft u. Weltanschauung. Leipzig, 1904. 
p. 18—24. 

3 M. B. Weinstein, Welt- u. Lebensanschauungen. Leipzig, 1910. p. 
477—478. 

* E. von Cyon, Leib, Seele u. Geist. (Pflügers Archiv f. die ges. Phy-
siologie. Bd. 127. (1909.) p. 544—545. 

5 W. Wundt, Grundzüge der Psychologie. 8. kiad. p. 404. — W. a 
«pszichikai energia növekedésének törvényét» állítja szembe a fizikai energiák 
megmaradásának törvényével. — V. ö. Komis i. m. p. 76—78. 

6 Richard Avenarius, Der menschliche Weltbegriff. 2. kiad. Leipzig, 
1905. p. 127. 

7 W. Jerusalem, Einleitung in die Philosophie. 6—7. kiad. Wien, 1913 
p. 196 és p. 205. 

8 / . Geyser, Allgemeine Philosophie des Seins u. der Natur. Münster 
1915. p. 401—405. 

9 H. Höf/ding, Philosophische Probleme. 1903. p. 32. (Idézve Komis 
után 1. i. m. p. 6.) 

10 W. von Schnelten, Energetische Weltanschauung? Leipzig, 1907. p. 102. 
« Erich Becher, Gehirn u. Seele. Heidelberg, 1911. p. 388—389. 
12 Komis Gy., Pszichológia és energia. Athenaeum. 1910. p. 1. 
13 L. Boltzmann, Ein Wort der Mathematik an die Energetik. Annalen 

der Physik. N. F. Bd. 57 (1896). p. 39. — Zur Energetik, u. o. Bd. 58. p. 135. 
és p. 595. 

14 Max Planck, Dynamische u. statistische Gesetzmässigkeit. (Bericht über 
die Feier zum Gedächtnis des Stifters der Berliner Universität. Berlin, 1914, 
p. 10—11.) 
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jelenségek, pszichikai energiák a fizikai energiákkal (hő-, elek-
tromos, kémiai energiák stb.) azonosak. Tulajdonkép ezen is 
fordul meg az elmélet további kifejtése is. Mert ha a pszichikai 
energiák nem azonosak a fizikaiakkal, akkor, jóllehet egymásra 
hathatnak, de semmiesetre sem alakulhatnak át egymásba. Már 
pedig a pszichikai energia elmélete az «egymásrahatás»-sal nem 
elégedhetik meg, mert így ugyanazt tanítaná, mint az évezredes 
dualizmus. Ezért hátrálnia kell. 

1. Mi is a fizikai energia? A fizikai energia munkavégző-
képesség. Ez a legegyszerűbb, de legáltalánosabban elfogadott 
meghatározás s így méltán vesszük mi is vizsgálatunk tárgyául. 

Ha el akarjuk dönteni a fizikai és pszichikai energiák azo-
nosságát, úgy e meghatározás közelebbi vizsgálatával kell kez-
denünk. Alkalmazható-e a lelkiekre ezen meghatározás? Nem! 
— feleljük teljes határozottsággal. És pedig azért nem, mert a 
lelki jelenségeknél fizikai értelemben vett amunkárőh szó nem 
eshet, másszóval : az azonosságról azért nem beszélhetünk, mivel 
a definició egyik leglényegesebb eleme nem illik a lelkiekre. 
Hogy miért nem, azt könnyen beláthatjuk, ha a fizikai munka meg-
határozását emlékezetünkbe idézzük: A munka nem más, mint 
valamely akadálynak, ellenállásnak bizonyos út mentén történő 
leküzdése. «Bizonyos út mentén» azonban csak a térbeli tud 
akadályokat, ellenállásokat legyőzni. A lelki jelenségek, tény-
kedések szellemi folyamatok pedig téren kívüliek, mint a köz-
vetlen tapasztalat tárgyai. 

2. De tegyük föl, hogy a térbeliség nem szükségszerű fel-
tétele az akadályoknak «egy bizonyos út mentén» történhető 
legyőzésére. Inkább nézzük, vájjon a pszichikai energia képes-e 
egyáltalában «akadályok» leküzdésére? De mit is értsünk «aka-
dályok» alatt? Orot felel: «A szellemi munka akadálya gyanánt 
csakis mozgások és fizikai energiák (az idegszövetek mozgása 
és energiája, azaz ezeknek munkája) jöhetnek szóba».1 Tehát 
anyagi akadályokról van szó. Ezeknek pedig van mozgásuk, van 
kiterjedésük. Ugyan hogyan képes most —kérdjük joggal — ezekkel 
a mozgás- és kiterjedésnélküli pszichikai energia teljes átala-
kulást előidéző kölcsönhatásba lépni, mikor ezeket sem taszítani, 
sem vonzani nem birja? Erre hiába keresünk az elmélet előhar-
cosainál feleletet. Csoda ez, melyet a pszichikai energia követel. 

1 I. m. Archiv f. syst. Philos. N. F. 4. (1898) p. 325. 



224 OLASZ PÉTER S. J. 

3. Az energiát majd mint helyzetit, majd mint mozgásit 
értelmezzük s azt mondjuk, hogy egy zárt rendszerben a mozgási 
és helyzeti energiák összege mindig egyenlő. Ebben áll az energia 
megmaradásának elve. Most kérdezzük: «a pszichikai energia* 
mozgási avagy helyzeti vagy talán egy egészen másfajta energia? 

Hogy nem mozgási energia, mindenki belátja. Akkor hely-
zeti (mint Stumpf gondolja)? Egy energia akkor bir helyzeti 
jelleggel, ha egy meghatározott erő befolyása alatt áll, mely hatá-
sát bizonyos akadály jelenléte miatt ki nem fejtheti. így pl. a 
fa ágai között fönnakadt kőnek helyzeti energiája van, mivel a 

földi nehézség hat reá szakadatlanul. Ugyan mily titkos, előttünk 
ismeretlen erő befolyása alatt állanak a lelki ténykedések? Mi 
képezi az akadályt ? Mily energia szerepel az akadály elhárításánál ? 
Talán ismét csak pszichikai ? Ezekre nem felel a pszichikai energia 
elmélete.1 

Vagy talán egy más energiafajjal van dolgunk, mely sem 
nem helyzeti, sem nem mozgási ? Ha igen, úgy fönntartva, hogy 
egymásba alakulhat az előbbi két energiával, megdől az energia 
megmaradásának elve, mely épen azt tanítja, hogy a mozgási és 
helyzeti energiák összege mindig állandó. Ugyanis állandóságról 
szó nem lehet akkor, ha egy harmadik, eddig számításon kívül 
eső valami, — mondjuk pszichikai energia, — tetszés szerint 
átalakul vagy át nem alakul mozgási, illetve helyzeti energiává. 
S ebben áll az elmélet harmadik fogalmi nehézsége. 

4. Ha a még számos, nagyrészt bölcselőktől napfényre 
hozott fogalmi nehézségektől dolgozatunkban el is tekintünk, 
nem feledkezhetünk meg M Verworn klasszikus megjegyzéséről, 
melyet már részben az előzőkben is érintettünk. «Vizsgáljuk 
csak behatóbban Ostwald pszichikai energiáját — mondotta a 
kiváló fiziológus egyik beszédében — úgy tapasztalhatjuk, hogy 
az az eddig ismert energiaalakokkal szemben sajátságos és kivé-
teles helyet foglal el. A többi energiaalak ugyanis csak objektíve, 
azaz érzékileg észrevehető; szubjektíve pedig, azaz érzékeink 
közvetítése nélkül előttünk teljesen ismeretlenek volnának. A pszi-
chikai energiával ép fordítva áll a dolog. Ezeket objektíve sehol 
sem mutathatjuk ki és egyedül a szubjektív tapasztalásból ismer-
jük őket. Látjuk tehát, hogy ez oly energianem, mely alaptulaj-

» Dr. J. Geyser Allgemeine Philosophie des Seins u. der Natur. Münster, 
1915. p. 402. 
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donságaiban az előttünk a természetből ismeretes munkavégzések 
összességétől merőben különbözik. Ez a különbözés azonban 
nem más, mint a régi szakadék, melyet az energetikai világnézet 
ép át akart hidalni, mely tudniillik a pszichikai és a testi folya-
matok láncolata között még mai napig is fönnáll.» 1 

Ha a most érintett tényeket mégegyszer áttekintjük, be-
láthatjuk, hogy a pszichikai energia elméletének már a fogalmi 
nehézségek is megadják a kegyelemdöfést. De lássuk most a 
tapasztalati bizonyítás gyöngéit is. 

b) A tapasztalati bizonyításnál egyedül az Ostwaldé jöhet 
tekintetbe. Jobbat, világosabbat nem szolgáltat a modern pszicho-
energetika. 

Bizonyítása (lásd a dolgozat 219—21.1.) három részre tago-
zódik: az első az idegenergia fölvételének szükségességét igyek-
szik kimutatni, a második egy «pszichikai energia» elfogadását 
sürgeti a választás szabadságával fölruházott szervezeteknél, a 
harmadik végre a lelkijelenségeknek ezen energiafolyamatokkal 
való azonosságát mondja ki. Ostwald egy már előttünk ismeretes 
kijelentése miatt: «(az idegenergia fölvételénél) eltekintünk attól, 
vájjon egy új, avagy a már eddig ismeretes energiák kombi-
nációjával van-e dolgunk»,2 nem tartjuk e dolgozat keretébe 
illőnek az első rész boncolgatását. Inkább pontosabbak leszünk 
a második és a harmadik rész bírálatában. 

A második rész punctum saliens-e, hogy a lelki tevékeny-
ség erősségének megfelelően oxigén tűnik el, melynek árán az 
Ostwald-féle «pszichikai energia» keletkezik. 

Atwater világhírű kísérletei azonban kimutatták, hogy a 
szervezet ugyanannyi fizikai energiát ad le, mint amennyit táp-
lálék alakjában stb. fölvett. Ha pedig a fizikai energia pszichikaiba 
menne át, vagy pedig viszont, úgy nem állana fönn ez a hihe-
tetlen pontossággal 3 bebizonyított egyenérték, hanem vagy csök-
kenne vagy növekedne a szervezet által leadott energia mennyisége. 

Ellenünk vethetik, hogy az Ostwald-féle pszichikai energia 
csak a szellemi ténykedésekkel egyidejűleg jelentkezik s mint 
Ostwald is tanítja, ennek megszűntével ismét fizikai (hő) ener-

1 M. Verworn, Naturwissenschaft u. Weltanschauung. Leipzig, 1904. 
p. 22—23. 

2 Die Energie, p. 145. 
3 «Die in beiden Fällen gefundenen Quanten differieren um weniger als 

1: 1000.» Ergebnisse der Physiologie. III. Jhg. I. Abt. p. 622. 
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giává alakul át, i így Atwater kísérletei semmit sem bizonyíthat-
nak a pszichikai energia ellenében. 

Erre azt feleljük, hogy ép itt mutatkozik a bizonyítás 
Achilles-sarka s ép most lehet csak Atwater kísérleteivel Ostwald 
ellen bizonyítani. 

Tegyük fel ugyanis Ostwalddal, hogy a pszichikai energia 
hőenergiává (vagy egy tetszésszerinti más energiává) alakul át, 
úgy a szellemi munkálkodással egybekötött kísérleteknél a hatal-
mas högyarapodás (illetőleg a tetszés szerint fölvett energia hir-
telen fölszaporodása) folytán az anyagcsere s az energiák válto-
zása a többi (az izommunkával vagy pihenéssel egybekapcsolt) 
megfigyelésektől teljesen elütő eredményt mutatna föl. 

Már pedig Atwater idevágó kísérlete, melyet 12 napon át 
(ezek 3 előkészítő és befejező napot leszámítva, 3—3 napos komoly 
szellemi, iletve izommunkával, illetve pihenéssel töltött perió-
dusokból állottak) egyik legkiválóbb kísérleti személyén, A. W. 
S. fizikuson végzett, erről korántsem tanúskodik. Dacára ugyanis, 
hogy a kísérleti személy három napon keresztül napi nyolc órán 
át nehéz számolási műveletekkel foglalkozott Atwater kalori-
méterében, a ez a komoly szellemi munka semminemű befolyást 
sem gyakorolt az energia-, illetve anyagcserére, mivel ezen perió-
dus (t. i. melyben a kísérleti személy szellemi munkát végzett) 
eredményei a legkisebb részletekben is megegyeznek azon perió-
duséival, melyben az illető a teljes nyugalomnak adta át magát*.2 

Ez az eredmény, gondolják egyesek, csakis azért tünteti 
föl oly rossz színben a pszichikai energia elméletét, mert az 
ember akarata ellenére is folyton (Atwater pihenőkisérleteinél 
is) foglalatoskodik szellemileg s a «nyugalom» csak látszólagos. 

«Ez a megjegyzés azonban — feleljük F. Auerbach-h&l — 
egy járhatatlan kibúvó, mert ha a szellemi ténykedés tényleg 
energetikus jellegű, mégis a teljes öntudattal és az öntudatlan 
állapotban végzett ténykedés között hatalmas különbségnek kell 
fennállania.» 3 S tényleg, mert hogy Atwater kísérleténél marad-
junk, az ő pihenőkisérleteiben, amint ennek pontos leírásából 
kitűnik,4 a kisérleti személy jóval többet alszik, mint a másik 
két kisérleti periódusban s így határozottan huzamosabb ideig 

1 W. O., Vorl. über Naturphys. p. 372. 
2 Ergebnisse . . . p. 609. 
s F. Auerbach, Die Weltherrin u. ihr Schatten. Jena, 1913. p. 32—33. 
4 Ergebnisse. . . p. 515. 
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van öntudatlan állapotban. Azt pedig, hogy az ember egy kere-
veten kedvenc eszméi fölött gondolkodva kevésbé merül ki 
szellemileg, mint a logarithmus egymásutáni lázas fölkeresése, 
pontos följegyzésénél, olvasóink könnyen beláthatják. 

Az Ostwald-féle bizonyítás harmadik része egyszerűen arra 
indít, hogy «minden amellett szól és semmi sem ellene» annak 
a föltevésnek, hogy a lelki ténykedéseket ezen energiaváltozá-
sokkal azonosítsuk. Önkénytelenül kérdezzük: mi az a «minden» ? 
Pár sorral tovább olvassuk, hogy ez a «minden» nem egyéb, 
mint «az a mindenkitől elismert tény, hogy egyetlenegy szel-
lemi folyamat sem történik energiafogyasztás nélkül».1 

Ez a «minden» bizony nem hajtja Ostwald malmára a vizet. 
Ez csak a test és a lélek csodálatos kölcsönhatásának egy szem-
mellátha'tó bizonyítéka, akárcsak, mint mikor a lélek ütésre birja 
a kart s a kar már le is sujt a következő pillanatban. Hogy ez 
a kölcsönhatás a maga nemében egy csodás rejtély, senki sem 
tagadja. Ez azonban nem lesz világosabb, ha a lélek helyébe 
«energiákat» helyezünk anélkül, hegy megmondhatnók, mifélék 
is legyenek s hogyan is viszik véghez azt, amit nek<k oly nagy 
hiszékenységgel be tudni akarunk.2 

Ostwald tapasztalati bizonyítása tehát nem egyéb talál-
gatásnál. Már pedig régi igazság, hogy a «bizonyítás s nem az 
egyszerű találgatás tette naggyá a modern természetkutatás 
megteremtőit s nevüket eltörölhetetlen betűkkel véste be a 
dicsőség templomába». (E. K. von Baer.) 

S gondoljuk-e, hogy Ostwald egy ily hatásos s a tudomány 
vezérembereitől vezetett reakció után meghátrált? Dehogy! Még 
védekezésre se gondol, hanem «egyesegyedül hiszi, hogy a (fizikai 
energiákkal azonos) pszichikai energiák objektív kimutatásának 
lehetősége a jövőben nincs kizárva».3 Híveinek száma azonban 
napról-napra fogy, különösen, amióta Planck M. tanár egyik 
híres beszédében az egész energetikát, mint egy elsietett, álta-
lánosításokra hajló irányt bélyegezte meg.4 

Innsbruck. Olasz Péter S. J. 
1 Die Energie, p. 154. 
2 B. Weinstein, Die philos. Grundlagen der Naturwissenschaften. Leipzig, 

1906. p. 53—54. 
3 Max Verworn, Naturwissenschaft u. Weltanschauung. Leipzig, 1904. p. 22. 
4 Max Planck, Dynamische u. statistische Gesetzmässigkeit. (Bericht über 

áie Feier e t c . . . . 1914. p. 10.) 
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A S Z O C I Á L D E M O K R Á C I Á N A K a földmíveskérdéssel szemben kétféle 

álláspontja van: elméleti és gyakorlati. Az elméleti állás-
pont látszólag kevéssé befolyásolja gyakorlati irányú programm-
jukat, lényegében azonban minden kicsinyes kérdésre ft a leg-
súlyosabb kihatást gyakorolja az az elmélet, amelyet annak ide-
jén Marx megállapított és amelyet követői több-kevesebb sikerrel 
kiépíteni törekszenek. Annyira befolyásolja ez az ideológia a 
gyakorlati politikát, hogy egyetlenegy országban sem tudott 
megszületni egy hivatalosan elfogadott agrárprogramm azért, 
mert a gyakorlat és elmélet- összeegyeztethető nem volt. Marx 
programmjavaslatát többféleképen is kidolgozták. Nálunk is több-
izben igen komoly és hozzáértő férfiak és pedig sok részlet-
kérdésben polgári radikális pártok segítségével megkísérelték a 
szociáldemokrácia agrárprogrammjának megalkotását, azonban 
ez az elvi ellentétek miatt sohasem sikerült. Igaztalanoknak nem 
szabad lenni a szocialistákkal szemben sem. A többi párttal 
szemben óriási előnyt kell tulajdonítanunk a szocialistáknak 
agrárprogrammtörekvésük szempontjából abból a tekintetből, 
hogy ők az elméletet a gyakorlattal összhangzásba hozni ipar-
kodtak, és mivel ez nem sikerült, inkább a gyakorlati pro-
grammot sem teremtették meg és nem tettek úgy, mint a polgári 
pártok, amelyek igen gyakran a nehéz kérdések felett átsiklanak 
vagy kompromisszumot kötnek, melyet az élet megcáfol és mely 
az egységes pártvezetést lehetetlenné teszi. 

Nézzük futó pillantással, mi a szocialisták hivatalos elmélete 
a földbirtok és ezzel kapcsolatos kérdések terén. Vissza kell itt 
is térni a szociálista teóriák atyamesteréhez, Marxhoz. Marx 

1 A szerző által az Aquinói Szent-Tamás-Társaságban tartott előadás 
rövid foglalata. 
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«A tőke» cimű munkájában igen alaposan kifejti a gazdasági 
fejlődés alaptételeit, amelyeket ő és utána orthodox tanítványai 
minden további mérlegelés nélkül a mezőgazdasági fejlődés alap-
tendenciájául is elismertek. Nem lehet feladatom itt Marx egész 
rendszerét ismertetni, csak azt a három alappillért akarom meg-
említeni, amelyen Marxnak az agrárfejlődésről alkotott felfogása 
nyugszik. Az első és alapvető tétel az, hogy egyesegyedül a 
munka termel értéket. Mik ennek a tételnek logikai következ-
ményei magára a földbirtokra és mezőgazdaságra nézve? Az, 
hogy Marx tagadja a természetet mint termelési tényezőt és az 
ebből levezetett földjáradéknak jogosulatlanságát hangoztatja, 
amelynek további következménye a földtulajdon tagadása. Tessék 
csak végiggondolni ezt a gondolatsorozatot és rögtön megtaláljuk 
benne a logikai hibát. Menjünk csak ki a mezőgazdaságba és 
kérdezzük meg a termelőtől vagy pedig tapasztalatból győződ-
jünk meg róla, hogy vájjon a mezőgazdaságban az egyedüli 
értéktermelő az emberi munka-e vagy vájjon szükséges-e még 
ahhoz a természet termelési tevékenysége is? Én pörgethetem 
az asztalra azt a búzaszemet akár az egész élet alatt, mégsem 
lehet abból aratni, sem kalászt gyűjteni. Ellenben a természet 
magától, vadon termel mindenféle növényt, hiszen egész növény-
kultúránk nem más, mint a természet tevékenységének előkészí-
tése és hatályosabbá tétele. Ha az ember egy kis gazdaságtörténeti 
kutatást végez, rögtön látja, hogy a mezőgazdaságban a fő ter-
melési tényező a természet, az emberi munka pedig nem alakít 
át semmit, mint az iparban, hogy úgy mondjam, nem új értéket 
termel, hanem a természet termelő tevékenységét előkészíti, 
hatályosabbá teszi és begyűjti a természet által előállítottakat. 
Ha én így nézem a mezőgazdasági termelést, akkor nekem 
a termelő természetet jutalmaznom kell, szóval elméletileg 
már a földjáradéknak jogosulatlanságát nem igazolhatom és 
ennek következtében a földtulajdont sem lehet olyan mereven 
támadni és elhanyagolni, mint azt Marx tette. 

Marx tanának másik alappillére az úgynevezett kizsákmá-
nyolási, több-értékelmélet. Vagyis az a tétel, hogy mert a 
munkáá nincs birtokában, illetve nem tulajdonosa a munka-
eszköznek, következéskép az a munkaadó, aki ezt megszerzi és 
e fölött rendelkezik, attól a munkástól a munkaeszköz kikölcsön-
zése cimén azt a pluszértéket elveheti, amely pluszérték a 
munkás fenntartási költsége és az előállított termények csere-
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értéke között van. Itt megint jó a kritika lámpájával rávilágítani, 
hogy vájjon a mezőgazdasági munkás tulajdonosa-e a munka-
eszköznek vagy nem. Munkás alatt Marx és utána Kautsky nem-
csak a szoros értelemben vett mezőgazdasági munkást érti, 
aki bérmunkából tartja fenn magát és családját, hanem a kis-
gazdát is, aki saját munkaerejével termel a saját gazdaságán. 
A földet a legtöbb agrárteóretikus nem tekinti közönséges munka-
eszköznek, hanem egy olyan sajátságos valaminek, ami a tőke 
és a család eltartását biztosító munkaalkalom között van. De 
abban az esetben, ha munkaeszközzé degradáljuk is, megálla-
píthatjuk, hogy a munkások túlnyomó nagy percentje igenis a 
munkaeszköz teljes és tökéletes birtokában, sőt a legtöbb esetben 
tulajdonában van. Mert ha én a kisbirtokost, a törpebirtokost, 
sőt a házzal és kerttel biró zsellért is, akiknek valamelyes bér-
letük vagy vállalkozásuk van, odaszámítom és összehasonlítom 
statisztikailag, mennyi a teljesen nincstelen munkás és ezzel 
szembeállítom az ipari munkást és önálló vállalkozó kézművest, 
gyárost, konstatálhatom, hogy a mezőgazdasági munkások túl-
nyomó nagy része a munkaeszköz birtokában van és őrájuk 
nézve a munkástartalékteória, mely a kizsákmányolási teória 
egyik alappillére, nem alkalmazható, mert a legtöbb esetben 
legalább is a primitiv életszükségleteket biztosítani tudja nekik 
a saját gazdaság, bérlet vagy feles föld. Tehát a munkás is 
függetlenebb és nagyobb ellenállóképességgel bir a munkaadóval 
szemben, mint az ipari munkás az ipari munkaadóval szemben. 

Marx harmadik alaptétele a krizisteória. O azt hirdeti, hogy 
a kapitalista termelés fejnélküli, számításnélküli, csak a nyereség 
által dirigált termelés, amelynek következménye a túlprodukció, 
vagyis oly készletek összehalmozása, amely készletek a világpiac 
árait rapid lenyomják és ezáltal a piacon óriási értékmegsem-
misülést idéznek elő, amelynek következményeit igen súlyosan 
érezhetik az egyes kisvállalkozók és ezen kisvállalkozók hama-
rosan bele is pusztulnak ebbe, de a nagytőke, a nagyvállalat 
a krízisben csak megerősödve, épígy a proletariátus hadserege 
is megszaporodva kerül ki. A tőke koncentrációja az alapja egy-
részt ezen krizisteóriának, másrészt pedig az a gondolat, hogy 
a nagyüzemek a kisüzemeket minden tekintetben felülmúlják. 
A nagyüzem sokkal gazdaságosabban és produktívabban termel 
és ezért a vállalkozó azon többértékből, amelyhez a munkás 
elvont keresetéből jut, nem élvezeti cikket vásárol magának. 
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hanem munkaeszközt; a gyárát nagyobbítja, gépeket szerez be. 
Ez a végtelen koncentrálási folyamat megindul a kisebb üzemek 
kisajátításával és a termelés fokozásával oly célból, hogy minél 
olcsóbb legyen a munkaerő, minél több ember legyen prole-
tárrá és így gazdaságosabb legyen a termelés. Koronként a 
készleteken túladni nem tudnak és jön a krizis, amely elbuktat 
megint egy csomó vállalatot és ez így fokozódik addig, amíg 
az egész termelés 5—6—10 kézben koncentrálódik és az állam 
gazdasági strukturája oda fejlődik, hogy pár ember kezében 
összpontosul az összes értéktermelési tényező és ezzel szemben 
millió meg millió ember, mint alkalmazott, mint igazi proletár él. És 
akkor egy egyszerű parlamenti aktussal kimondják a magánvál-
lalatok kisajátítását, a termelést a fogyasztással összhangzásba 
hozzák és a kollektív termelés egyesítvén a vállalkozó nyeresé-
gét, a földjáradékot, a tőke kamatait és a munkabért, célszerű 
munkamegosztást létesít. Az egyetemes emberiség kollektiv ter-
melése annyi sok mindenféle jót hozna létre, hogy a munkaidőt 
leszállíthatná és valóságos paradicsomot teremthetne itt az emberi 
kultura számára. Hogy micsoda paradicsomot teremtett, azt láttuk 
jól, hiszen nem nagy ideje annak, hogy ez a tervszerűség 
belejött a termelésbe, amikor mindent szocializáltak. Egy bizo-
nyos, hogy a mezőgazdaságban ezen krizisteória nem alkalmaz-
ható. A mezőgazdaságban is vannak krízisek, az agrárkrízisek, 
de ezek nem olyan természetűek, mint az ipari krizis, nem a 
többtermelés okozza, hanem a spekuláció, a gabona vagy más 
termények visszatartása vagy más efféle. Túltermelés a mező-
gazdaságban rendesen nincs. De kevesebb termelés is ritkán van, 
mert tényleg termel a mezőgazda akkor is, ha nem jövedelmez 
a termelés. Bizonyos mértékben ide-oda forgathatom a vetés-
beosztót, ezt vagy azt a növényt fokozottan termeszthetem, de 
az egyszer megkezdett mezőgazdasággal fel nem hagyhatok. 

Hogyan képzeli Marx azt, hogy a kollektiv termelésben a 
mezőgazdasági termelést a tervszerűség, a célszerűség, a munka-
megosztás arányossá tétele, a vállalatok kiépítése, a készletek 
igazságos elosztása, a termelés megfelelő berendezése által cél-
szerűen el lehet intézni ? Arra nézve, hogy mi lenne mindennek 
a szabályozója, a legfőbb irányítója, választ nem ad. Talán azt 
gondolja, hogy a kollektivizmus ideálja annyira át fogja hatni és meg 
lógja nemesíteni az embereket, hogy önként mindenki a legtöbb 
munkát fogja magára vállalni? Talán azt gondolja, hogyha nem 
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áll az emberek háta mögött, illetve előttük a j'utalom: hogyha 
többet dolgozol, többet fogsz keresni, és ha nem állna az éh-
ínség korbácsa a hátuk mögött, akkor is dolgozni fognak ? Minap 
erre is megkaptuk a feleletet. Mennyire iparkodott mindenki 
dolgozni,, s mennyire biztatta mindenki a másikat: «Dolgozz, 
barátom, mert szociális termelésből fakad a jólét!» Hisz nem 
volt miniszteri tanácsos, akinek ne ajánlották volna, hogy menjen 
a lóversenytérre és ott kapáljon. De vájjon a munkások is akar-
tak-e dolgozni és dolgoztak-e? Amint egyszer nem állott a 
hátuk megett a kényszer, csak meg is kisérelte-e valaki, hogy 
a munkást fegyelemre és dolgozásra szorítsa? Hisz más eszköz 
nem állott rendelkezésre, mint golyó és akasztófa és ezt nem 
lehetett alkalmazni. Hisz ez visszavitt volna bennünket a pri-
mitiv ember korszakába, ahol az elfogott rabszolgát, ha nem 
dolgozott, agyonverték, sőt az sem bizonyos, hogy később nem 
jutottak volna-e arra gondolatra, hogy értékesítsék legalább a 
testi maradványait, nem ugyan, hogy megegyék, hanem hogy 
a spodiumgyárban feldolgozzák. De amint a tömegkényszert 
elvették, megszűnt minden munka, fegyelem és akarat a dolgo-
zásra, és még ma is csak a lehető legnagyobb energiával tudjuk 
helyreállítani a munkakészséget, nem azt, amely a háború előtt 
volt, hanem azt, amely a háború utolsó hónapjaiban tengette-
lengette valahogy a gazdasági életet. A szociális termelés alapjában 
véve a despotizmusra vezet, a kollektiv termelés máskép nem kép-
zelhető, mint golyó, áristom és a legenergikusabb katonai fegye-
lemmel. Ezt bizonyítják a közelmúlt eseményei is. Azok az ese-
mények, amelyeket mi elméleti emberek, Marx és tanítványaival 
szemben, 10—15 évvel azelőtt, hogy e kísérlet megtörtént, 
megjövendöltünk írásainkban. Mert mi jobban ismerjük a lel-
két annak az egyszerű embernek, aki a munkában gyönyö-
rűséget nem talál, különösen az ipari munkás nem, miután ő 
nem az egész munkaterméket állítja elő, arra nem büszke, mert 
csak részletmunkát végez és egyéni tevékenysége beleolvad a 
nagy termelés egészébe, amiből nem tudja kiválasztani, hogy 
mi volt az ő és mi a másiknak munkája. Ezért nem talál-
juk meg a gyáripari fejlődésben az ipari munkásnál azt a 
büszkeséget, amely egy-egy falusi csizmadiát vagy asztalost 
eltölt arra a gondolatra, hogy nincs az ő munkájához fogható 
az egész vidéken, szóval itt nem látjuk az örömmomentumot, 
már pedig ezt nem lehet helyettesíteni a kollektiv idealizmus-
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sal, vagyis azzal a gondolattal, hogy egy mindenkiért és min-
denki egyért. 

Nézzük Marx teóriájának alkalmazását a mezőgazdasági 
életben és a mezőgazdasági termelésben. Marxnak van egy fana-
tikus tanítványa, egy berlini lapszerkesztő, Kautsky, aki élete 
feladatául tűzte ki Marx tanainak megvédését, tökéletesítését és 

' e rendszernek a világ összes szociálista mozgalmaiban leendő 
kifejtését. Kautsky nagyon jól érezte, hogy Marx egész rendszere 
azzal áll vagy bukik, hogy sikerül-e azon homályos ráutalást, 
amelyet Marx munkájában hangoztat, hogy t. i. a mezőgazdaság 
fejlődésének tendenciája egészen ugyanaz, mint az ipari fejlődésé, 
kézzelfoghatólag, szemlélhetőleg a mostani fejlődéssel igazolni 
és összhangzásba hozni vagy sem. Ő nyiltan megmondja, hogy 
abban a percben, amidőn egy oly kollektiv állam létesül, amely-
ben a paraszt individuálisan termel, a tőkés termelés alapján 
dolgozik és az ipar kollektiv alapon termel, abban a percben 
megbukott ez a szociálista rendszer. Oly benső ellenmondás 
van a kettő között, egyik a közhaszonért, másik az egyéni haszon-
ért dolgozik, hogy abból csak a parasztság fegyveres felkelése 
és az ipari munkásság elleni vonulása következnék. És ezért be 
akarja bizonyítani, hogy igenis, a mezőgazdaság fejlődése egészen 
oly módon tér a kapitalista irányba, mint az ipari fejlődés. 
Kautsky sokkal inkább gazdaságtörténetkutató, mint Marx. Amint 
Marxról tudjuk, ő inkább filozófus volt, hegeliánus s ennek 
filozófiai rendszeréből vezette le tanát. Kautsky már a Schmoller-
iskola tanítványa, aki gazdaságtörténeti felkészültséggel megy 
munkájához és élesen megkülönböztet a mezőgazdasági ter-
melésben három fokozatot. Minden kérdést ebből a három szem-
szögből kell nézni és sokkal többet fogunk látni, mint a gya-
korlati politikusok, sőt az ezen kérdéssel foglalkozó tudósok 
nagy százaléka is. A mezőgazdasági termelést az iparral egy 
kalap alá vonni nem lehet. Még ma is a gazdasági termelők 
50—600/o-a ötezeresztendős gazdasági formát választ tevékeny-

1 ségének keretéül, ez az ú. n. családi gazdaság. A család, az oixoç 
ellátására való termelés, nem kapitalista termelés. Igaz, hogy a 
kapitalizmus ebbe is be-betőr és kényszeríti a gazdát, hogy a 
felesleget eladja, mert adót kell fizetnie és ha rákapatja ipar- és 
divatcikkek vásárlására, kávé, cukor, petroleum és más effélére, 
kénytelen piac számára is termelni. De azért e nélkül is meg 
tud lenni a gazda. A székely földön a termelés ma is egységben 

Religio, bittud. és bölcs, íolyóiiat. 16 
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folyik, az ú. n. «élet» az ő gazdasági egységük. A székely gazda 
saját gazdaságából való gyapjúját maga fonja meg, ruhát, szöve-
tet készít magának. A kendert, a lent megszövi vászonná, maga 
fúrja-faragja minden eszközét, úgy, hogy a són kívül semmire 
szüksége nincs, hisz a faggyúgyertyát is maga önti és cukor 
helyett mézet használ, szóval semmi köze sincs a világforgalom-
hoz, még a primitívhez se. E háztartási gazdaság qiellett folyik 
az ú. n. kapitalista mezőgazdasági termelés. A nagyüzem, tulaj-
doni, bérleti gazdálkodás, amely annyira differenciálja az ipari 
munkát, bizonyos mértékben kidifferenciálja a mezőgazdasági 
termelést is; egyik állattenyésztést, másik szemtermelést vagy 
szőlőgazdaságot stb. végez, ámbár oly irányú differenciálódás, 
mint az iparban, hol egyik vállalat csak a fonalat állítja elő, 
másik csupán megszövi vagy megfesti, ilyesmi nincs a mező-
gazdaságban. A differenciálódás csak odáig megy/ hogy ezen 
kapitalista termelést üző gazdaság már nem a család ellátását, 
megélhetését tekinti legfőbb ideálul, hanem hogy mennél több 
hasznot hozzon. Ezt a hasznot aztán fel akarja használni egy-
részt ipari és szellemi szükségletek kielégítésére, kulturális cik-
kek megszerzésére, másrészt azonban tőkeképzésre. A harmadik 
termelési rendszer a mezőgazdaságban, amelyre főleg a szocia-
lizmus törekedik, a kollektiv termelés, amelyet egyelőre mint 
termelőszövetkezetet képzelnek, nem kényszerszövetkezet, hanem 
önkéntesen alakult termelési szövetkezet. A fejlődés irányát Kautsky 
úgy képzeli, hogy a családi gazdálkodás alakul át kapitalista 
gazdálkodássá. Amikor az állam állandó hadsereget tart, nagy 
tisztviselőkart lát el, iparát fejleszti, ezáltal kényszeríti a gazdákat, 
hogy mindig kisebb és kisebb birtokkategória maradjon a kizá-
rólagos családi gazdálkodás számára, illetve, hogy idővel kény-
telen legyen belépni minden, a törpeüzemet meghaladó gazdaság 
a piac számára termelők kategóriájába. Tényleg tapasztaltuk, 
hogy a háború előtt, midőn egy vámpolitikai ankétet tartottunk, 
akkor már az ötkataszteri holdas gazdák is eladták a búzát és 
érdekelve voltak a vámkérdésben, és igen alacsonyra sülyed az » 
a határ, amelyen felül a gazdák kapitalista módon termeltek 
és amely alatt volt a tisztán háztartás számára termelő mező-
gazdaság. Kautsky ezenkívül úgy látja a helyzetet, hogy a kapi-
talizmus, illetve a kapitalista termelés diadalmas bevonulását a 
mezőgazdaságba előmozdítja sok más momentum is, így többek 
közt a mezőgazdasági hitel. Tényleg azt tapasztaljuk mindnyájan, 
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hogy az adóssággal bizonyos mértékig megterhelt kisbirtokos 
iparkodik legjobban azon, hogy adósságától megszabaduljon és 
hogy összeszedje magát, vállalkozik, spekulál, újabb termelési 
dolgokkal próbálkozik, szóval a piac számára termel. Ha a teher 
túlságosan nagy és nehéz, akkor szinte ki van zárva, hogy ő 
kapitalista módon végezzen többtermelést, akkor a kamatot abból 
fizeti, hogy a saját és gyermekei szájától vonja meg a falatot 
és sokkal mélyebbre súlyed életnívója, mint az ipari munkásé. 
A másik eszköz, amellyel a mezőgazdaságot Kautsky kapitalizál-
hatónak gondolja, a mezőgazdasági ipar. Ő t. i. látta, hogy 
különösen a Rajna mentén, Westfáliában a cukorgyárak, cikória-
gyárak és más mezőgazdasági terményeket feldolgozó vállalatok 
miként szorítják le a kisebb gazdaságokat és hogyan jutnak a 
mezőgazdasági kisemberek az ipari vállalkozók kezébe és hogyan 
lehet proletárrá valaki akkor is, ha benn ül a saját házában és 
a saját földjét szántja. Kautsky azt mondja, hogy a kisüzemek 
zártságukat nem képesek megtartani, de nem képesek megőrizni 
önállóságukat sem, ennek más következménye nem lehet, mint 
az, hogy időfolytán a földmunkás, a kisparaszt épbly nyomorult 
sorsra jut az ő magántulajdonával, mint az ipari munkás enélkül, 
sőt még nyomorultabb lesz, mert tulajdonától elválni nem 
tud, tehát az ő rabszolgaságát nemcsak a munkaeszköz hiánya 
idézi elő, hanem a tulajdon is, amely odabilincseli ahhoz a 
földröghöz, âmelynek imádója és bolondja. A földmívelés végül 
teljesen függvénye lesz a nagytőkének és a mezőgazdasági ipar-
ban önálló rendelkezésüket csakis a legnagyobb birtokok tudják 
megőrizni. A középbirtok, a kisbirtok, a törpebirtok a nagytőke 
szolgálatába fog állani és akkor, ha el fog jönni a nagy nap, 
amikor a kisajátítható kisajátíttatik, örülni fog a földmíves is, 
ha az emberi társadalom azt mondja: «Barátom, add ide a föl-
dedet és én adok néked emberi megélhetést, tisztességes munka-
időt, szellős, szép lakást; nagyüzemben fogsz termelni, ahol nem 
kelj majd neked kora hajnalban felkelni, a lovak és állatok után 
nézni és késő. éjszakáig robotolni, hanem élvezni fogod a kul-
túrából mindazt, amit az ipari munkás, mert mindannyian dol-
gozni fogtok». És a munkás testvérkezet nyújt a parasztnak és 
mindnyájan boldogok lesznek. 

Szép ez a teória, de az élet máskép beszél. Marx és Kautsky 
látták a termelést, de nem vették észre a termelő embert. A ter-
melő emberrel nemcsak Marx nem foglalkozott, de az a gazda-

16* 



2 3 6 DR. CZETTLER J E N Ő 

sági iskola se, amely őt ringatta és dajkálta, az angol klasszikus 
liberális gazdasági iskola se, mert ha a termelő emberrel meg-
felelően foglalkozott volna, látta volna, hogy az ember nem 
nagyon lelkesedik a dologért, a munkáért, uti figura docet. De 
másrészt láthatta volna, hogy a kisgazda, a mezőgazdasági mun-
kás gondolatvilága homlokegyenest más, mint az ipari munkásé. 
Amire Marx és Kautsky összes elméleti kutatása a legnagyobb 
súlyt helyezte, a termelési technika a mezőgazdaságban egészen 
más, mint az iparban. A kettő között, dacára minden filozófiai 
összeegyeztetésnek, nem lehet sohasem harmóniát teremteni. Ez 
a primitiv tény, amelyen fölépül az egész agrár szociálpolitika, 
elháríthatatlan akadálya a szociálista agrárprogramm megalkotá-
sának, amelynek logikai hibája egyszerűen az, hogy az ipar 
mechanikai módon termel, a mezőgazdaság pedig organikus ter-
melési folyamattal. Én az iparban mindig reprodukálhatok érté-
keket annyiszor, amennyiszer akarok, annyiszor, amennyiszer a 
munkaerőm megengedi. Ha én suszter vagyok és öt órai mun-
kával előállíthatok egy pár cipőt, ha 15 órát dolgozom, akkor 
három pár cipőt készítek és ha megtoldom ezt valamely géppel, 
akkor esetleg 30 pár cipőt is készíthetek 15 óra alatt. De tessék 
a világ első gépét odaállítani a földre, kogy szántsa meg és vesse 
el a búzát, ha én 9 szántógéppel dolgozom akár 9 napig, 
akkor sem fogok kétszer aratni. Ezen egyszerű példa mutatja, 
hogy nem lehet egy kaptafára húzni a mezőgazdasági és az 
ipari termelést, mint azt Marx tette. A mezőgazdaságban nincs 
oly fokú munkamegosztás, mint az iparban. Azt megtehetjük, 
hogy egyik fogattal szántunk, utána egy másik fogat a búzavető 
gép, aztán egy másik fogat boronál vagy hengerel, de ennek 
semmiféle befolyása nincs arra, hogy mennyit fogunk termelni 
és mikor fogunk aratni. A gép alkalmazása nem olyan forra-
dalmi hatású a mezőgazdaságban, mint az iparban. Az ipari ter-
melés lényege nem a gép, hanem a géprendszer, hogy én össze 
tudok foglalni egy csomó munkát és erőt a gép segítségével és 
ezzel tudom pótolni az emberi munkaerőt. A mezőgazdaság tud 
gépeket alkalmazni, de géprendszert nem. A mezőgazdasági 
gépek nagy része csak a kész termények feldolgozásánál, tisz-
tításánál hoz hasznot, de nem a termelés folyamatánál. Az ipari 
termelésnél, ha nekem van tőkém, úgy növelhetem a termelést, 
ahogy nekem tetszik. De a mezőgazdasági termelést nagyobbítani 
nem lehet, mert ha minden szomszédomat kivásárlom és terjesz-
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kedem odáig, ameddig a szemem ellát, hogy büszkén járhatom 
be egynapi kiterjedésű uradalmamat, akkor is ott áll egy hegy, 
amelyet megmívelni, egy mocsár, amelyet megszárítani nem 
lehet. A mocsárt momentán nem lehet mívelni. Ott áll az ország-
határ, amelyet át nem léphetek, amelyen túl nem terjeszkedhetem, 
mert a föld nem szaporítható tetszés szerint. A föld adott tényező, 
amelynek termelőképességét fokozhatom, de melyet magát sza-
porítani, mint géppel az emberi erőt, nem vagyunk képesek. 
Ez is oly akadály és oly különbség, amely mindig szembenáll 
azzal a gazdasági folyamattal, amelyet Marx és tanítványai mint 
csalhatatlan és megdönthetetlen gazdasági fejlődést védelmeztek. 
Annak a nagyüzemnek, amely üzem elindul meghódítani a vilá-
got, legázolni minden versenytársat, ha elegendő tőkeereje, kellő 
vezetése van, az iparban útját alig fogja állani valami. Tessék 
egy mezőgazdasági üzemnek ily hódító útra indulni. Berlin 
mellett, Potsdamban, egy molnár szélmalma és kis telke feküdt Nagy 
Frigyes kertje mellett, illetve annak kellő közepén. Nagy Frigyes 
ki akarta dobni onnan a molnárt. De ez nem engedett. «Van 
még biró Berlinben» — mondja. És minden perlekedés után is 
csak ott maradt a molnár. A nagyüzem nem tudja a kisparasztot 
kivásárolni. De nézzük a statisztikát, vájjon terjeszkedik-e a nagy-
üzem a kisüzem rovására? Évtizedeken keresztül nincsen eset 
arra, hogy a nagyüzem a kisparasztot meg tudja vásárolni ugyan-
akkor, amikor ő maga a kisüzem javára elveszít 2—3—4000 
holdat is. Hisz aki maga is gazdálkodik, jól tudja, hogy ilyen 
kis függvény nem kezelhető gazdaságosan. A fejlődés tenden-
ciája a mezőgazdaságban épen ellentétes az iparéval. Az iparban 
az üzemi fejlődés, a kézműhelyből átvezet a gyárba, ebből a 
gyártelepbe, ebből a kartelbe, ebből a trösztbe. Minálunk az 
Árpádok korában olyan hatalmas nagy úr, mint a nemrég elhunyt 
Eszterházy herceg, csak középbirtokos lett volna a maga 400 
ezer holdas földbirtokával, sőt a Hunyadiak korában sem lett 
volna nagybirtokos. És ma nálunk a nagybirtok egyezer holddal 
kezdődik. Ezelőtt hatvan évvel Deák Ferencet középnemes bir-
tokos embernek tartották 2500 holdas birtokával. Ennek előtte 
100 kataszter holdon alul számították a kisbirtokot. Az újabb 
birtokpolitikai intézkedés szerint csak az 50 holdon aluli birtok-
vételhez nem szükséges felső jóváhagyás. Tehát szemmelláthatólag 
folyton csökken a nagybirtokok terjedelme, mert a mezőgazda-
ságban annál intenzivebb a termelés, mennél kisebb az üzem-
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egység. Nemcsak, mert az emberiség szaporodik, mert a birtok 
szétoszlik, de a íöldre fordított munka is megköveteli a birtok-
kategória megkisebbítését. A termelés költségei aránylag nem 
kisebbek a nagybirtoknál, hanem körülbelül egyformák és viszont 
a termelés eredményei előnyösebbek a kisüzemnél. Szóval Marx 
teóriája, hogy a nagy hal megeszi a kis halat, az önálló kisebb 
üzemtulajdonosoknak el kell pusztulniok a nagyüzem konkur-
renciája miatt, teljesen tarthatatlan a mezőgazdaságban. És ezt 
érzi az a kisgazda, gazdasági munkás és akármilyen szép, cifra 
teóriáért nem hagyja ott az atyai rögöt. Tudja jól, hogy akár-
mit beszélnek és írnak is, ő képes boldogulni az ő kis földjén. 

Ajánlhatom nagyon olvasásra egy zsidó embernek, Ecseri 
Lajosnak szép füzetét. Ez egy példája annak, hogty a magyar 
föld hogyan tud átalakítani egy teljesen idegen fajú, idegen 
érzelmű embert. Nem ma írta ezt a könyvet, hanem még akkor, 
amikor mindenki üldözte a mi felfogásunkat és nagyon kevesen 
voltunk a keresztény agrár álláspont mellett. Ö bebizonyítja a 
szocialista támadással szemben, hogy az alföldi gazda a pulyka-
neveléssel, csirketenyésztéssel tud földet szerezni magának. Ami-
kor pár esztendő előtt megindult az első sikertelen kisérlet a 
földbirtokpolitikareform terén és javasoltuk, hogy az alföldi 
homokvidéket kisüzemi mívelés alá helyezzék, a Népszava és 
mások, akiknek nem a kisgazda miatt fájt a fejük, hanem aggódó 
szemmel nézték a tulajdonszerzést, nekünk támadtak és azt mond-
ták, hogy lehetetlen dolog e sivatagot felhasználni. De hiszen 
Bugac puszta környékén találunk ily telepeket, amelyek így 
létesültek és ezek ma nagyon jól termő területek. Tessék meg-
kérdezni egy ilyen telepes homoki kisgazdát, vájjon cserélne-e 
a magyar királyi miniszterelnök jövedelmével és tárcájával? De 
nemcsak most nem, hanem békeidőben sem, hisz akkor is min-
dig megvolt az élelme és el tudott adni annyit, hogy igen 
szépen megélhetett. Hiszen látjuk, hogy a legtöbb földmunkás 
is, aki nem korhely és garázda, nem akar ide-oda menni, ura-
ságot cserélni és szakszervezetben szónokolni, élete végére meg 
tudja szerezni a maga házát, a maga kertjét és fiának olyan 
gazdasági alapot vet, amelynek segítségével a következő nem-
zedék már kisbirtokos lesz és ezek közül nagyon sokan közép-
birtokossá is válnak. Csak az állami atyáskodás és a politika ne 
rontsa el a dolgot, mert ez akkor is, amidőn segíteni akar a 
kisemberen, nem azon kezdi, hogy «te most vagy, barátom, az 
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emberrélevés küszöbén», hanem azt mondja: «te már mindent 
tudsz, te már kész ember vagy és nem kell neked tanulni!» 
Az ilyen politika a szocializmus malmára hajtja a vizet. Viszont 
egy olyan politika, amely becsületesen akarja előrevinni egy nagy 
társadalmi osztály felfelétörekvését, amely megadja a munka-
örömet és a meggyőződést, hogy a becsületes munka meghozza 
a gyümölcsét, egy ilyen politika a szocialisták agrárteóriájának 
legjobb kritikája. Ez a teória gyakorlati szempontból teljesen 
kiforratlan és egymással ellentétes alapelemekből van összetéve 
és ezért sem a gyakorlati, sem a teoretikus szociáldemokrácia 
agrárprogrammja ki nem vihető. 

Ha ebből a félig teóretikus, félig gyakorlati előadásból 
csak annyit visznek haza, hogy nyitott szemmel nézzék a mező-
gazdasági jelenségeket, érdeklődjenek úgy a társadalmi, mint 
az üzemtechnikai momentumok iránt és akinek módjában van 
olvasni és munkálkodni ebben az irányban, valamit tesz, akkor 
a leggyakorlatibb útmutatást nyer a keresztény és nemzeti agrár-
politika számára. 

Budapest. Dr. Czettler Jenő. 



A S Z O C I Á L D E M O K R Á C I A ALAPELVEINEK 
BÍRÁLATA. 

SZ O C I A L I Z M U S legtágabb értelemben minden oly törekvés, mely 
a mostani igazságtalan nemzetgazdasági állapotok jobbítását 

s a kellő mértékben termelt anyagi javak helyes elosztását célozza. 
Ily értelemben szólunk pl. keresztény és konzervátiv szocializ-
musról, mely a mai társadalmi keretek, nevezetesen a magán-
tulajdon minden alakjának fenntartásával akar a meglevő gaz-
dasági bajokon segíteni. Szorosabb és tulajdonképeni értelemben, 
melyre a szó egyenesen rámutat, azt a törekvést nevezzük szo-
cializmusnak, mely termelési és használati javak közt különbséget 
téve, a magántulajdont csak a használati javakban engedi meg, 
ellenben a termelési eszközöket közös tulajdonnak szánja, mert 
szerinte csak ez a szociális, társas tulajdon teszi lehetővé a ter-
melt használati javak igazságos és méltányos elosztását; ugyan-
ezt kollektivizmusnak és kommunizmusnak, az együttes és közös 
birtoklás elméletének is nevezik. Ennek a tulajdonképen vett 
szocializmusnak egyik faja a szociáldemokrácia, mely a termelési 
javakat társassá tenni, szocializálni akarja s azok kezelésére és 
a használati javak szétosztására teljes demokráciát, népuralmat 
követel. Ezt a társadalomtudományi rendszert, amelynek meg-
alkotása a német Rodbertus Jagetzow.Károly, Lassalle Ferdinánd, 
Marx Károly és Engels Károly neveihez fűződik s a XIX. század 
közepén alakult ki, tudományosnak nevezik, mert követelését, 
hogy társadalmunk alakuljon át közös birtokúvá s reményét, 
hogy ez a követelés teljesülni is fog, tudományos: bölcseleti és 
nemzetgazdasági tételekre igyekszik alapítani; de nem kell ezt 
egyetlen tudományos szocializmusnak tartanunk, mert már a 
régi szocialisták közül többen, így Plátó is, valamint a XVIIL 
század végén és a XIX. elején fellépett francia és angol szocia-
listák, tudományos alapokra igyekeztek visszavezetni rendszereiket 
Hogy mégis tudományos 'szocializmus elnevezés alatt rendesen 
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épen ezt a német szocializmust értik, ez onnan van, mert ez a 
szocializmus valóban sokkal nagyobb gonddal van megalapozva, 
mint az előbbiek, amint ez az alapos német nemzethez illendő 
is; továbbá, mert ma leginkább ez a német szocializmus van 
Európaszerte, sőt egyéb világrészekben is elterjedve s ez az, 
amit tudományos szocializmus név alatt nálunk is régóta hir-
detnek, sőt, sajnos, már életbeléptetni is megkíséreltek. 

A németországi szocializmus megalapítójának általában 
Rodbertus Jagetzow Károlyt tartják, ki 1805-ben a pomerániai 
Greifswaldban született, 1848-ban közoktatásügyi miniszter volt, 
de a nemzetgazdasági téren szebb babérokat aratott, mint a 
politikában. Ő az első, aki Smith Ádám és Ricardo Dávid angol 
szabadelvű nemzetgazdáknak azt az elvét, hogy az összes javakat 
a munka termékének kell tekinteni s a javak értéke egyedül a 
munkától függ, alkalmazta a kollektivizmusra, a köztulajdon nem-
zetgazdasági rendszerére. Az ő szocializmusa két lényeges pont-
ban különbözik a későbbi szocialistákétól. Először ő a nemzet-
gazdasági rendszerbe nem kever bele oda nem való elemeket, 
az emberi művelődés más, nemgazdaságtani tényezőit s a tár-
sadalom új, jobb berendezését nem alapítja anyagelvű világ-
nézetre, mint a többiek. Másrészt ő nem individualisztikus, hanem 
határozottan szocialisztikus irányú, azaz nem az egyesek minél 
nagyobb élvezetének elérését, hanem a közjó minél teljesebb 
biztosítását kívánja elérni s ezért nemcsak a jogokat, hanem a 
kötelességeket is hangoztatja. Szerinte a közjólétet csak úgy lehet 
elérni s az emberiség fejlődését csak úgy lehet biztosítani, ha 
a földbirtok, a munkaeszközök és a tőke az állam tulajdonába 
mennek át s azután az állam mindenkit munkájához képest része-
sít használati javakban. A mostani termelési rendszer, a magán-
tőke és a munkabér az em.:,;rek nagy részét állandó Ínségben 
tartja, míg állami termelés esetén mindenki végzett munkájának 
arányában boldogul. Az igazságos vagyonelosztás céljából tör-
vényszerű munkaidő, úgynevezett szabályszerű munkanap, Nor-
malarbeitszeit állapíttatnék meg s a munkások végzett munká-
jukat bizonyító munkapénzt kapnának, melynek fejében a közösen 
termelt javakból részesednének. Azonban e kollektivisztikus állapot 
létrehozásához még sok-sok idő kell, forradalmi úton az igaz-
ságosság és a közjó megsértése nélkül nem lehet ezt valósítani^ 
ezért a föld és tőke magánbirtoklása még fenntartandó s egy-
előre azon kell lenni, hogy a munkás az egyre növekvő ter-
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mékek oly nagy részét kapja, hogy ez az ő jólétét elérhetővé 
tegye. 

A német tudományos szocializmus további kiépítői Lassalle 
Ferdinánd, Marx Károly és Engels Frigyes Károly, kik nem 
elégedtek meg azzal, hogy a munka jogának érvényt szerezzenek 
s e célból a termelési javak közbirtoklását, a kollektivizmust 
sürgessék, hanem egyrészt ezt a követelést egyéb bölcseleti és 
történeti érvekkel is támogatni igyekeztek, másrészt elméletük 
mielőbbi érvényesítésére minden tőlük tethetőt elkövettek. E hiva-
tás teljesítésére — ha valaki — hát ők kiválóan alkalmasak 
voltak. Heves vérmérsékletük, tanulmányaik, életviszonyaik s 
tapasztalatuk egyaránt szenvedelmes munkásvezérekké, szocia-
lista apostolokká rendelték őket. 

Lassalle Ferdinánd, mint zsidóvallású boroszlói selyem-
kereskedő fia, született 1825-ben, eleinte kereskedelmi iskolát 
végzett, majd a boroszlói és berlini egyetemeken bölcseleti elő-
adásokat hallgatott s közben nemzetgazdasági tanulmányokat tett. 
A bölcselet terén a görög Herakleitos és a német Hegel voltak 
eszményképei: az előbbi az ő uavta «minden szüntelen folya-
matban van» tanával, utóbbi fejlődési elméletével, mely szerint 
tétel, ellentétel és összetevés = thesis, antithesis és synthesis alak-
jában minden folyton változik, de azért lényegében minden ugyanaz 
marad. Nemzetgazdasági téren az angol Smith Ádámtól, Ricardo 
Dávidtól és a francia Jean Baptiste Saytől vette az értékelméletet, 
hogy a munka minden érték egyedüli forrása ; továbbá a munka-
bér kérlelhetetlen törvényét, das eherne Lohngesetz, mely szerint 
a munkabér egy bizonyos csekély átlag körül mozog, amennyi 
t. i. a munkás és esetleg még családja fenntartására épen okve-
tetlenül szükséges, mert amikor a munkások ennél többet kapnak, 
jól élnek és elszaporodnak, a m i t J nagyobb verseny és a bér 
leszorítása következik; ilykép a munkabér intézményének fenn-
állása a munkás boldogulását mindenkorra lehetetlenné teszi, 
ezért eltörlendő s a közbirtoklás, kollektivizmus intézményével 
helyettesítendő, amelynek keretében a munka közösen elért termé-
kében mindenki egyaránt részesül. A kollektivizmus állapotát 
nemzeti alapon, békés úton, a fejedelem és a nép szövetkezé-
sével kell elérni, evégből általános szavazati jog útján többséget 
kell szerezni a törvényhozásban. A munkások sorsán addig is, 
míg a kollektivizmus létre nem jön, segíteni kell, evégből a 
munkások állami támogatással és állami hitellel termelőszövet-
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kezetekben egyesüljenek, hogy így a tőkés vállalkozók hatalmát 
megtörjék s a vagyonközösséghez vezető utat egyengessék. Hogy 
a munkásokat saját érdekeik előmozdításában minél nagyobb 
tevékenységre bírja, 1864-ben megalapította a német általános 
munkásegyesületet, melynek elnökévé lett. A tőke uralma s a 
munkások kizaákmányolása ellen ápolt nagy indulatával, a töme-
gek szenvedelmét íelkorbácsoló, elragadó ékesszólásával s azzal 
a törekvésével, hogy a munkások helyzetén azonnal segítsen, 
módfelett megnyerte a munkások szeretetét, úgy, hogy ezek 
munkáskirálynak nevezték őt s midőn 39 éves korában párbajban 
elesett, sorsuk fő intézőjét siratták benne. 

És ezzel eljutottam a két Dioscuroshoz, Marx Károly és 
Engels Frigyes Károlyhoz, kik egyek életsorsban, egyek böl-
cseleti és nemzetgazdaságtani felfogásban, mindenkor egyek a 
tettben, együtt építik ki a német tudományos szocializmus rend-
szerét s azért volt lehetséges, hogy a «Das Kapital» cimű nagy 
munkát, melyet Marx befejezetlenül hagyott, Engels az ő szel-
lemében folytatni tudta. 

Marx Károly 1818-ban Trierben született. Atyja, Henrik, 
kikeresztelkedett zsidó ügyvéd, anyja, Pressburger Henriette, hol-
landi zsidó család sarjadéka, ősei a XVI. században Pozsony váro-
sából vándoroltak Hollandiába. Marx Károly a bonni és berlini 
egyetemeken bölcseletet és történelmet tanult, eleinte magán-
tanári képesítést is igyekezett nyerni, de erről a szándékáról 
letett. Kölnben átvette a «Rheinische Zeitung» vezetését, innen 
miután lapját betiltották, Párisba ment, ott megindította a «Deutsch-
Französische Jahrbücher» című, csakhamar megszűnő folyóiratot, 
majd az ugyanott megjelenő «Vorwärts» cimű hetilapnál dol-
gozott, támadva a német önkényuralmat. 1845-ben a porosz követ 
kívánságára Párisból kiutasíttatott, innen Bruxellesbe ment, hol 
ujságirói működése mellett megírta a «Misère de la philosophie» 
cimű társadalombölcseleti művét. 1848-ban a februári forradalom 

, kitörésekor Belgiumból is kiutasítják, Párisba, majd ismét Kölnbe 
megy, itt megindítja a «Neue Rheinische Zeitung» cimű lapot, 
1849-ben sajtóbeli nyugtalankodások miatt újból kiutasítják s 
akkor végleg Londonban telepszik meg, hol a British Muzeum-
ban gazdasági tanulmányokat végez. 1866-ban megalapítja a 
világ munkásainak nemzetközi szövetségét, az Internacionalét, 
1867-ben kiadja a «Das Kapital» első kötetét s 1887-ben március 
14-én Wight szigetén meghal. 
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Engels Károly 1820 november 28-ikán született a rajna-
tartományi Barmenben. Atyja gyáros volt, a fiú középiskolai 
tanulmányai után kereskedőgyakornokká lett, 1844-ben belépett 
atyja manchesteri üzletébe. Angolországban a munkások helyze-
tének tanulmányozása közben bölcseleti, valamint természet- és 
nyelvtudományi könyveket olvas, Owen szocialista lapjának munka-
társa s a Párisban levő Marx-szal levelezést folytat. 1844-ben 
néhány napra Párisba ment, hogy Marxot meglátogassa s ettől 
kezdve a két szocialista vezér, habár időközben helyre nézve 
egymástól távol volt, működésben soha el nem szakadt egy-
mástól. Párisi látogatása után Engels Barmenbe ment, hol meg-
írta egyik legnagyobb munkáját : «Die Lage der arbeitenden Klassen 
in England», ebben igyekszik kimutatni, mikép vezet a munkások 
helyzetének tanulmányozása a szocializmusra s Kautsky Károly 
ebben látja a mai tudományos szocializmus első kifejtését és 
megalapozását. 1845-ben Bruxellesbe megy Marxhoz, később a 
kommunisták szövetségének megbízásából Marx-szal együtt meg-
írják a Kommunista Kiáltványt, mely 1848-ban Londonban jelenik 
meg. 1852-ben ismét belép atyja manchesteri üzletébe, 1866-ban 
Marx-szal együtt megalapítja az Internacionálét, 1869-ben újból 
megválik az üzlettől s ettől fogva Londonban él, megéri a szo-
ciológia fejlődését és terjedését s meghal ugyanott 1895 augusz-
tus 5-én. 

A Lassalle, Marx és Engels s főkép a két utóbbi együttes 
munkálkodása által megalapított szocializmus a következő mű-
vekből és hivatalos okmányokból ismerhető meg: A három 
nevezettnek irodalmi munkái, főleg Lassalle: Herr Bastiat-
Schultze von Delitsch, der ökonomische Julian, oder Kapital 
und Arbeit; Marx: Das Kapital és Die Klassenkämpfe in Frank-
reich ; Engels már említett műve : Die Lage der arbeitenden 
Klassen in England, továbbá Herrn Eugen Dürings Umwälzung 
der Wissenschaft, Entwickelung des Socialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft, valamint a Marx és Engels által közösen 
szerkesztett Kommunista Kiáltvány, mely 1848 óta több izben, 
több nyelven, többi közt magyarul is megjelent; a góthai ter-
vezet (programm), melyet Lassallé hívei (lassalleisták) és Marx 
hivei (eisenachiak) 1875-ben Góthában közösen megállapítottak; 
végül az erfurti tervezet (programm), mely Erfurtban 1891-ben 
szigorúan Marx szellemében készült. Ennek az új tervezetnek 
megalkotását nyolc évvel Marx halála után Engels azért tar-



A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA AI APELVEINEK BÍRÁLATA 2 4 5 

totta szükségesnek, mert, mint barátjártak irodalmi hagyatékából 
kimutatta, Marx sohasem volt megelégedve azzal az engedékeny-
séggel, melyet az ő hivei a hazafias, békés és tekintélyt elismerő, 
a munkások termelőszövetkezeteit s ezekhez állami hitelt sürgető 
Lassalle iránt Oóthában tanúsítottak. 

Az elsorolt irodalmi termékekben és okmányokban kiépített 
szocialisztikus elmélet főtételei és alapelvei a következők: 

A német tudományos szocializmus legmélyebb bölcseleti 
alapjául szerzői mind s követői legnagyobbrészt a történelem 
anyagelvű felfogását vallják, ami abban áll, hogy az összes tör-
ténelmi jelenségeknek s az egész történeti fejlődésnek tulaj-
donképeni oka egyes-egyedül az embereknek az a törekvése, 
hogy anyagi jólétre jussanak. Mivel pedig az anyagi jólét el-
érése csak akkor lehet az emberi cselekvések kizárólagos rugója, 
ha minden csak anyag, azért a történelem anyagelvű felfogásával 
együttjár az egész mindenség anyagelvű felfogása, maga a teljes 
anyagelvűség, az anyagelvű világnézet. 

Lassai lera, Marxra és Engelsre két bölcselkedő kortársuk 
volt nagy hatással: Hegel György és Feuerbach Lajos, amaz a 
legnagyobb idealista, emez a legkifejezettebb materialista. 

Marx és Engels szerint Hegelnek igaza van abban, hogy 
a világon semmi sem állandó, Feuerbachnak pedig abban, hogy 
nincs más, csak az anyag s azért a társadalmi alakulások is 
csupán az anyagnak módosulásai. Közelebbről minden társadalmi 
rend a termelésen és a termékek elosztási módján alapul. Sőt 
mindaz, ami az emberi társadalomban megjelenik, maga a vallás, 
erkölcs, jog, költői és egyéb művészetek, csak reflexei, exponensei, 
epifenomenonjai, magyarul tükrei, eredői és járulékai a termelési 
módoknak és eszközöknek. 

«Az egész eddigi történet — Engels szavai szerint — osz-
tályharcok története volt, az egymással küzdő társadalmi osz-
tályok mindenkor a termelési és közlekedési viszonyok, röviden 
az illető kor gazdasági viszonyainak eredményei voltak, vagyis 
minden kor gazdasági állapota képezi azt az alapot, melyből az 
illető kor jogi és politikai építményei, valamint vallási, bölcse-
leti és egyéb fogalmai megérthetők. A történelemnek ez az 
anyagelvű magyarázata abból az elvből indul ki, hogy a termelés 
és a termékek kicserélése alapja minden társadalmi berende-
zettségnek, hogy minden történelmileg fellépő társadalomban a 
termékek szétosztása s ezzel a társadalom tagozottsága osz-
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tályokra és rendekre aszerint megy végbe, amint a termelés és 
a termékek kicserélése történik. Ennélfogva a társadalmi átala-
kulás és forradalom okát nem az emberek fejében kell keresnünk, 
mintha az örök igazságot és igazságosságot mindjobban meg-
ismernék, hanem az illető korszak gazdasági állapotában.» 

Hogy pedig semmi kétség se maradhasson fenn Engels 
teljes anyagelvűségéről, ha lehetséges, az eddigieknél még sza-
batosabb mondatokkal is szolgál : «A világ valódi egysége anyagi 
voltában áll.» «Minden lény anyag.» «A természeten és anyagon 
kívül semmi sincs.» «Ha pedig kutatjuk, mi a gondolkozás és 
az öntudat s honnan származnak, arról győződünk meg, hogy 
nem egyebek ezek, mint az emberi agy termékei s az ember 
maga is természeti termék, mely környezetében és környezetével 
együtt fejlődött ki, miből önként következik, hogy az emberi 
agy termékei, mint végső elemzésben szintén természeti termékek, 
a többi természeti folyamatnak megfelelnek.» 

A Marx és Engels által szerkesztett Kommunistisches Mani-
fest (1847) szerint: «A kommunizmus ellen vallási, bölcseleti és 
eszmetani szempontból hangoztatott panaszok bővebb tárgyalást 
nem érdemelnek. Ki ne látná be, hogy az emberek életviszo-
nyaival és társadalmi állapotával egyúttal képzeteik, fogalmaik, 
egyszóval tudatuk tartalma változik? Az eszmék története azt 
mutatja, hogy a szellemi termelés az anyagival együtt átalakul». 

Engels Marx sírjánál így nyilatkozott: «Amint Darwin a 
szerves élet fejlődésének törvényét, úgy fedezte fel Marx az 
emberi történelem fejlődésének törvényét, azt az eddig ideológiai 
hajtásoktól elfedett egyszerű tényt, hogy az embereknek mindenek-
előtt enniök, inniok, lakniok és ruházkodniok kell, mielőtt poli-
tikát, tudományt, művészetet, vallást s más ilyeseket űznének s 
hogy a legszükségesebb anyagi életfeltételek képezik azt az 
alapot, amelyből az illető nép állami berendezettsége, jogi véle-
ményei, művészete, sőt vallási fogalmai is kifejlődnek, miért is 
mindez amabból érthető meg, nem pedig megfordítva». 

A mestereket e tanokban hűen követik tanítványaik, a 
demokrata szocialisták. Dietzgen Józsefet, akit Marx «a mi böl-
cselőnknek» szokott nevezni, továbbá Bernsteint, Liebknechtet, 
Kautskyt és sok mást mellőzve, csak a német szocializmus egyik 
fővezérét, Bebelt idézem. Útszéli és nem ismételhető kifejezések 
után, melyeket a kereszténységről használni nem átall, a tör-
ténelmi anyagelvűséget így alkalmazza: «A cézárizmus a társa-
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dalom anyagi ellentéteinek eredménye, a kereszténység pedig a 
mondott ellentétekből származó lelkiállapot». 

A német mintákat szomorú húséggel követte a magyar 
szociáldemokrácia, minden megnyilatkozásában, minden szerve 
által következetesen hirdetve a történelem anyagelvú felfogását 
s magát a tani, metafizikai anyagelvűséget, az anyagelvű világ-
nézetet. így a szociáldemokrácia tudományos folyóirata, a «Huszadik 
Század», a történelmi anyagelvűség és anyagelvű világnézet köz-
lönye s a «Társadalomtudományi Társaság» iránya és egész 
működése anyagelvű volt. A Szabad Tanítás 1907 októberében 
Pécsett tartott kongresszusán a szociáldemokraták szinte fana-
tikusan hirdették a teljes anyagelvűséget, vallották, hogy a tör-
ténelmi anyagelvűség és az anyagi világnézet elválaszthatatlan 
kapcsolatban vannak egymással. Nyíltan kimondották, hogy az 
ő küzdelmük alapja az a felfogás, mely szerint sem Isten nincs, 
sem lélek, sem túlvilág. 

Ugyanezt hirdették szociáldemokratáink napilapjukban, füze-
teikben és összejöveteleiken. 

Arra a kérdésre, vájjon a történelem anyagelvű fölfogásával 
csakugyan elválaszthatatlanul összefügg-e az anyagelvű világ-
nézet, határozottan igennel kell felelnünk, mert az anyagelvű 
szempontok, vagyis maga az anyag és ennek érvényesülése csak 
akkor lehet kizárólagos tényező az emberek közéletében, ha nem 
hisznek másban, mint az anyagban, tehát előttük semmi sincs 
az anyagon kívül. Aki az anyagon kívül valami másban is hisz, 
az azt a valamit: Istent, szellemi és halhatatlan lelket s a túl-
világot többre fogja becsülni az anyagnál, tehát ezekről táplált 
meggyőződését mindenekelőtt és mindenekfölött kívánja való-
sítani, következéskép reá nézve nemcsak hogy vannak az anyagon 
kívül társadalmi tényezők, de épen ezeknek az anyagtalanoknak 
fogja odaítélni az elsőséget. 

• Bizonyos, hogy a tudományos szocializmus nincs szükség-
képes kapcsolatban az anyagelvűséggel ; mert hiszen a szó sze-
rint tudományos szocializmus nem akar mást, mint a termelési 
javakat társassá tenni, ez pedig sem az anyagelvűséggel, sem a 
történelem anyagelvű magyarázatával nincs szükséges össze-
függésben. Ámde a tudományos szocializmust valló szociál-
demokrácia valóban anyagelvű s teljes anyagelvűségével az 
egész embert követeli. 

A történelem anyagelvű felfogásának világánál már most 
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azt kérdezik Marx és társai: korunkban meg kell-e a társada-
lom gazdasági berendezettségét változtatnunk s ha igen, mily 
irányban? Hogy a társadalmi állapotokat meg kell változ-
tatnunk, az szerintük nyilvánvaló, mert a termelési és vagyon-
elosztási módok, eszközök újabb időben nagyban megváltoztak 
s ezek természetének a mai birtoklási viszonyok nem felelnek 
meg többé. Különbséget kell tennünk termelési és használati 
javak közt. Termelési javak azok, melyek a termeléshez mint 
eszközök szükségesek, pl. a föld, az eke, az igavonó állat, a 
gép, gyár, közlekedési eszközök, csatornák, vízvezeték, világítási 
hálózat s más ilyenek, valamint a tőke. Használati javak ellenben 
azok, melyekkel az egyes embernek a saját szükségleteinek ki-
elégítésére birnia kell; ilyen a lakás, a ruházat, az élelem, az 
olvasnivaló, a szórakozási alkalom, az orvos segítsége és az 
orvosság s több effélék. 

A dolog megvilágítása céljából kérdezem a szives olva-
sókat, rendelkeztek-e eddig s valószínűség szerint fognak-e ezután 
rendelkezni termelési eszközökkel : földbirtokkal, bányával, géppel, 
gyárral, közlekedési úttal, vonattal vagy hajóval, bérházzal vagy 
vállalathoz elég tőkepénzzel? Bizonyára olvasóim legtöbbje 
egész életében csupán használati javakkal rendelkezett és fog 
rendelkezni, amilyenek : lakás, táplálék, ruházat, könyvek s pénz-
beli jövedelem oly mértéke, mely többé-kevésbbé elegendő az 
emberhez méltó élet szükségleteinek beszerzésére. 

Az emberek jóléte mindig megkívánja, hogy használati 
cikkek, legalább felnőtt korban és rendes viszonyok közt, kellő 
mértékben tulajdonukban legyenek. Másként kell Ítélnünk a 
termelési cikkekről. Előbbi korszakokban, amikor a termelési 
cikkek — legalább természetüknél fogva — nem követeltek nagy 
méreteket, ezek is lehettek magánosok tulajdonában; ámde ma, 
a száz- és százféle gépek feltalálása után, midőn a gyárüzemek 
nagy méreteket, nagy tőkebefektetést és sok-sok munkást kíván- * 
nak, szintén gépekkel valósított közlekedési eszközök segítségével 
oszthatók szét, ma már a tudományos szocializmus szerint nem 
helyes, hogy a termelési cikkek és a közlekedés eszközei: föld, 
gyárak, utak, szállítókocsik, hajók stb. magántulajdonban legye-
nek. Azért azon kell lenni, hogy a termelési eszközök közös, 
kollektiv tulajdonná legyenek s a termékek szétosztása is közös, 
kollektiv eszközökkel történjék s csak a használati cikkek legyenek 
magánosok, családok és szükséges erkölcsi személyek birtokában. 



A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA AI APELVEINEK BÍRÁLATA 249 

«A kommunizmust nem az jellemzi, hogy a tulajdont álta-
lában megszünteti, hanem az, hogy a polgái? tulajdont szün-
teti meg. 

De a modern polgári magántulajdon az utolsó és legtö-
kéletesebb formája a termékek olyatén előállításának és elsajá-
tításának, amely osztályellentéteken, az egyiknek a másiktól való 
kizsákmányolásán nyugszik. 

Ily értelemben a kommunisták elméletüket ebben az egy 
kifejezésben foglalhatják össze: a magántulajdon megszüntetése.» 

«Hogy valaki tőkés, az azt jelenti, hogy a termelésben 
nem pusztán személyi, hanem társadalmi állást foglal el. A tőke 
közös termék és csupán a társadalom sok tagjának együttes 
tevékenységével, sőt végeredményében csakis valamennyi tag-
jának együttes tevékenységével hozható mozgásba. 

A tőke tehát nem személyes, hanem társadalmi hatalom. 
Ha tehát a.tőkét közös, a társadalom minden tagját meg-

illető tulajdonná változtatjuk át, akkor nem személyes tulajdon 
változik át társadalmivá. Csupán a tulajdonnak társadalmi jel-
lege változik meg. A tulajdon elveszti osztályjellegét.» i 

Hogy a gépekkel, gyárakkal s általában tőkével űzött 
magánjellegű termelés más társadalmi berendezettséget követel, 
mert mai alakjában igazságtalan, amennyiben a munkást meg-
rövidíti, kizsákmányolja s egyúttal a tőkést" illetéktelen haszonhoz 
juttatja, azt Marx értékelméletével és munkaértékelméletéveí 
bizonyítja. Ezzel eljutottam Marx második alapvető tanához. 
Engels erről és az előbb ismertetett anyagelvű fölfogásról így 
szól: «Ezt a két nagy felfedezést köszönhetjük Marxnak: a tör-
ténelem anyagelvű felfogását és az értéktöbblet segítségévei 
űzött tőketermelés titkának felderítését. Általuk lett a szocializ-
mus tudománnyá».2 

Marx értékelmélete és munkaértékelmélete a következő. 
Ahol magántermelés uralkodik, ott minden termék árúcikk jel-
legével bir. Minden terméknek két értéke van. Egyik a hasz-
nálati érték, hogy az embernek hasznára van, így használjuk 
ruházatul a kalapot, táplálékul a kenyeret, ivásra a vizet, okulásra 

1 L. Szabó Ervin, Marx és Engels válogatott művei. Budapest, I. kötet, 
81—82. old. 

2 Die Entwick lung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. 
4. kiad. 1891. 26. old. Cathrein Erkölcsbölcseletében, magyar kiad. II. k ö t 
127. old. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 17 
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a könyvet stb. Ez a használati érték a különböző cikkeknél igen 
különböző. Emellett minden terméknek csereértéke is van, ameny-
nyiben a különböző használati cikkek egymással mint árúk fel-
cserélhetők vagy, ami ezzel egyre megy, közös értékmérővel, 
pénzzel megvehetők. Ilykép egy sarló egyenlő értékű lehet 
három kalappal s egy gyémántdarab három zongorával. Kell 
tehát a különböző termékekben valami közösnek lennie, aminek 
alapján összemérhetők legyenek s ez Smith, Ricardo és Marx 
szerint nem más, mint a cikk előállítására fordított emberi 
munka; ez az árúcikk csereértéke. «Vegyünk két árúcikket, búzát 
vagy vasat, — így oktat Marx.' Adott mennyiségű búzát egyenlő 
értékűnek vesznek bizonyos mennyiségű vassal. Mit fejez ki ez 
a viszony? Azt, hogy a két különböző dolog közt van valami 
közös, ami a kettőben egyenlő. Tehát a kettő egyenlő valami 
harmadikkal, ami magában véve sem az egyik, sem a másik. 
Ennélfogva a kettőnek mint csereértéknek visszavezethetőnek 
kell lennie egy harmadikra.» Melyik már most ez a harmadik? 
«Ez a közös nem lehet az árúcikk mértani, természettani, kémiai 
vagy más természetes tulajdonsága. Testi tulajdonságaikat egy-
általában csak annyiban vesszük tekintetbe, amennyiben ezek 
által használhatókká lesznek. Másrészről épen a használati érték-
től való elvonatkozás az, ami az árúk csereviszonyát szemmel-
láthatólag jellemzi. E viszonyban az egyik használati érték épen 
annyit határoz, mint a másik, csak legyen meg köztük a kellő 
arány.» Mi van még hátra? «Eltekintve az árúcikkek használati 
értékétől, csak egy tulajdonságuk marad meg, hogy munkater-
mékek. De mi már a munkaterméket is átváltoztatva kapjuk 
kézhez. Ha eltekintünk a cikk használati értékétől, akkor azoktól 
az anyagi alkotórészektől és alakoktól is elvonatkozunk, melyek 
használati értékét teszik. Többé már nem asztal, nem ház vagy 
fonal vagy egyéb hasznos dolog. Minden érzékelhető tulajdonsága 
eltűnt. Nem is gyártmánya többé az asztalos vagy házépítő vagy 
vászonszövő vagy egyéb munkának.» «Nem maradt belőle egyéb, 
mint egy légies tárgyiasság, a különbséget nem mutató emberi 
munka kocsonyaszerű anyaga, azaz emberi munka felhasználása, 
tekintet nélkül a felhasználás alakjára. A csereérték csak azt 
jelzi, hogy az elcserélhető cikkek előállításában emberi munka-
erőt használtak föl s a cikkben emberi munkát halmoztak össze.»1 

1 Das Kapital. 3. és 4. old. Idézve Cathreinnál, id. mű. II. 152—153. old. 
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A csereérték e tanát azután Marx az emberi bérmunkára 
alkalmazza s megalkotja tanát a munka csereértékéről és a bér-
munka használati értéktöbbletéről. 

A mai tőkés társadalomban a bérmunka is árúcikk. Mint 
minden más árúcikknél, úgy ennél is kétféle értéket kell meg-
különböztetnünk : a használati értéket, mellyel a munka a bérbe-
vevő tőkésnek hasznára van s a csereértéket, melyért a munkát 
a munkaadó bérbeveszi. Ez a csereérték megfelel a munkaerőbe 
fektetett munkának vagyis a munkaerő fenntartási költségének. 
Ez pedig a munka használati értékénél rendesen kisebb. így pl. 
mikor a munkaerő fenntartása egy napon át 10 koronába kerül, 
a tőkés rendszerint több hasznot húz a munkából, pl. 20 koro-
nát, mely esetben 10 korona értéktöbblethez jut. Ha a munkás 
4 óra alatt oly munkát teljesített, mely az ő egynapi fenntar-
tására szükséges érték előállítását eredményezi, akkor a munka-
idő többi részében ingyen dolgozott, ezt a tőkés igaztalanul 
sajátította el, ennek ő tolvaja s mivel épen a későbbi órákban 
végzett munka a keservesebb és verejtékesebb, azért a tőkés a 
munkás verejtékéből él. Halljuk erről magit Marxot: «Amit a 
tőkepénzes megfizet, az a munkaerőnek csak csereértéke, de 
amit tulajdonkép akar, az az árúnak (munkaerő) sajátos hasz-
nálati értéke, t. i. hogy értékek forrása legyen s pedig oly 
értékek forrása, melyek nagyobb értékűek legyenek, mint maga 
az árú. Ez az a sajátlagos szolgálat, melyet a tőkepénzes a 
munkától vár. És ő e mellett a csere örök törvényei szerint jár 
el. Tényleg a munkaerő árusítója, mint minden más árúcikknek 
eladója, értékesíti csereértékét és használati értékét árusítja el 
(azaz munkaerejének csak csereértékét kapja, de az utóbbinak 
teljes használatát kell a vevőnek, a tőkepénzesnek átengednie). 
Nem nyerheti az egyiket anélkül, hogy a másikat el ne 
adná. A munkaerő használati értéke, maga a munka époly 
kevéssé az árusítóé, mint az eladott olaj használati értéke az 
olajárúsé. A tőkepénzes a munkaerő napi értékét megfizette: őt 
illeti tehát meg annak napi használata, az egésznapi munka. 
Az a körülmény, hogy a munkaerő egynapi fenntartása csak 
félnapi díjba kerül, bár a munkaerő egész nap működhetik, 
dolgozhatik, hogy ennélfogva az érték, melyet egy napon keresz-
tül való használata teremt, kétszer oly nagy, mint saját napi 
értéke, az a vevőre nézve különös szerencse, de egyáltalán nem 
igazságtalanság az árúsítóval szemben... Tőkepénzesünk előre 

17* 
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látta az esetet, mely őt mosolyra készteti. Következőleg a mun-
kás a műhelyben nem hat, hanem tizenkét órára való munkához 
szükséges termelési eszközt talál».1 

«A munkafolyamatnak ez a második szaka, melyet a mun-
kás a szükséges munkaidőnél tovább folytat, munkájába, munka-
erejének használatába kerül ugyan, de rá nézve nincs semmi 
értéke. Ez oly értéktöbblet, mely a tőkepénzesre a semmiből 
való teremtés varázsával mosolyog.»2 

3. A tőkés értéktöbbletéből önként, kérlelhetetlen szük-
ségességgel következik egyrészt a tőke nagyobbodása s ural-
mának túltengése, másrészt a munkások elszegényedése. A tőkés 
a munkás munkájából megvont értéktöbbletet részint elhasználja, 
részint tőkéjéhez csatolja. Az utóbbi műveletet a legtöbb szíve-
sen hajtja végre, mert a nagyobb vállalat jobban kiállja a ver-
senyt a többivel, a nagyobb vállalathoz pedig nagyobb tőke is 
kell. Ezenkívül a tőkés azon lesz, hogy a, munkástól a kikötött 
bérért s a megállapított munkaidő alatt minél több és minél 
hasznosabb munkát nyerjen. Továbbá igyekszik minél olcsóbb 
munkához jutni s szívesen veszi igénybe a nők és a gyermekek 
olcsóbb munkáját. A családos férfimunkás rá van utalva arra 
hogy a maga csekély keresményéhez még felesége s esetleg 
gyermeke keresményét is hozzácsatolja. De meg magánosan álló 
nők és elhagyott gyermekek is vannak, kik a keresetre rászorulnak. 
Ehhez járul még az a fejlődési folyamat, hogy a gépek tökéle-
tesbülésével mindegyre kevesebb munkásra van szükség. 

Mindezek a tényezők azt fogják eredményezni, hogy a 
munkaerőkben nagy lesz a kínálat s nagy a kínálkozók versenyef 
ellenben kevés a kereslet, minek következtében munkátlan iparo-
sok tartaißkserege képződik, a munkabér igen alacsonyra száll s a 
munkások mindinkább elszegényednek. íme az iparos munkás-
tartalék (Reserve - Armee) és az elszegényedés f (Verelendung) 
elmélete. 

4. A munkás-tartaléksereg létrejöttét és az elszegényedést 
a dolgok rendes menetén kívül még a tőkés vállalatoknál gyak-
ran beálló válságok, bukások is okozzák vagy növelik (Crisis-
theorie). Az ily válságoknak többnyire az az oka, hogy a ter-

1 Das Kapital. I., 156—157. old. Cathrein Erkölcsbölcseletében II. kötet, 
129. old. 

s U. ott. 176. old. Cathreinnál 130. old. 
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mêlés közös vezetés nélkül, találomra történik s akárhányszor 
nem talál fogyasztó közönségre, ami annál könnyebben meg-
eshetik, mert a fogyasztásra hivatott közönség nagy része — 
mint nem tőkés — szegény s esetleg bejutott a munkátlan tar-
talékseregbe. Ily esetekben a tőkés vállalat megbukik vagy leg-
alább is rázkódást szenved, ami újabb munkáselbocsátással jár. 

Világos ebből, hogy a magánkezekben levő tőke útján tör-
ténő termelés nemcsak a munkások millióira a nyomor forrása, 
hanem egyúttal a kisebb tőkepénzesekre nézve is veszedelmes. 

5. Szerencsére a magántőkés termelés magában hordja 
pusztulásának csiráját és szükségszerűen a magántőkés társa-
dalom megszüntetésére vezet a következő úton-módon. Mivel a 
tőke annál nagyobb úr, minél nagyobb magában véve, a tőkék 
nagy versenyében a nagyobbak legyőzik a kisebbeket s a nagyobb 
vállalatok magukhoz vonzzák a megbukottakat és meggyen-
gülteket. Mivel pedig a vállalkozás munkával és kockázattal jár, 
a nagytőkések maguk üzletet nem tartanak, hanem vállalkozók-
nak adják ki a pénzt, ők maguk kizárólag a kamatok beszedé-
sének és a tőke továbbbi nagyobbításának szentelik életüket, a 
fáradozást és a kockázatot másokra hagyván. Ilykép a tőke 
kevesek kezében összegeződik (Concentrationstheorie), kevesen 
lesznek a kifosztók és sokan a kifosztottak, nagyon kevés a 
megelégedett és igen-igen sok az elégedetlen. Ezek végre nem 
tűrhetik a többséget nyomorban tartó állapotot s a kevés bir-
tokostól elveszik vagyonukat s mindezt közössé teszik, azokat, 
akik őket megfosztották az anyagi javaktól, most ők fosztják 
ki ; egyszerre kisajátítják tőlük az általuk lassacskán kisajátított 
vagyont (Expropriationstheorie), azzal a nagy különbséggel, hogy 
míg a magántőkések a sokaságtól önzésből a maguk javára 
sajátították ki az értékeket, addig most a sokaság nem egyes 
kiválasztottak javára, hanem a közjóra, mindenek javára végzi a 
kisajátítást. Ezzel megszűnt a magántőke s előállott a legnagyobb 
tőke, az egész közösség, az állam nagy tőkéje, az összes ter-
melő eszközök közös birtoklása, melyekkel azután a nagy közös-
ség az összesek közremunkálásával létrehozza a használati java-
kat s ezeket igazságosan és méltányosan szétosztja. A termelési 
eszköz mind a közé, a munka mindenkire egykép kötelező s a 
munka gyümölcsében mindenki igazságosan részesül. 

* * * 
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A mondottakból látnivaló, hogy az úgynevezett tudományos 
szocializmus elbírálásánál a kérdések egész tömegével állunk 
szemben. El kell döntenünk többi közt a következő kérdéseket: 
Igaz-e a történelem anyagelvű fölfogása? Helyes-e a Marx-féle 
értékelmélet és munkaértékelmélet s ezzel kapcsolatban az érték-
többlet jogtalan eltulajdonításának elmélete ? Érvényes-e a Lassalle-
féle kérlelhetetlen bértörvény? A gazdasági viszonyok javítására 
helyes-e és szükséges-e az osztályharc? A magántőke korszakában 
szükségkép valósul-e a tőkék és nagyüzemek egyesülése kevesek 
kezében? Az iparostartaléksereg és a munkások elszegényedése 
szükségképen együtt jár-e a tőke magánbirtoklásával? Igaz-e, 
hogy a magántőkés termelés oly gyakori és oly méretű vagyoni 
megrázkódtatásokkal jár, hogy ezek a közjót nagyban veszé-
lyeztetik? Elkerulhetetlen-e a magántőkés közgazdaság oly fej-
lődése, hogy a kisajátítottak kisajátítása s a kollektív birtoklás 
behozatala már el nem odázható ? A szocialisztikus állapotra való 
törekvésben a szocializmus megalapítói által felhozott tételek 
mindegyike lényeges-e s ha nem mind, hát melyek a lényegesek 
s melyek a közömbösek? A termelési eszközök kollektív birtok-
lásától várható-e az a közgazdasági jobbulás, melyet attól a szociál-
demokrácia remél? A kollektivizmustól esetleg várható jókkal 
szemben nem állanak-e másrészt hátrányok, melyek az emberi 
műveltséget, ennek talán legértékesebb elemeit vagy a közjólétet 
fenyegetnék ? A termelési eszközök magántulajdona nagyban elő-
mozdította a termelés bőségét, vájjon a kollektivizmus pótolhatja-e 
a magántulajdon hatalmas ösztönét és mivel? Nem lehetne-e a kol-
lektivizmussal kilátásba helyezett jókat más módon is, talán még 
jobban és biztosabban elérni? Nem volna-e a kollektivizmus beho-
zatala sötétbeugrás, azaz nagyon kétséges kimenetelű kísérletezés ? 

Egy cikk keretében senki sem tartja lehetségesnek annyi 
és még több kínálkozó fontos kérdés érdemleges letárgyalását. 

Annyit azonban elvárhat az olvasóközönség, hogy leg-
alább röviden s mégis érdemleges megokolással véleményt 
mondjak a tudományos szocializmus főbb alaptételeiről, első-
sorban a történelmi anyagelvűségről s az értéktöbbletről, melyet 
a tőkés a munkástól eltulajdonít. Ezeket, mint már mondot-
tam, Engels Frigyes Marx két felfedezésének s a tudományos 
szocializmust létesítő elveinek állítja 1 s következéskép, ha ezek 

1 Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft 
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téveseknek bizonyulnak, akkor a Marx-Engels-féle szocialisztikus 
elmélet legalábbis súlyos sérülést szenvedett. 

A történelmi anyagelvűség, vagyis a történelmi jelenségek 
és fejlődés kizárólagos anyagelvű magyarázata csak anyagelvű 
világnézet mellett jogosult és lehetséges vagyis abban a fel-
fogásban, hogy anyagon kívül semmi más, sem Isten, sem lélek 
nincs, hanem minden, ami van, a magára hagyott és magának 
elég anyag kifejlődése. 

Az anyagelvűség tüzetes cáfolása nem férhet be jelen elő-
adásom keretébe, e célra hosszas tárgyalás szükséges. 

Jónak látom mégis rámutatni a nagyvilágra, melynek min-
den része és egész egyeteme egyaránt mindenható és végte-
lenül bölcs Istenhez vezet. «Az egek beszélik Isten dicsőségét 
s az ő keze munkáját hirdeti az égboltozat», — mondja Dávid 
király, a zsoltáros próféta. Mert szent Pál szerint «ami Istenben 
láthatatlan, úgymint örökkévaló ereje és istensége, a világ terem-
tésétől fogva munkáiból megérthető és látható»; s mint Ber-
zsenyink mondja: «Őt dicsőíti a zenit és nadir, a szélvészek bús 
harca, az ég láng villáma, harmatcsepp, virágszál hirdetik nagy 
keze alkotásait». Minden, amit a világban látunk s következés-
kép az egész világ véges, változó, kimért, függő és tehetetlen, 
miért is csak mástól lehet, aki határait kiszabta. És magunkról 
a látható világ legjelesebb részéről érezzük, tudjuk, hogy nem 
magunktól vagyunk. Emellett a tehetetlen és magában értelem 
nélkül való világ a legbámulatosabb célszerűséget és rendet 
mutatja. Ezek láttára joggal esztelennek nevezi a zsoltáros azt, 
aki szivében Istent tagadja. 

És rá kell mutatnom az emberi ész kutató erejére, mellyel 
az anyag és az egész anyagi világ fölé emelkedik, nemkülönben 
erényművelő szabâd akaratára, mellyel minden anyagi vonzásnak 
és érzéki vágynak ellenállhat; világos ebből az emberi lélek 
anyagtalansága, szellemisége s ezzel halhatatlansága. Nem is 
elégíti ki ezt a lelket más, mint a végtelen, melynek birtokába 
ezen a földön nem, csak a másikban juthatunk, 

És hallgathatok-e az isteni kinyilatkoztatás tényéről, mely 

4. kiad, 1891. 26.oId. Cathrein Erkölcsbölcseletében, magyar kiad. II. köt. 127. old.; 
«Ezt a két nagy felfedezést köszönjük Marxnak : a történelem anyagelvű fel-
fogását és az értéktöbblet segítségével űzött tőketermelés titkának felderítését. 
Általuk lett a szocializmus tudománnyá.» 
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szerint ezredévekre terjedő, szakadatlan láncolatot képező, nagy 
isteni tettekkel: csodákkal és j'övendölésekkel megpecsételt s 
legmagasztosabb és legüdvösebb tanokat tartalmazó nagy mű 
jelenik meg, a vatikáni szent zsinat szerint az összes népek közt 
s valamennyiük számára fölemelt nagy jel gyanánt, melynek 
csak az mondhat dőrén ellent, aki Isten ujjától érintetni fél. 
Szent Pál szerint: «Sok rendben és sokféleképen szólván hajdan 
Isten az atyákhoz a próféták által, legutóbb e napokban Fia 
által szólott hozzánk«., ki által a világot is teremtette». 

Ugy a magára hagyott, természetes, de kellőkép megvilá-
gított ész, mint isteni közvetetlen fölvilágosítás az isteniek és 
lelkiek bizonyos megismerésére vezet s az anyagelvű világ-
nézetet hamisnak mutatja. 

De a történelmi anyagelvűség magában tekintve is hamis-
nak mutatkozik. 

Mindenekelőtt ellentmondást rejt magában, midőn egyrészt 
azt mondja, hogy maradandó érvényű elvek nincsenek, másrészt 
mégis az anyagelvű magyarázatban általános érvényű elvet lát. 

Ez a felfogás oly korban származott, amikor a termelési 
eszközök a gépek alkalmazásával jelentősen megváltoztak s 
ennek következtében az addigi gazdasági viszonyok fenntartása 
lehetetlennek bizonyult. Szükséges volt a termelési eszközök jelen-
tőségét hangsúlyozni, de túlzás volt kizárólagosságukat tanítani. 

Hogy a termelési eszközök s a termékek szétosztása jelentős 
tényező a társadalom berendezettségénél s az emberi művelődés 
fejlődésében, az bizonyos. 

Portugália, Spanyolország, Hollandia, Angolország egymás-
után virágzó társadalommal ékeskedtek, mert anyagi javakban 
bővelkedtek s a javak megnyugtató elosztását megközelítették. 

Az egyén túlságos gazdagsága vagy túlságos szegénysége 
nem kedvez az egyén helyes kifejlődésének, következéskép a 
közjónak is hátrányára van. 

Egészségtelen gazdasági viszonyok már magukban véve 
igazságtalanságot tartalmaznak s igazságtalanságra és mindennemű 
erkölcstelenségre vezetnek. A gazdasági viszonyok a tudományok 
és a művészetek virágzására vagy hanyatlására is nagy hatással 
vannak. 

Ennélfogva a történelem helyes megítélésénél jelentős ténye-
zőként kell számba venni a gazdasági viszonyokat, vagyis a 
termelést és a javak megosztását. 
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Az anyagi mozzanat részt kíván a helyes történelmi mód-
szerben. 

Ámde a túlzás és az egyoldalúság kárhozatos, bármily irány 
túlságos vagy épen kizárólagos kiemelésében vagy bármelyik-
nek elhanyagolásában is álljon. 

Lehetetlen, hogy csupán az anyagi szempontok érvénye-
süljenek és magyarázzák a történelmet. Miért ? Mert vannak más 
javak is: Isten, örök cél, kinyilatkoztatás, Krisztus, egyház, ön-
megtagadás, önuralom, szeretet, igazságosság, tudomány, művészet. 

Mindenekelőtt a vallás, mint önálló és első cselekvési elv 
elhatározólag hat az ember társadalmi berendezettségére. A val-
lásról kettő bizonyos: 1. hogy igen nagy hatással van úgy az 
egyes emberre, mint a társadalomra; 2. hogy nem gazdasági 
viszonyok terméke, reflexe, tükre, sőt inkább elhatározó befolyás-
sal van a gazdasági viszonyok átalakulására vagy fennmaradására 

Ha valahol többnejűségre talál a kereszténység, megszün-
teti azt. Ha rabszolgasággal találkozik, nem tűri. Az igazságtalan 
intézményeket eltörölni igyekszik. Mindent át igyekszik alakítani 
Jézus Krisztus ábrázatára. Hatása úgy az egyénre, mint a csa-
ládra, államra és társadalomra nyilvánvaló és általános. Vallásunk 
felebaráti szeretetet és igazságosságot hirdet és követel. Ezen a 
két oszlopon igazán fel lehet emelni a helyes társadalmi épületet 

Ha jogot kívántok a népnek, akkor ragaszkodjatok a keresz-
ténységhez, mert ez a természetjog követelő szavához Isten 
szüntelen hangzó kinyilatkoztatott szavát csatolja, mely hangosan 
követeli az igazságosságot mindenkivel szemben. 

És ha azt akarjátok elérni, hogy minden ember ember 
lehessen, minden ember emberi módon élhessen s minden ember, 
a legkisebb is, úr legyen — ó, mi messze van még ez az idő! 
— akkor, kedves testvéreim, buzgón ragaszkodjatok a keresz-
tény valláshoz, mely Szentírása második oldalán, mindjárt a 
teremtés után, Isten ily nagyjelentőségű kijelentését hallatja: 
«Emberek —mind, kivétel nélkül — uralkodjatok, dominamini! 
uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, a föld állatain s 
az egész földön». Nem azt mondja, hogy néhányan, a többiek 
kizárásával, uralkodjatok az összes földi javakon, még kevésbbé 
mondja azt, hogy néhányan úgy a barmokon, mint ember-
társaikon uralkodjanak, hanem nyíltan azt követeli, hogy minden 
ember uralkodjék a földi javakon s ember ily értelemben ne ural-
kodjék emberen, vagyis ember embertársának tulajdona ne legyen. 



2 5 8 DR. KISS J Á N O S 

íme, itt a kezesség az emberi méltóság és a társadalmi 
igazságosság megvalósítása mellett. 

De nemcsak a kereszténység, nemcsak a vallás általában, 
hanem egyéb eszmei tényezők is: tudomány, művészet, eré-
nyek, vitézség, szorgalom, kitartás, önmegtagadás, bűnök, erkölcs-
telenség, kényelemszeretet, elhatározók lehetnek a társadalmi 
állapotokra. Egyes kiváló személyek, hadvezérek fejedelmek: 
Szókratész, Plátó, Arisztotelész, Nagy Sándor, szent István, Hunyadi 
János, Pázmány Péter, Napóleon, szintén hatalmas tényezői 
lehetnek a társadalmi alakulásoknak s az emberi boldogulásnak. 
A felfedezések vagy a keresztes háborúk hatása a társadalomra 
sokkal nagyobb, mint a velük járó gazdasági módosulások egy-
magukban kívánnák. 

De ami fő: a kereszténység sok ezer évre terjedő egy-
séges előkészítés után Palesztinában az Úr Jézus által alapíttatott 
s az ottani gazdasági viszonyokból meg nem érthető, sőt azok-
kal összefüggésbe sem hozható. Vájjon talán az Úr csodás életét 
megérthetni az ottani gazdasági viszonyokból ? Vagy talán ezek-
nek következményei az ő magasztos tanai, melyek azután a világ 
erkölcsi és társadalmi állapotát átalakították ? Vagy talán a palesz-
tiniai gazdasági viszonyok következménye volt, hogy tizenkét 
egyszerű, nagyobbára tanulatlan ember nagy hősiességgel s 
egyúttal magasan járó és mélyreható gondolkodással a világ 
minden tájára szétvitte a Mester üdvhozó igéit? Vagy mi köze 
volt az apostolkodásnak az apostolok gazdasági viszonyaihoz? 

Ámde, ha a kereszténységet nem lehet megmagyarázni a 
gazdasági viszonyokból, akkor a Nyugatnak Krisztus korától 
napjainkig végbement fejlődését sem fejthetjük meg termelési 
tényezőkből, mert senkitől el nem tagadható tény, hogy a nyu-
gati művelődésben, az emberiség e legnagyobb korszakában, a 
leghatalmasabb társadalmi tényező épen a kereszténység volt. 

Engels szerint a katholikus egyház a feudális kor szülötte. 
Ámde történeti tény, hogy a katholicizmus az ő teljes kiépíté-
sében megvolt jóval a feudális berendezettség előtt s ennek 
megszűnte után is él és uralkodik. Maga a kereszténység és a 
katholikus egyház keletkezése, hosszú fennmaradása a változó 
gazdasági viszonyok közepette s mai létezése a legkülönbözőbb 
gazdasági viszonyok területein, nyilvánvaló megcáfolása a tör-
ténelem anyagéivá felfogásának. 

«Ha minden vallás csak a gazdasági helyzet gondolat-
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visszatükröződése az emberek fejében, akkor mikép lehetséges 
az, hogy a katholikus egyház tanában és szervezetében minden 
időben és minden helyen lényegileg ugyanaz maradt, jóllehet 
a gazdasági viszonyok országonként és évszázadonként változtak ?» 

Mindezekből világos, hogy a történelem anyagelvű fölfo-
gása, a Marx-Engels-féle szocializmus első alaptétele hamis. 

De téves a demokrata szocializmus második alaptétele is 
a munka értéktöbbletéről, melyet a tőkés jogtalanul tulajdonítana 
el a munkástól. Ez a tétel, mint már ismertettem, két részből 
áll. Az első az árúcikkek csereértékére vonatkozik s ennek egyetlen 
okául, alapjául az emberi munkát tünteti föl. A másik a bérmunka 
csereértékét a munkás fenntartási költségében látja s ezzel össze-
hasonlítva azt, amit a munkás munkájával a tőkésnek használ, 
ez utóbbiban jogtalanságot lát. 

Mindenekelőtt téves a használati érték és csereérték Marx-
féle megkülönböztetése s a csereérték Marx-féle meghatározása. 
Aristoteles Politicon és Ethicon c. műveiben s Aquinói Szent 
Tamás e művekhez írt fejtegetéseiben egészen másként és sokkal 
helyesebben szólnak az árúk értékeiről. Ők a használati értéket 
és a csereértéket nem választják külön mint az érték egymást 
kizáró két faját, mert az elcserélés és eladás is használata a ter-
méknek, e helyett sajátos és közös használati értéket különböz-
tetnek meg s az utóbbi az elcserélési és eladási lehetőség.1 

Továbbá a csereértéknek tulajdonképeni alapja nem a cikk meg-
alkotására fordított emberi munka, hanem a vásárló emberek 
szükséglete,2 melyet az árúcikk kielégít. Az árúcikk értékének 
mértékénél, az ár meghatározásánál figyelembe jöhet ugyan a 
kisebb-nagyobb mértékű munka is, mely a cikk elkészítéséhez 
és piacra juttatásához szükséges volt, de ez egymagában döntő 
nem lehet, sőt ha a cikk nem használható vagy nem szükséges, 
semmi értéke nem lesz és semmi árt el nem ér. Ellenben a 
cikk bősége vagy ritkasága, a kínálat és kereslet viszonya s a 
vásárlók egyéni igénye és pénzbeli állapota mindig tényezőkként 
hatnak s nem egyszer a munkára való minden tekintet nélkül 
döntenek. Aki valamely cikket meg akar venni, mindenekelőtt 
azt nézi, megfelel-e az a tárgy az ő igényének, használhatja-e 

1 L. Aristoteles: Politicon. I. 9, 1257, a 6. s köv. S. Thomas in I. Polit. 
1. 7. Silvester Maurus in I. Polit, c. 6. n. 2. 505. old. 

2 Aristoteles : Ethic. Nie. V. 8. Sz. Tamás In Ethic. V. 9. Silvester 
Maurus : Ethic. V. c. 5. art. 2. , 
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azt s csak azután néz a többi körülményekre. Hasonlókép, aki 
valamit minél jobb áron el akar adni, vevői igényeinek meg-
felelő tárgyakat készít vagy közvetít. Hiába készítene valaki — 
talán igen nagy munka ráfordításával — nem használható tár-
gyakat, nem tudná azokat eladni, legalább kellő árban és meny-
nyiségben. Különben, hogy a cikk csereértékének oka nem 
csupán a belefektetett munka, mindenek felett kiviláglik abból 
a tényből, hogy ugyanaz a tárgy különböző értékekkel bír külön-
böző helyeken, időkben és körülmények közt, amit különösen 
nagy mértékben tapasztalunk mintegy hat esztendő óta. 

Marx értékelmélete egészen helytelen. 
De értéktöbbletelmélete is téves. 
Az igaz, hogy teljesen magára hagyott szabadversenyben 

a munkaadó igyekszik minél olcsóbb munkást kapni s azzal 
minél nagyobb hasznot elérni. Ennek eredménye lehet azután 
az, hogy a nagyon hasznos és jövedelmező munkás is épen csak 
annyi bért kap, amennyiből a maga vagy esetleg még a felesége 
és gyermekei életét eltengetheti, mialatt a tőkés dúskálkodik és 
markába nevet. 

De nem igaz Marx értéktöbblettanának két pontja. Egyik 
az, hogy a munkabér a magántőkés társadalomban szükségképen 
egyenlő a munkaerőt fenntartó költségekkel s ezt meg nem halad-
hatja; a természeti igazságosság és méltányosság, valamint a 
közjó szempontja megkívánják, hogy a munkabér lehetőleg, azaz, 
ha az üzlet megengedi, elég legyen arra, hogy abból a munkás 
és családja emberhez méltó és nyugodt életet éljen. Jól tudom 
én azt, hogy ez ma sok esetben nem valósul, de a társadalmi 
viszonyokat oly irányban kell átalakítani, hogy a hibák lehetőleg 
eltűnjenek s ily átalakítás a magántőkés társadalom megtartá-
sával is lehetséges, csak ne tartsuk azt, hogy az államhatalomnak 
és a törvényhozásnak egyetlen célja a tételes jogok megvédése, 
ellenkezőleg, valljuk azt, hogy a hatalom a közjót minden téren 
és minden úton-módon megvalósítani is hivatva van. 

Hiszen az emberek épen azért egyesültek államban, hogy 
erőik összetételével minél nagyobb mértékben boldoguljanak, ez 
az állam célja s mivel az államhatalom épen azért van, hogy az 
állam polgárait céljuk elérésére vezesse, azért az államhatalom 
feladata a közjó előmozdítása. Az állam nem tesz eleget köte-
lességének azzal, hogy a jogot kiszolgáltatja s az emberek cse-
lekvésszabadságát megvédi, hanem ezenkívül gondoskodnia kell 
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arról, hogy a szerzett jogok igazságosságon és méltányosságon 
alapuljanak s a szabadsággal senki vissza ne éljen. Hogy az 
államnak és az államhatalomnak célja a közjó, azt minden idők 
legnagyobb gondolkodói mindig tanították, így Plátó, Ariszto-
telész, Cicero, Aquinói szent Tamás, Hugo Qrotius, Suarez 
Ferenc stb. Mindegyik helyett szóljon itt az utóbbi De legibus, 
1. 3. c. 11. n. 7.: «Az állami törvényhoz£ hatalomnak célja az 
általa gondozott tökéletes emberi társaság s az ehhez tartozó 
embereknek mint a társaság tagjainak természetes boldogulása, 
hogy tudniillik a tagok békességben, igazságosságban éljenek, 
a testi élet fenntartására és kényelmére szükségesek kielégítő 
bőségével bírjanak s azzal az erkölcsi derékséggel ékeskedjenek, 
mely az állam békéjéhez és boldogulásához szükséges». XIII. Leó 
pápa pedig a munkások helyzetéről kiadott körlevelében : Rerum 
novarum, 1891. május 15. így nyilatkozik: «Az állam közremű-
ködése általában oly törvények és állami intézmények meg-
teremtésére irányuljon, melyek nyomában a köz- és magánjólét 
felvirágozzék. Ez ugyanis a kormányzási okosság feladata s 
azoknak, kik az állam élén állanak, sajátos kötelessége. Már 
pedig a társadalom jólétéhez leginkább hozzájárulnak: a jó 
erkölcsök, a családi élet tisztasága, a vallásnak és igazságosság-
nak megoltalmazása s a nyilvános terheknek mérsékelt kirovása 
és igazságos felosztása, az ipar és kereskedelem felvirágoztatása, 
a földmívelés fejlesztése s általában mindazok az intézmények, 
melyek emelkedésével lépést tart a polgárok jóléte». 

Azért nincs igazuk a fiziokratáknak, akik Quesnay Ferenccel 
tanítják, hogy a föld birtoklását és mívelését s javainak szét-
osztását teljesen az egyének kényére kell bízni: laissez faire, 
laissez aller, le monde ira de luimême. Nincs igazuk az induszt-
riálistáknak s mesterüknek, az optimista Smith Ádámnak, aki a 
nemzetek gazdagságáról írt művében azt tanítja, hogy az embert 
az anyagi jó után való törekvésében szabadjára kell hagyni, a 
képesség, szorgalom és munka meg fogja teremteni gyümölcsét 
s a soktermelés mellett előáll a javak kellő szétosztása és az 
általános boldogulás. Nincs igaza a merkantilizmusnak, mely azt 
követeli, hogy a kereskedés útjából minden megszorító intéz-
kedést távol tartsanak. A szabadelvű nemzetgazdáknak optimiz-
musa akkor volna helyes, ha az emberek romlatlanok és mind-
nyájan jóakaratúak volnának, mint ezt Smith kortársa, Rousseau 
hirdette, de az emberek bűnös hajlamai mellett a meg nem féke-
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zett szabadság ezernyi módot ad az önzők kezébe, mellyel ember-
társaikat kizsákmányolhatják s anyagi nyomorúságba dönthetik. 

Le kell tehát mondani a nemzetgazdasági túlságos szabad-
ságról s az államhatalomnak, a törvényhozásnak, közigazgatásnak 
és bíráskodásnak mélyen bele kell nyúlnia a gazdasági életbe s 
akkor, de csakis akkor el lehet érni azt, hogy a munkás, minden 
munkás, a szellemi és a testi, megkapja bérét, amelyre méltó, 
amely elégséges lesz arra, hogy ő és családja emberhez illő 
életet éljen. A magántulajdonnak nem elmaradhatatlan függ-
vénye az elégtelen munkabér s a munkásosztály elszegényedése. 

.Túloz továbbá Marx abban, hogy mindaz, amit a munkaadó 
a munkából a munkabér mennyiségén túl szerez, jogtalan el-
tulajdonítás és kizsákmányolás. Amint a munkást munkájáért 
megilleti a tisztességes munkabér, úgy a tőkést is megilleti bizo-
nyos többlet a maga munkájáért és tőkéjének kockáztatásáért. 
Nemcsak az «munka», amit a bérmunkás végez, ez egymagában 
nem is volna elégséges közhasznú cikkek előállítására és szét-
osztására. A bérmunkán kívül szükség van tőkére, tervezésre, 
felügyeletre, jó gépek beszerzésére, a szükséglet tanulmányozá-
sára s ezerféle igen fontos szellemi munkára s aki ezt végzi, 
szintén méltó az ő bérére. Az mindenesetre az igazságosság 
követelménye, hogy a munkaadó haszna ne legyen aránytalanul 
nagyobb a bérmunkások bérénél s főkép, hogy ne járjon a bér-
munkások kizsákmányolásával s nyomorúságos tengődésével. 
Marx és Engels azt tanítják, hogy a bérmunkás kizsákmányolá-
sának elkerülése s jólétének biztosítása csak közös tőke uralma 
alatt lehetséges, de amit ennek bizonyítására az árúértékről, 
munkabérről és értéktöbbletről mint alapvető tant hangoztatnak, 
az a figyelmes biráló előtt szembeszökően tévesnek bizonyul., 

Téves tehát az a két tétel, amelyet Engels a Marx-féle 
kollektivizmus alapjának állít: a történelem anyagelvű magyará-
zata s jogtalan értéktöbbletelmélete. 

De téves a tőkés vállalatok központosítása is oly értelem-
ben, mintha a nagyobb vállalatok a kisebbeket oly szükség-
szerűséggel tönkretennék és magukba olvasztanák, hogy rövid 
néhány tized múlva néhány igen nagy vállalaton kívül semmi 
üzlet nem lesz többé. A szorosan vett iparban is mindenkor 
sikeresen fenntarthatók kisebb vállalatok is>, a mezőgazdaság terén 
a kis- és középüzletek kiterjesztése észlelhető, a kereskedelem 
terén pedig a nagykereskedés is rászorul a kisebbekre. 
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Téves a Lassalle-féle kérlelhetetlen munkabértörvény, mert 
magántőkés társadalomban is lehet gondoskodni arról, hogy a 
munkás necsak annyi bért kapjon, melyből eltengődik, hanem 
annyit, amennyi tisztességes és igazán emberi magán és családi 
életét lehetővé teszi. Természetesen, ha ezt el akarjuk érni, nem 
szabad ölbe tett kezekkel nézni vagy várni a világ folyását, 
hanem olyan intézkedeseket kell tenni, melyek a kellő munkabért 
— a körülményekhez képest — biztosítják. 

Ezzel kapcsolatosan téves a szükségszerű és kikerülhetetlen 
elszegényedés elmélete is. 

Az üzletek válsága sok mindentől függ s bármily jók 
legyenek a közgazdasági intézmények, egyes üzletek — már csak 
a vezetők mindenféle hibájából is -— elbukhatnak s ezzel tőkést 
és munkásokat bajba juttathatnak. De hogy átlag minden 10 
évben óriási méretű gazdasági válságoknak kellene bekövetkez-
niük, mint Marx és Engels tanítják, az a tényekkel nem egyez: 
a válságok az újabb időben — a világháború idejét s az azt 
követőt leszámítva — sem oly gyakoriak, sem oly súlyosak, mint 
régebben voltak. 

Az iparos tartaléksereg, vagyis a munkátlanok seregének 
kérdése igen komoly és nehezen megoldható. Ámde nem vélem, 
hogy a magántőkés termeléssel annyira össze volna kötve, hogy 
annak fennállása mellett minduntalan és nagy mértékben fel 
kellene tűnnie. Sőt azt hiszem, hogy a munkátlanság veszedelme 
a jövőben új keresetforrások nyiltával s az ily irányú biztosítás 
létesítésével csökkenni és enyhülni fog. 

Ilykép a Lassalle-Marx-Engels-féle úgynevezett német tudo-
mányos szocializmust, melynek iránya az összes termelési esz-
közök közössé tétele, kellőkép megalapozottnak nem tarthatjuk 
s azért ahelyett, hogy a mai közgazdasági állapotok teljes fel-
forgatásával új gazdasági keretek után vágynánk, a mostani 
keretekben kívánjuk a szükséges, bár nem jelentéktelen változ-
tatások megtételét. De kiváltképen óvnunk kell mindenkit a 
német szocializmus megalapítói által hirdetett anyagelvi világ--
nézettől s az anyagi szempontok kizárólagosságátói, mert amel-
lett, hogy hamis tan, uralomra jutása az emberek erkölcsét végkép 
megrontaná s ezzel békés együttélésüket s anyagi boldogulá-
sukat is lehetetlenné tenné. 

Budapest. Dr. Kiss János. 



n. rRODAbMi értesítő 

Az őskor embere es kulturája. írták : Hillebrand Jenő és 
Bella Lajos. Bevezetéssel ellátta : Lenhosse'k Mihály. A Pantheon 
kiadása. 

Két fő gondolat domborodik ki e műből: milyen volt az 
őskor embere és mikép alakult ki művelődése. 

Az első kérdés az ősember testi fejlődését tárja elénk. 
A szerző a leletek alapján bemutatja, mikép fejlődött ki az ember 
teste morfológiailag és anatomiailag; és mikép jutott el a fej-
lődés kapcsán a mai testszerkezetéhez. Amint a világban minden 
érik és fejlődik, épúgy az ember koponyaalkata és egész csont-
váza alakulóban volt és van. Az élő legfőbb tulajdonsága a 
körülményekhez való alkalmazkodás. Az élők napjainkban is 
folyton hozzá alkalmazkodnak testileg, szervezetileg az éghajlat-
hoz, a talajhoz és egyéb külső körülményekhez; ez az emberi 
test fejlődésének titka. 

A jégkorszakból legrégibb leletünk a neandervölgyi ember 
a homo primigenius. Némelyek ezt a fajt egész külön fajnak 
veszik, de a legtöbben ezt tagadják. A neandervölgyi ember 
Európa ősi lakója és bár anatómiája rendkívül kezdetleges, még-
sem külön fajta. 

A neandervölgyi ember hosszúfejű; de hosszúfejű az au-
rignaci, a grimaldi és a cromagnoni rassz is. Az első rövidfejű 
a furfoozi fajta. Ez a fajta a jégkorszak végén lép föl Belgium-
ban és úgy fejalkotása, mint egyéb anatómiai bélyegei révén 
már a mai fehér ember alakkörébe esik. 

Az ősember, a tudomány mai állása szerint, a harmadkor 
végén lép föl; alkata fejlődést mutat; s a mai tipus hosszú fej-
lődés eredménye. A világnézet azonban tovább megy és kérdi: 
valóban ember volt-e az ősember? Megvoltak-e az embert jel-
lemző testi és lelki hajlamai? Más szóval ember vagy állat 
volt-e az ősember? 

A tudomány az ősemberben csak embert láthat. Ha az 
ember Franklin és Carlyle szerint szerszámmal élő lény, akkor 
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az a neandervölgyi ember is ily lény. Igaz, hogy egyszerű és 
parittyakőszerű eszközökkel vívja nehéz harcait az életét fenye-
gető és táplálékul szolgáló állatokkal szemben, de ezek az esz-
közök is találmányok, fölfedezések, az alkotó lélek villanásai. És 
ez a zord ember is meleg szivet hordoz. Halottait gondosan 
eltemeti, sírjukat a halott köré rakott kőeszközeivel ékesíti. Más 
szóval a homo primigeniusnak is vannak metafizikai eszméi és 
érzelmei. 

A hosszúfejű ember még mindig vacog a zord klima 
alatt, még mindig barlangokban él, de Délfranciaországban és 
Spanyolországban már barlangjait művészi rajzokkal, a termé-
szetből ellesett állatképekkel ékesíti. íme a művészi hajlandóság 
kibontakozása. És ezek a képek nem gyermekrajzok. Ezek jel-
legzetesek, az állati élet mozgalmasságának abstrakciói. Megörö-
kített mozdulatok. Ezek a képek bizonyítják, hogy a jégkorszak-
beli, hosszúfejű ember is képes volt lelki elvonásra (abstractio) 
és az örökké változó közül az állandót, a jellegzetest, a tipust 
ki tudta ragadni. Mikor pedig a jégkorszak után Európa klímája 
megenyhül és valószínűleg Keletről a rövidfejű ember Euró-
pába vándorol és itt a hosszúfejűekkel keveredik, akkor az ős-
ember szellemi képességei egymás után bontakoznak ki. A föld-
mívelés, az állattenyésztés a szellemet új lehetőségek elé állítják. 
A földhöz való ragaszkodás a családi és a társadalmi élet új 
alakulásait szüli. Egyrészt az ember rengeteg sok új találmány-
nyal gazdagítja és könnyíti életét; másrészt önmagát és környe-
zetét szépíteni, felcifrázni, művészileg kiképezni törekszik. Ezzel 
kapcsolatban vallási érzülete és halottai iránt való kegyelete is 
gyarapszik, amint ezt a kor hatalmas temetkezési emlékei, meg-
alitalkotásai bizonyítják. 

Szóval az ősember mindig ember volt. Ki tudja, hány éves 
a neandervölgyi ember? Több-e, kevesebb-e a múltja 100.000 
évnél, nem tudjuk. Morfologiailag, anatomiailag különbözhetik a 
maitól, de lelkének alaptulajdonságaira nézve a maival egyezik. 
«Csak a tuáás felhalmozott készlete hiányzott még képességeinek 
a teljes kifejlesztéséhez, az az anyag, amelynek bőségébe szinte 
érdemtelenül születik bele a mai ember». (Lenhossék, az Új 
Nemzedék f. é. július 15. számában.) 

Ez a hitvallása Hillebrandnak az ősemberről. De honnan 
eredt az ősember? A fejlődés hívta-e az életbe az ősembert? 
A szerző azt hiszi, hogy a fejlődés; de nem a Darwin-féle me-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 8 
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chanikus fejlődés, hanem az «irányított», a célszerű fejlődés. 
A szerző tehát a teleologikus fejlődéselmélet és embermagya-
rázat hive. 

Az ősember további sorsával, műveltségével és műveltsége 
emlékeivel Bella Lajos foglalkozik. Tárgyalásának javarészét a. 
magyarországi történelemelőtti kor leletei és ezek ismertetése 
képezik. Szomorú hangulat fogja el lelkünket, mikor ezt a részt 
olvassuk, mert a leletek és a lelőhelyek legtöbbje már nem tar-
tozik Csonka-Magyarországhoz. Ám mégis a história előtti kor 
emlékei is azt bizonyítják, hogy ez a föld minden időkben, még 
a primitív időkben is kulturailag összetartozó egészet alkotott. 
Ez a mű az ország hajdani területei és kulturális integritásának 
is szép emléke. 

Budapest. Dr. Tríkál József. 

Dr. Pauler Ákos. Bevezetés a filozófiába. Budapest, 1920. 
320 old. Kiadja a Pantheon irodalmi r. t. Bálvány-utca 18. sz. 
Kötve 90 kor. 

A bölcselettudományba bevezető munkák kisebb-nagyobb 
igényeknek tesznek eleget; némelyek rövid tájékoztatást nyújta-
nak a bölcselettudomány mibenlétéről, feladatairól, részeiről, mód-
szeréről, a többi tudományhoz való viszonyáról s főbb rendszerei-
ről ; mások ugyanezeket a kérdéseket tüzetesen tárgyalják. Pauler 
Ákos jeles bölcselőnk, a budapesti kir. magy. Pázmány Péter 
tudomány-egyetemen a bölcselet ny. r. tanára s szaktárgyának 
irodalmi téren már eddig is kiváló művelője, előttem levő mű-
vével a legnagyobb igényeket is kielégíti, a bevezetőbe tartozó 
kérdéseket terjedelmesen, de nem terjengősen, hanem érdemle-
gesen tárgyalja s mikor a számottevő megoldásokkal megismertet 
egyúttal mindenütt a maga álláspontját is megjelöli, úgy hogy 
teljes tájékozódást nyújt a maga bölcseletéről. 

Feladatát könyve hat részében teljesíti: Az L részben tár-
gyalja a bölcselettudomány mibenlétét s ezzel kapcsolatban annak 
módszerét és történetét. A II. részben a gondolkodástan felada-
tait fejtegeti, megkülönbözteti a tiszta és az alkalmazott gondol-
kodásiét, a tiszta gondolkodástanban védi a gondolkodás alap-
elveinek feltétlen érvényét, nagy gondot fordít a logizma miben-
létének s a logizmaviszonyoknak tisztázására. Az alkalmazott 
gondolkodástanban szól az Ítéletről, a fogalomról és a követ-
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keztetésről, a módszerről, a meghatározásról és osztályozásról, 
valamint a tudomány mibenlétéről. Majd az ismeretelméleti fel-
adatokat s ezek különböző megoldásait: az érzékelviséget, a 
tapasztalatelviséget, a Kant-féle kriticizmust, a túlzó kételkedést, 
az alanyias és tárgyias értékelést, a bizonyosság kérdését s a 
vallás és a tudomány viszonyát tárgyalja. Mindezekről azután 
történeti áttekintést nyújt. A III. részben az erkölcstani kérdé-
seket veszi tárgyalás alá: az erkölcsi cselekvés mibenlétét, az 
erkölcsi értékelés meghatározására keletkezett elméleteket s az 
erkölcsi eszményt és alapokat veszi tüzetes vizsgálat alá. Befe-
jezésül mint az előbbi fejezetben, úgy itt is történeti áttekintést 
nyújt. A IV. részben az esztetika kérdéseivel találkozunk : melyek 
az esztetikai alapkérdések, melyek az esztetikai mozzanatok, mi 
a művészet, a művészetek osztályozása és stilusa, az esztetikai 
kategóriák, az esztetikai eszmény és norma. Mindezt történeti 
áttekintés teszi teljessé. Az V. rész a metafizikai kérdésekkel 
foglalkozik. Bőven tárgyalja az állag fogalmát és mivoltát, az 
állagok összefüggését, az oksági elvet, az állagok véges számát, 
a változást és a lelki életet. A fejlődés nagy kérdése külön feje-
zetet kap, melyben az absolutum jelensőségről s a metafizika és 
vallás viszonyáról is találunk elmélkedést. Ezt követőleg meta-
fizikai megállapításait alkalmazza a szerző az egyes kategóriákra, 
az anyagra, a térre, időre, erőre, életre s a lelki világra. A me-
tafizikai részt is történeti áttekintés fejezi be s itt ezekkel a 
nevekkel találkozunk: Plátó, Arisztotelész, Szent Ágoston, Des-
cartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Herbart, 
Schopenhauer, Lotze, Spencer, Bergson. A VI. rész az eszmetan, 
ideológia kérdéseivel foglalkozik. Ennek az eszmetannak a 
további részei a fenomenológia, a viszonyok elmélete, a kate-
goriaelmélet s az érzékelmélet. Az ideológia általában az ismeret 
tárgyait szemléli, még mielőtt különböző irányban elkülönül-
nének s azokat a határozmányokat fejti ki, melyek minden tárgyra 
egyaránt állanak. Ideológia épen azért, «mert a dolgokat csak 
mint adott tartalmakat tekinti: tehát minden lehető dolognak 
csak mintegy ideáját vizsgálja». (241. old.) 1. A fenomelógia 
szorgosan elemzi és lehetőleg legutolsó elemeire bontja az adott-
ságokat, ez a legfinomabb megkülönböztetéseket kívánó terület. 
2. A viszonyokról szóló rész a viszony (reláció) mibenlétét és 
osztályait, a viszonyok viszonyát s a legősibb viszonyok meg-
állapítását adja. 3. A kategoriaelmélet azokról az osztályfogal-

18* 
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makrói szól, melyek által minden ismereti tárgy osztályozható. 
A szerző ezek mibenlétét, tényleges megismerésünkhöz viszo-
nyítva aprioritását, érvényét és felosztását ismerteti. 4. Ebben a 
befejező részben megismertet az értékelmélet kérdéseivel : mi az 
érték, melyek az értékfajok, mikép viszonylanak egymáshoz az 
egyes értékek, kimutatható-e valamely ősérték ? A VI. rész négy 
alrészének elméleti letárgyalása után külön-külön történeti át-
tekintést kapunk. 

íme ez Pauler Bevezetőjének tartalma, lehetőleg rövid át-
tekintésben. Látnivaló ebből, hogy szerzőnk a bölcselettudomány 
minden kérdésére kiterjed s mindegyikről megjelöli a maga 
álláspontját, de egyúttal mindegyiknél megismertet a számottevő 
gondolkodók felfogásával. Bölcselettudományi és bölcselettörté-
neti tájékoztatást nyújt. 

Tárgyalása mindig alapos, igazi bölcselő elmére vall, nagy 
bölcselettörténeti tájékozottságot érvényesít, enélkül sem a kér-
dések tárgyalását, sem a történeti áttekintéseket nem végezhette 
volna ily tökéletesen. Jól ismeri a nagy bölcseleti kérdések meg-
oldására keletkezett összes rendszereket s igyekszik azokról pár-
tatlanul Ítéletet alkotni. Szent Ágoston s utána Leibniz azt mond-
ják, hogy a különböző s egymástól nagyban eltérő bölcseleti 
rendszerek fejlődése közben kialakult egy «perennis philosophia», 
maradandó értékű bölcselet, melyhez a három nagy attikai bölcs, 
Szókratész, Plátó és Arisztotelész bölcselete legközelebb áll; 
örömmel állapítom meg, hogy Pauler bölcselete általában egyez 
ezzel a perennis philosophiával s a régieket és az újakat tudja 
e maradandó értékű bölcselet világánál megbírálni. Pauler mű-
vének megjelenése nagy nyereség bölcseleti irodalmunkra. 

Elismerésem mellett mégis néhány észrevételt kell tennem. 
Mindenekelőtt meg kell mondanom, hogy a mű olvasása és 
megértése épen nem könnyű, a bölcseletben jártasságot tételez 
föl, nem kezdőknek való, pedig a «Bevezetés» cím ezt sejtetné, 
ha pedig kezdők tanulmányozzák, más bölcseleti műveket is kell 
használniok, melyek a bölcselet egész rendszerét tartalmazzák. 
A megértés nehézségét jórészt lehet a tárgy nehézségének tulaj-
donítani, de a szövegezés mégis világosabb lehetett volna, mint 
amilyen valóban. 

Épen nem helyeslem az idegen szók szertelen használatát. 
Már a cím Bevezetés a filozófiába, pedig a bölcselet és a böl-
cselettudomány egészen jó magyar szók. A tartalomjegyzékben 
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és a szövegben ezek az idegen szók és még mások jelzik a 
feldolgozott tárgyakat: logika, etika, esztétika, metafizika, mate-
matika, fizika, kémia, "biológia, ideológia, indukció, dedukció, 
redukció, korrelativitás, logizma, pozitívum, negatívum, kopula, 
szillogizmus, analitikus, szintetikus, autotetikus, funkciók, definíció, 
teória, szelekció, szenzualizmus, empirizmus, kriticizmus, szkepti-
cizmus, szubjektivizmus, objektivizmus, perfekcionizmus, normativ 
etika, szubstancia (ismételten így), forma és matéria, kvalitás, 
kapacitás, fenomenológia, hiparchológia, szubszisztencia, relátió, 
kalkulus. Mindezt az idegen szót meg kellett a műben ismer-
tetni, de a legtöbbet magyarosan is ki lehet fejezni s ezeket a 
szövegben így kellett volna használni, megmondva azt, hogy 
mikép mondjuk latinosan és görögösen. Két okom van arra, hogy 
ezt kívánjam : egyik és fő a magyar nyelv szeretete és becsülése, 
másik és szintén fontos az előadás megértésének könnyítése. 

Néhány tárgyi észrevételt is teszek. A szerző a felvezető és 
a levezető okoskodáson (indukción és dedukción) kívül még 
egy harmadik okoskodást, a visszavezetést (redukciót) állít s azt 
mondja, hogy ez a bölcselkedés sajátos módszere. Ezzel szemben 
megjegyzem, hogy a bölcselkedés mind a két okoskodást, a fel-
vezetőt és a levezetőt is (inductiv és deductiv) megkívánja, mind-
egyiket a maga helyén, ez a két faj a bizonyosságig eljuttató 
okoskodás minden lehetőségét kimeríti s a reductiv nem más, 
mint deductiv, mert általános elvekből való következtetés az, 
amikor valaminek «végső előfeltevéseit nyomozzuk : tehát követ-
kezményből előzményre következtetünk» (a szóban levő mű 14. 
old.), tehát a tényeket alapjaikra és okaikra (rationes et causae) 
igyekszünk visszavezetni (1. ugyanott 15. oldal, alul). 

Nem tehetem magamévá azt a felfogást, hogy «az oly jel-
szó, mint természettudományi alapon felépülő filozófia vagy 
induktív bölcselkedés, bármily tetszetős is első pillanatra, volta-
képen mind a szaktudomány és a tapasztalás, mind a filozófia 
mibenlétének teljes félreismerésére (a szövegben sajtóhibából 
felismerésére) mutat» (18. old.). A bölcselkedésben inductio is 
alkalmazandó, Szókratész is alkalmazta azt a meghatározások 
kialakításánál. 

Nem osztom azt az állítást, hogy létezni annyi, mint hatni 
(48. old. és gyakran), bár tudom azt, hogy a létezést hatásból 
ismerem meg. Ép így tagadnom kell azt, hogy a létezés «meg-
maradást, tehát permanenciát jelent» (68. old.). 
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Aquinói szent Tamás helyesen tartja, hogy ha «semmi 
értelem nem volna örök, semmi igazság nem volna örök: mivel 
pedig egyedül az isteni értelem örök, egyedül abban örök az 
igazság» (Summa theol. I. 16. a. 7.) s igaza van, mikor szent 
Ágostonnal tart, aki szerint «megismerő nélkül semmi sem volna 
igaz» (mind a kettő Paulernál 97. old.); az a felfogás, hogy az 
igazság a léten felül áll s minden létet megelőz, túlhajtott logi-
cizmus s a gondolati rendésavalóság rendjének összezavarása; 
igen, valaki elgondolhat valami igazságot s eldöntheti valaminek 
igazságát, sőt örök igazságot is elismerhet anélkül, hogy Istenre 
gondolna, sőt anélkül, hogy Istent elismerné, ez az ő gondolat-
világa lesz, de valóságban a végtelen, szükségképes lény min-
dennek, tehát az igazságnak is alapja ; őt semmi valóság és semmi 
gondolhatóság meg nem előzheti. 

Nem tudom helyeselni az állagról (a szerzőnél szubstancia) 
azt a Leibniz-féle felfogást, hogy csak «psychomorph szubstan-
tiák léteznek» s hogy «létezni annyi, mint élni» (185. és 191. 
old.). Panpsychismust tartalmaz a szerző következő előadása is: 
«Csak az egyéni átélés az a kapu, melyen át a lelki valóság 
megnyílik előttünk, mely, mint tudjuk, nem külön realitás a ter-
mészeti valóság mellett, de az egyetlen abszolút létező, melynek 
a természeti jelenség is csak megnyilvánulása» (204. old.). 

A princípium rationis sufficientis-t az elégséges alap elvé-
nek mondom s a princípium causalitatis-tól megkülönböztetem ; 
ez amazon alapszik (221. old.). 

Ne mondjuk, hogy minden leirás előítéletekre támaszkodik; 
az előítélet szót téves véleményre szoktuk alkalmazni; az elfo-
gultságot pedig az álláspont helytelen érvényesítésére (243. old.). 

A «Metaphysik der Relationen» c. művet nem Horváth 
József írta, hanem Horváth Sándor dr., most a domonkosrendiek 
tartományi főnöke. 

Amint az igaz-ról, úgy a jó-ról sem fogadom el, hogy 
megelőzi a létet s hogy túl van a létezőn (302. old.). Szerintem 
Arisztotelész követői jól tették, hogy «évszázadokon át, úgy-
szólván az egész középkoron keresztül a létet tartották az érték 
előfeltételének» (303. old.). 

Budapest. Dr. Kiss János. 



Fizetések nyugtatása. 
1918-ra 10 K-t küldött: dr. Gutheil Jenő. 20 K-t: Plébániahiv. Csákvár. 
1919 -re 13 K-t fizettek ,* dr. Gutheil Jenő, Horváth Lajos, Magyary Pál, 

Szunyog Xav. Ferenc, Plébániahivatal Csákvár. 
1920-ra 13 K-t küldött: Bilkei Ferenc. 26 K-t: dr. Hindy Zoltán. 

27 K-t: dr. Sárközy Lajos. 40 K-t: Babarcsik Gyula, dr. Gutheil Jenő, 
Herder & Co. Bécs, Horváth Lajos, Magyary Pál, Szunyogh Xav. Ferenc, 
dr. Töttössy Miklós, Plébániahivatal Csákvár. 

1921-re 20 K-t küldött: dr. Gutheil Jenő. 60 K-t: Barcza Leánder, 
dr. Gutheil Jenő, Kulcsár Kálmán, Molnár Lajos, dr. Töttössy Miklós. 80 K-t: 
Bernardinum Bpest. 87 K-t: dr. Áldássy Antal. 120 K-t: Bencés főgymnáziuni 
tanári könyvtára Sopron, Berényi Mátyás, Bilkei Ferenc, dr. Boroviczény Nán-
dor, dr. Dőry László, br. Förster Gyula, Hajós József, Herder & Co. Bécs, 
dr. Hindy Zoltán, Horváth Lajos, Király János, dr. Kis György, Mezgár Lajos, 
dr. Révay Tibor, dr. Sárközy Lajos, dr. Schermann Egyed, Soltész István, 
dr. Werdenich Endre, Plébániahivatal Csákvár. 153-25 K-t: Magyary Pál.' 
170 K-t: Babarcsik Gyula. 2 dollárt: Köiler Endre. 

A füzet lezártakor érkezett fizetés 1921 végéig: Bezdán József 193 kor. 

A «RELIGIO» ÉRDEKÉBEN. 

A tisztelt megrendelők és egyéb érdeklődők szives figyel-
mébe újból ajánlom azt a Tájékoztatót, amelyet folyóiratom 
1920-ki egyetlen füzetében vállalatom sorsáról közöltem, valamint 
az 1921-iki I. füzetben a «Religio» érdekében mondottakat. Most 
még jobban kell panaszkodnom, mint valaha. Tessék a fentebb 
közölt «Fizetések nyugtatását» megtekinteni, az abban feltüntetett 
pénzmennyiség érkezett be a «Religio»-ra félesztendő alatt, ez 
pedig egészen elenyésző valami, mondhatni semmi ahhoz, 
amibe ma a folyóirat kezelése, kinyomtatása és szállítása kerül. 
Amit a megrendelők eddigelé 1921-re fizettek, az a felét sem éri el 
annak az összegnek, amibe az 1921-iki két füzet került. A tisztelt 
megrendelők nagyobb része a jelen évre nem fizetett és sokan 
előző évekre is hátralékban vannak. Talán csak nem népsza-
vazás ez, mely azt jelenti, hogy a «Religio», mely most fejezi be 
80-ik évfolyamát, mely hazánkban legrégibb időszaki vállalat, 
mely a hit- és bölcselettudomány művelésére egyetlen katholikus 
közlönyünk s melyet épen ezért a mondott tudományok művelői 
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ismételt nyilatkozataik szerint igényelnek, ne jelenjék meg többé ? 
Ismét és nyomatékosan felkérem tisztelt megrendelőimet, szíves-
kedjenek a jelen évre, 1921-re, beküldeni 120 koronát, vagy ha 
már valamit fizettek, a még hátralevőt; akik pedig hátralékban 
vannak, fizessenek 1917 végéig évi 12, 1918-ra 20, 1919-re 13, 
1920-ra 40 koronát. Ha a pártolás nem volna elég s ha az 
ország egyes részeinek elszakítása következtében úgyis felére 
csökkent megrendelők jelentős része nem fizetne, akkor a folyó-
irat két okból nem volna fenntartható: először, mert a bevétel 
nem fedezné a kiadást, másodszor, mert az igazságosság meg-
sértése az, hogy egy jelentékeny rész — esetleg éveken át — ne 
fizessen s ezek példányainak költségét mások födözzék. 

Ha minden kérésem és minden utánjárásom hiábavaló volna 
s a «Religio» fenntartása nekem fedezethiány miatt lehetetlenné 
válnék, akkor mindenesetre támadjon egyes ember vagy intéz-
mény, mely a «Religio» folytatásakép vagy más címen kiad 
ily tárgyú magyar közlönyt, mert ilyenre szükségünk van, ilyen 
nélkül lennünk nem szabad, eddig is kellett valamely időszaki 
irodalmi szervnek lennie, ahol a hit- és bölcselettudományt a 
mi szellemünkben művelők dolgozatai megjelenhettek, de ilyenre 
ma, amikor a nyomtatás nagy drágasága miatt a tudomány mű-
velői még nehezebben adhatják ki dolgozataikat, mint valaha, 
különösen nagy szükség van. Az általam 1886-ban alapított s 21 
éven át virágzott «Bölcseleti Folyóirat», valamint a szintén álta-
lam 1890-ben alapított s 24 éven át fennállott «Hittudományi 
Folyóirat», nemkülönben a «Religio» már sok év óta, szinte 
szemináriumai, alkalmai és nevelői voltak a katholikus hit- és 
bölcselettudományi íróknak, mint ezt maguk az írók közt többen 
nyiltan vallották és vallják; az igyekvők a mondott folyóiratok-
ban helyet kaptak dolgozataik számára, sőt nem egyszer a szer-
kesztőtől buzdítást és irányítást is vettek. Ezt ezentúl sem szabad 
nélkülöznünk. De még arra is rá kell mutatnom, hogy a meg-
nevezett három folyóirat évfolyamai telve vannak érdekes, alapos 
dolgozatokkal, melyekre ma is érdemes és mindig érdemes lesz 
visszatérni, mint ezt is számosak nyilatkozatai jDizonyítják ; az se 
vesszen tehát kárba, amit jelenkori gondolkodó jóbarátaink ter-
melnek és termelhetnek. 

A jó Isten ezen a téren is legyen velünk s úgy intézkedjék, 
hogy katholikus hit- és bölcselettudományi folyóiratunk továbbra 
is legyen. 

Ezúttal is kérem a megrendelőket, szíveskedjenek pontos 
címüket megadni. 

Akik megszállás alul felszabadultak, írják meg, mely füzetek 
nem értek hozzájuk, remélem, hogy mind pótolhatom. 



XI. Pius pápa 
életrajza. 

Összeál l í tot ta > 

POGÁNY KÁZMÉR 
961. A címlapon a pápa kétszinnyomatú képével. 

Ára 6 0 Korona. 
Közel harminc éven át a milanói Ambrosiana-
könyvtárban a tiszta tudományokba mélyedve 
töltötte életét Rattl Achilles, mígnem hirtelen 
lendülettel alig négy év leforgása alatt a varsói 
nunciusi méltóságon át a milanói érseki székbe 
s innen a pápai trónusra lépett. Érdekes, szí-
nes, mély életének minden részletét hiteles ada-
tok nyomán tárja az olvasó elé ez a könyv. 
Rendkívül megkapóan írja le a szerző a pápa-
választás hagyományos szertartását, a római 
utcáknak s a Vatikán környékének a pápaválasz-
tás alatti képét, a pápai koronázás leírhatatla-
nul szép szertartásait s pontos történelmi for-
rások nyomán ismerted a most különösen ak-
tuális római kérdést. A könyv mindvégig le-
nyűgözően élénk stílusában nemes és emelke-
dett, külső kiállításában igen előkelő. A cím-
lap XL Pius pápa arcképét a legkitűnőbb 

reprodukcióban közli. 

A pápa Kétszinnyomatú Képe Külön, leve-
lezőlap alaKban is megjelent ! Ára 6 К. 

Kapható a 

S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t 
KönyvkeresKedéseiben : 

Budapest, IV. Ker., KecsKeméti-u. 2. szám. 
Szeged, Pécs, Cegléd és Balassagyarmat, 

valamint bármely más KdnyrHeresKsdisban is. 



Most jelentek meg a katholikus  
ффф irodalom mesterművei : ффф 

eus É 

Tiefenthaler : 
a «Krisztus papja» szerzőjének gyö-

nyörű könyve 

A keresztény élet. 
Nem a jelszavak, de a keresztény élet-
komolyság könyve ez. Amateur kötés-
ben К 120.— 

Keppler Pál Vilmos : 
A szenvedés problémája. 
Keppler ezt a könyvét — melyet már 
az egész világon ismernek — békeköz-
vetítőnek szánta az ember és a szenve-
dés között. Díszes pergament boríték-
ban, eímképpel . . К 50.— 

Elmélkedések Jézus Krisztus kínszenvedéseiről. 
Clarke atya örökszép elmélkedései, melyek a nagyböjti időszak minden 
egyes napjára íródtak hamvaző szerdától nagyszombatig. Díszes perga-
ment borítékban, címképpel К 50.— 

L I G U O R I S Z E N T A L F O N Z : 

AJézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása 
Olaszból fordította dr. Dombi Márk. Nagy nyereség ez a könyv minden-
kinek, aki komolyan veszi lelke üdvösségét, aki magasabb keresztény tö-
kéletességre törekszik. Díszes amateur kötésben К 100.— 

Szentkeresztúti és más nagyböjti ájtatosságok 
V. kiadás. Ahogyan országszerte végezni szokták. Tartalmazza az egyhá-
zilag jóváhagyott imákat, nagyböjti ájtatossági gyakorlatokat. A 42 olda-
las könyvecske ára К 15.— 

LIGUORI S Z E N T A L F O N Z : 

Szentséglátogatások a hónap minden napjára 
IV. kiadás. 120 oldal. Díszes amateur kötésben . . . К 50.— 

Legkedvesebb ajándékok első sz. áldozóknak : 
r 

Petike az Ur Jézusért. Péterke első sz. áldozása 
Első szentáldozási emlékkönyvecske. Az 
Eucharislia kis hősének története Reiner 
Irma fordításában. Az 50 oldalas köny-
vecske szép képes borítékban К 20.— 

Filó Károly az első szentáldozás átala-
kító hatásat festi meg egy érdekes gyer-
mektörténet keretében.A 30 oldalas köny-
vecske szép képes borítékban К 15.— 

Tömeges rendelésnél árengedmény. 
A Szent-István -Társ u 1 at 

Kis imakönyve 
Igen kedvelt miniatűr alakban (4X6 cm) 
Vászon kötés К 30.—, selyemkötés 
К 50.—, bőrkötés vörösm. ... К 80,— 

rendelhetők"«̂  SZENT-ISTVAN-TARSULATNAL Z S g t i Z . » 
(Könyvkereskedés : IV., Keeskeméti-u. 2. Fiókok : Szeged, Pécs, Czegléd, Balassagy.) 

Imakönyvek nagy választékban!!! 
Most megjelent és összes újdonságainkat tartalmazó könyvjegyzékünket kívánatra 
azonnal ingyen küldjük. Bárhol hirdetett könyv megrendelhető. 
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