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BEVEZETŐ A HETVENHARMADIK ÉVFOLYAMBA. 

ARELIGIÓT 1841. január elsejével Szaniszló Ferenc abból 

a célból alapította, hogy a keresztény tanokat és a 
katholikus egyház igazait a hazai szükségletek szerint 
ismertesse és megvédje.1 E cél szolgálatában mint heten-
kint egyszer, később kétszer, rövid időn át háromszor, 
1904-től a jelen évig ismét hetenkint egyszer megjelenő 
lap, az egyetemes és főkép a magyarországi katholikus 
egyház életét és helyzetét illető eseményeket és terveket 

1 Az 1841. év elején alapított folyóiratnák azért számítjuk csak 73-ik, 
nem pedig 74-ik évfolyamát, mert megjelenése 1852-ben politikai okokból nem 
volt megengedve. — A Religio eddigi szerkesztői ezek voltak : 

1. Dr. tordai Szaniszló Ferenc, nagyváradi kanonok, a központi pap-
nevelőintézet kormányzója, később nagyváradi püspök, 1841—43. 

2. Somogyi (Csizmazia) Károly, a Szent-István-Társulat igazgatója, 
később esztergomi kanonok, 1843—48., majd másodszor 1859 — 60. 

3. Dr. Danielik János, a Szent-István-Társulat alelnöke, majd egri kano-
nok, 1848—55. 

4. Dr. gombai és marcsamagyari Zalka János, egyetemi tanár, később 
győri püspök, 1855—58. 

5. Dr. Pollák János, egyetemi tanár, később pécsi kanonok, 1861—63., 
majd másodízben 1868—69. 

6. Cselka Nándor, óbudai segédlelkész, később esztergomi kanonok és 
felszentelt püspök, 1869-72. 

7. Dr. báró Hornig Károly, egyetemi tanár, jelenleg bíboros főpap és 
veszprémi püspök, 1873-78. 

8. Dr. Breznay Béla, egyetemi tanár, 1878—1895., 27 éven át. 
9. Dr. Dudek János, egyetemi tanár, 1906—1912. 

10. Dr. Hanuy Ferenc, egyetemi tanár, 1913. 
Dr. Breznay Béla az őt megelőző szerkesztőkről és működésükről terje-

delmes és igen érdekes cikket írt a Religio 1911. május 14-iki számába, amely-
lyel a lap 70-ik évét ünnepelte. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 
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tárgyalta, tudományos fejtegetéseket hozott a hittudomány 
minden szakából s úgy a hazai, mint a külföldi hittudo-
mányi irodalmat s világnézeti vonatkozásában a más tár-
gyú irodalmat is kiválóan ismertette. Mindazokban a kér-
désekben, melyek a kereszténységet és a katholikus egy-
házat, kivált ennek magyarországi helyzetét illetőleg fel-
merültek, az elméket felvilágosítani s a lelkeket irányítani 
igyekezett. Evégből a tanokat kifejtette és megvédte, az ese-
ményeket és terveket megbeszélte, hazai és külföldi köny-
veket ismertetett és birált, közben szépirodalmi dolgozatok-
nak, sőt költeményeknek is helyt adott. Jellege hitéleti és 
publícistikai volt s ezt Danielik János szerkesztő úgy fejezte 
ki, hogy politico-egyházi lap, míg Zalka János egyházi- és 
irodalminak, Breznay Béla és utódai pedig a mellékcímben 
tudományos, társadalmi és irodalmi lapnak mondották. 

Az utóbbi években egyházpolitikai és publicistikai 
jellege háttérbe szorult s inkább hittudományivá vált, mert 
előbbi tisztében részint katholikus napilapjaink, részint más 
hetilapok osztozni kezdtek. 

Ámde a hittudomány művelésére 1890 elejétől mos-
tanig fennállt az általam alapított Hittudományi Folyóirat. 

Még régebben, 1886 elején a keresztény szellemű böl-
cselettudomány művelésére alapítottam a Bölcseleti Folyó-
iratot s ez 1905 végéig fennállott. Ilykép 1890-től 1905 
végéig katholikus részről külön közlönye volt a hittudo-
mánynak s külön a bölcseletnek s ez kétségen kívül örven-
detes egy állapot volt. A hittudomány maga igen nagy 
terjedelmű, egymaga megkíván egy folyóiratot. A bölcse-
lettudomány köre is tág, fontossága a világnézetre általá-
ban s a keresztény világnézetre különösen igen nagy. 
Ehhez járul, hogy a külön bölcseleti jelleggel biró folyó-
irat olyanokat is érdekelhet, akik a hittudománnyal szak-
szerűen nem foglalkoznak, így számos világi tudománykedve-
lőt. Azt is szoktam hangoztatni, hogy a bölcselet műveié-
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sére már csak azért is külön vállalat kell, tnert más 
tárgykörrel egyesítve, nehézvolta miatt mindig háttérbe 
szorul. Mégis 1905 végén, mivel abban az időben úgy a 
Hittudományi Folyóirat, mint — és kivált — a Bölcseleti 
Folyóirat megrendelőinek száma külső körülmények miatt 
megfogyatkozott, a Bölcseleti Folyóiratot 21 évi pályafutás 
után be kellett szüntetnem s azóta a bölcseletet is a Hit-
tudományi Folyóirat lapjain műveltük. 

Most azután, amikor a Religio is nagy részében hit-
tudományivá vált, célszerűnek látszott a Religio és a Hit-
tudományi Folyóirat mint sokban megegyező két vállalat 
egyesítése. Nekem nehezemre esett az általam alapított s 
kezdettől fogva az én szerkesztésemben és kiadásomban 
megjelenő folyóirat címétől kivált épen a 25-ik évfolyam 
megkezdése előtt megválnom. Ámde a közjó az első. A tör-
ténetben és érdemekben gazdag, 73 éves Religiónak, mely 
egyúttal Magyarország legrégibb ma is fennálló lapja s 
hazánk történetével hét évtizeden át egybefonódott, fenn 
kell maradnia. Másrészt két közlöny a nevezett célra a mi 
viszonyaink közt túlsók, ennyit nem nagy és amúgy is 
igénybe vett olvasóközönségünk fenn nem tarthat. Hogy 
tehát egyetlen szorosan vett hittudományi és bölcseleti 
folyóiratunk legyen, beleegyeztem az egyesítésbe s a Religio 
nagyérdemű szerkesztője és tulajdonosa, dr. Hanuy Ferenc 
apát, egyetemi ny. r. tanárnak azt az engem megtisztelő 
ajánlatát, hogy a Religiót mint hittudományi és bölcseleti 
folyóiratot 1914 év elejétől én szerkesszem és adjam ki, 
készséggel elfogadtam. 

A folyóirat címe mostantól fogva ez lesz: 

' R E L I G I O 
HITTUDOMÁNYI ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

Az egyesülésnek és új alakulásnak ezt a tényét úgy 
a püspöki kar tagjai, mint szakférfiak és egyéb érdeklő-



4 DR. KISS JÁNOS 

dők, amennyiben eddig értesültek és nyilatkoztak, helyes-
léssel fogadták. 

A Religio újabb alakjában is megfelel eredeti céljá-
nak, hogy a keresztény katholikus világnézetet hirdesse, 
megvilágosítsa, bizonyítsa és védelmezze s eközben fel-
öleli a cimükben megszűnt Hittudományi Folyóirat és 
Bölcseleti Folyóirat tárgyköreit. Tárgyalja elsősorban a 
hittudomány minden szakját: a szentirati tudományokat, a 
hitvédelmet és az ágazatos hittant, az erkölcstant, egyház-
jogot, lelkipásztorkodástant s az egyházi mürégiségtannak 
és az egyházi művészetnek is szívesen ad helyet. Emellett 
tárgyalja a bölcseletnek mindazokat a részeit, melyek a 
világnézet megalapozására vagy kiépítésére szolgálnak. Rö-
viden a világnézet kérdéseinek tudományos tárgyalását vallja 
hivatásául s mint ilyen, egyrészt semmikép el nem hanya-
golható területet művel, másrészt sajátos hit- és bölcselet-
tudományi jellegét megtartva, semmi más vállalat terüle-
tére át nem lép. 

Hogy ily tárgyú folyóiratra szükség van, az nyilván-
való. Ma minden tudományszak, sőt minden jelentős eszme 
megkívánja a maga közlönyét, hogyan maradhatna tehát 
enélkül a legfontosabb, a keresztény világnézet tudományos 
tárgyalása? Ezt a magasztos és egyedül igaz világnézetet 
ma, Istennek legyen érte hála, mindenféle hitbuzgalmi, tár-
sadalmi és politikai intézményekkel ajánlják, terjesztik és 
védelmezik s mindegyik intézménynek megvan a maga 
lapja vagy folyóirata is. Ámde mindezeknek alapját képezi a 
keresztény világnézet tudományos megokolása, igazolása és 
megvédése, enélkül minden ide tartozó intézmény szilárd 
alap nélkül inogna. Mint dr. Székely István egyetemi tanár 
a X. katholikus nagygyűlés alkalmából mondotta: «Társa-
dalmi és politikai mozgalmaink hiú szereplések és ártatlan 
tüntetések, ha gyökerüket a katholikus tudomány által meg-
munkált talajba nem eresztik». Azért ugyanő erős meggyő-
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ződése által ösztönöztetve így buzdít: «Ébredjen már a 
katholikus közvélemény is tudatára annak, hogy az igaz-
ság kutatása és terjesztése, kivált a keresztény hitnek tudo-
mányos megokolása és védelme elsőrendű és legfontosabb 
munka, valamennyi intézményünk létjogának biztositéka és 
minden sikeres katholikus mozgalom alapja és feltétele».1 

A Religio épen a keresztény hitnek ezt a tudományos 
megokolását és védelmét akarja szinen tartani és tőle tel-
hetőleg szolgálni. 

Három főrovata lesz: I. Értekezések egyes tételek tüze-
tesebb fejtegetésére. II. Irodalmi értesítő könyvek, folyóira-
tok és füzetek ismertetésére és bírálatára. III. Vegyesek, a 
hittudományt és bölcseletet illető irodalmi és egyéb moz-
galmak, intézkedések, tervek, kérdések és feleletek, hozzá-
szólások, egyházi rendeletek, papképzés, a hittudományi és 
bölcseleti oktatás eszközei és módjai, valamint mindkét 
tudomány magyar nyelve számára. 

A Religio korszerű akar lenni, azért oly kérdésekkel 
akar foglalkozni, melyek a mai gondolkodó embert érdek-
lik és pedig mindig a mai ember által megérthető nyel-
ven. A régi igaz tanokat megőrzi, bátran hangoztatja és 
megvédi, de egyúttal az újabb kor igényeire figyelemmel 
van s ennek vívmányait örömmel értékeli, sőt gyarapítani 
igyekszik. Jó családapa kíván lenni, aki családja és ven-
dégei számára kincstárából régi és új dolgokat hoz elő: 
Nova et Vetera (Máté 13, 52). 

Emellett a Religio meg akar felelni a magyarországi 
igényeknek s különös figyelemmel lesz a hazai eszme-
áramlatokra, tervekre és kívánalmakra. 

Tárgyalásában magyar és magyaros kíván lenni, egy-

1 A tudomány hatása az életre. Mondotta dr. Székely István az Aquinói-
Szent-Tamás-Társaság, Országos Pázmány-Egyesület és Szent-István-Társulat 
1910. november 14-ikén tartott együttes ülésén. L. Hittudományi Folyóirat, 
1910. IV. füzet. 
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szerű, világos, a magyar ember észjárásának s a dallamos 
magyar nyelv minden követelményének megfelelő. Cimét: 
«Religio» a legműveltebb nemzeteknél elterjedt szóhaszná-
lat s a folyóirat hetven évet meghaladó múltja igazolja. 
De ezzel nem érzi magát feljogosítva latin vagy más ide-
gen szók gondtalan és szertelen használatára, hanem a 
magyar nyelvet tisztaságában megőrizni igyekszik, evégből 
fáradságtól nem irtózik s keresi a hit- és bölcselettudo-
mány megfelelő magyar műszóit. Hogy az idegen szók 
szükségtelen használatát kerüljük, én mindig sürgettem, így 
többi közt a Bölcseleti Folyóirat 1894-iki évfolyamában 
541. s köv. oldalokon s a Hittudományi Folyóirat 1894-iki 
évfolyamában 820. s köv. oldalokon. A bölcseleti magyar 
műszókat összeállítani igyekeztem a Bölcseleti Folyóirat 
1889-ikis következő évfolyamaiban, a hittudományiakat pedig 
a Hittudományi Folyóirat 1899-iki évfolyamának 225. s 
köv. oldalain. Mind a két osztály nagyrészt feltalálható a 
Katschthaler-féle Katholikus Ágazatos Hittan kiadásomban 
megjelent magyarjának VI. kötetében, függelékül, «Műszók 
az ágazatos hittanhoz» cím alatt. 

Hogy minél tökéletesebbet nyújthassak, folyóiratom köré 
a hit- és bölcselettudomány legkiválóbb művelőit igyekez-
tem csoportosítani. Nevezetesen a budapesti egyetem hit-
tudományi karának tagjai is készségesen kilátásba helyezték 
értékes közreműködésüket. Többi közt dr. Breznay Béla, 
dr. Dudek János és dr. Hanuy Ferenc tanárok, mint a 
Religiónak nagy időkön át érdemes szerkesztői és kiadói, 
ezentúl is kedveltjüket fogják benne látni s javára tevéke-
nyen közreműködni. De az összes katholikus hittudományi 
főiskolák tanárait, valamint a többi egyházi és világi szak-
értőket ezúttal is felkérem a közreműködésre. 

A Religio ezentúl július és augusztus kivételével min-
den hónap közepén, tehát évenkint 10-szer jelenik meg 
4—6 ívnyi terjedelemben. A «Hittudományi Folyóirat» 
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évenkint négyszer jelent meg. Külföldön kitűnő hit- és 
bölcselettudományi közlönyök vannak, melyek évente négy-
szer jelennek meg, így az innsbrucki «Zeitschrift für katho-
lische Theologie», atübingai «Theologische Quartalschrift», 
a fuldai «Philosophisches Jahrbuch», a louvaini «Revue 
Néo-Scolastique». Nálunk negyedévenkint jelenik meg a 
Magyar Tudományos Akadémia «Athenaeum»-ja s leg-
fölebb ennyiszer a Magyar Filozofiai Társaság közlemé-
nyei. A ritkábban történő megjelenést ajánlja az, hogy ez 
esetben az egyes füzetek testesebbek s a terjedelmes szak-
dolgozatok számra kevés füzetben közlésre jutnak, azért a 
folytatások száma nem tűlnagy; ellenben sűrűbb megjele-
nés esetén a füzetek kisebbülnek s a nagyobb dolgozatok 
sok folytatást okoznak. Ezzel szemben a gyakori megjele-
nésnek is van haszna, amennyiben a szaktudományt illető 
mozgalmakról s kivált az irodalmi jelenségekről hamarabb 
tájékoztat. Ehhez a belső érvhez hozzájárult több kartárs 
kifejezett óhaja, minek következtében elhatároztam, hogy a 
mainzi «Der Katholik», a paderborni «Theologie und 
Glaube» s a Ii lief «Les Questions Ecclésiastiques» mintá-
jára havonkint jelentetem meg közlönyömet. 

Ámde a gyakoribb megjelenés s ezzel járó nagyobb 
évi terjedelem tetemesen növeli a folyóirat költségeit s eze-
ket elviselni csak akkor lehet, ha nagy a megrendelők 
száma. Ily jelentősebb számú megrendelőre azért is nagy 
szükség van, mert az évi 12 korona díj ily terjedelmű 
tudományos közlönyért, kivált a mai igen nagy nyomtatási 
árak mellett, igazán csekély. 

Azért nagyon kérem mindazokat, kik a keresztény 
világnézet tudományos megalapozása és tárgyalása iránt 
érdeklődnek, egyháziakat és világiakat, karolják fel folyóirato-
mat s rendeljék úgy maguknak, mint intézeteknek, plébániai 
és intézeti könyvtáraknak, olvasóköröknek és egyesületek-
nek, valamint egyes hittanhallgatóknak vagy hittanhallga-
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tók közös tantermeinek. Mindenekelőtt a Religio és a Hit-
tudományi Folyóirat eddigi megrendelői maradjanak a lap-
hoz hűek s ajánlják azt másoknak is. 

A 73 éves Religiót ne hagyjuk cserben, ellenkezőleg 
űj alakjában segítsük újabb virágzásra. 

A nagyérdemű olvasóközönséget még arra is kérem, 
hogy ne Ítéljen kedvezőtlenül mindjárt a mostani füzetből, 
sem kettőből vagy háromból. Egy oly folyóirattól, mely-
nek tárgyköre ilyen széles, egyik ezt, másik azt várja, a 
különböző igényeket egy-két füzet nem elégítheti teljesen, 
azért végleges Ítéletet majd csak idő haladtával tessék 
alkotni. 

A megrendeléseket és előfizetéseket, valamint a lap 
szellemi részére vonatkozó közleményeket, az alul jelzett 
címre tessék küldeni. 

A Religion, mely mindenkor Isten országát, meg-
ismerését és tiszteletét igyekezett és igyekszik terjeszteni, 
legyen ezentúl is az O áldása. 

Budapest, 1914. január 15-ikén. 
Dr. Kiss János, 

egyetemi tanár, 
a Religio szerkesztője és kiadója. 
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I. ÉRTEKEZÉSEK 

S Z E N T J A K A B L E V E L É R Ő L . 

HA JÓL emlékszem, még hittanár koromban végzett történelmi 

tanulmányaim közben olvastam, hogy a berlini városház 
ünnepi termének főfalán van az a freskó, amelynél elfogultabb 
és hazugabb képet a világ még nem látott. A hires lipcsei vitát 
ábrázolja, a főszemély Luther, aki szentül lelkesedve, mély meg-
győződéssel telve, mint az igazság apostola áll a középen, míg 
vitázó ellenfelei a megvert ebek benyomását keltik. 

Nos, a kép annyiban hazug, hogy a személyek jelleme fel 
van cserélve. 

Ebben a lipcsei vitában mondta volt Luther azt az emlé-
kezetes szót szent Jakab leveléről : Es ist nur ein Strohbrief. 
Dr. Eck, tulajdonképeni nevén Mayr János, erősen szorongatta 
dr. Luther Mártont. Ez csak a Szentírást fogadta el a hit alap-
jául s mikor dr. Eck az utolsókenet szentségi jellegét szent Jakab 
apostol levelének utolsó hét verséből a fejére olvasta, Luther 
nem tudott magán máskép segíteni, mint hogy e levelet elnevezte 
szalmalevélnek s kiküszöbölte a Szentírásból. A tudományos 
védekezésnek kétségkívül különös egy módja. 

A «szalmalevél» név azóta közismert fogalommá lett. Diák-
jaink ezrei hallják; nem egy történelemtanár — mint valami 
nagyon szellemes megjegyzést — említi magyarázás közben és 
leveri a növendéke lelkéről — tapasztalatból tudom — a gyer-
meki hitnek soha vissza nem szerezhető hímporát. 

S ezen ezernyi ezrekből talán egy sem tudja, milyen is 
Jakab apostol levele, mert ha tudná, bizony nem úgy nevezné. 
Az egyház egén fényes nap ragyog: az evangélium; kiséri a 
szép, teli hold: az apostolok cselekedetei; udvara 21 csillag, az 
apostolok levelei. 

S e csillagok különféle szinben tündökölnek. Tarzusi Pál 
14 levelének java része a nehéz, a megértéséhez nagyon sok 
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tudást, a lángész szökkenéseinek követéséhez nagyon erős figyel-
met igénylő theologia bűvös fényében úszik. Péter két levele az 
erkölcstan mélységeiben, vagy — mondjuk — magasságaiban jár. 
János három levele hasonló evangéliuma kezdetéhez: az ég felé 
tör. Júdás egy irata tömörségével köt le. 

A huszonegyedik — a Vulgata sorrendjében a tizenötö-
dik — a paulinus levelek után az első — Jakab apostol levele 
az, mely közvetetlenségével, gyakorlatiasságával sem megértésre 
nem nehéz, sem olvasásra nem fárasztó. 

A levél öt fejezetének 108 versén olyan lebilincselően 
kedves hang vonul végig. Megérezzük benne a gyermekeiért 
aggódó atya szeretetét. Minden sorából megcsap az apostol lel-
kesedése, aki előtt csak Krisztus lebeg s aki mindenkit Hozzá 
hasonlónak óhajt. 

S míg ez atyai jótanácsok olyan jól esnek szivünknek, el-
ménket, képzelőtehetségünket gyönyörködteti az a remek nyolc 
hasonlat, mely e fejezetekben gyöngyökként ragyog. 

Van benne kilenc velős mondás, melyet ha követünk, az 
emberi természet legnagyobb gyengéitől szabadulunk meg. 

Ezt a levelet igazán érdemes közelebbről is megtekintenünk. 

I. 
Amióta az első ember gőgjében Isten mellé akart emel-

kedni, magára szabadította a gonoszt s testiségében, gyengesé-
gében saját benső kis országának határain belül is erős szövet-
ségest adott neki. A küzdelem az ember és a gonosz között 
azóta szüntelenül tart s fog tartani, amíg csak halandó ember 
létezni fog. Erre a küzdelemre mutat az apostol az első fejezet-
ben s annak bennünk megnyilatkozására, a kísértésre s ezt Isten 
részéről mint hűségünk próbakövét állítja be, midőn így ír: 
Nagy örömnek vegyétek, testvéreim, ha kísértésbe estek, tudván, 
hogy hitetek megpróbáltatása türelmet hoz, a türelemmel pedig 
azt éritek el, hogy legyetek tökéletesek és teljesek, miben sem 
fogyatkozván meg. 

Örömet érezzünk, ha kísértésbe kerülünk, ez a tökéletesség 
legmagasabb foka, a hűség hősiessége, amely eped azután, hogy 
megnyilvánulhasson; de lehetséges, mert csak kérnünk kell ren-
dületlen hittel, hogy az a boldog férfiú lehessünk, aki elviseli a 
kísértést, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját. 
(5, 12. v.) 
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Ezzel tulajdonképen az egész életet festi, sőt a jutalom 
elnyerésében átcsap az örökkévalóságba is. Az «egész» életet, 
mert megvan írva : Küzdelem az ember élete a földön. Az örökké-
valóság attól függ, ki hogyan állja meg a helyét e küzdelemben. 

S hogy mi jól megállhassuk, hogy a 12. versben elénk 
tűzött célt el is érhessük, szent Jakab rámutat esetleges megve-
retésünk okaira is, mikor a 14. versben ezt mondja: «Kit-kit a 
saját testisége kisért», a 19-ben: Legyen minden ember gyors 
a hallásra, de késős a beszédre s a haragra; a 21-ben: Vessetek 
el magatoktól minden tisztátalanságot s a gonoszság bőségét; a 
22-ben: A szó cselekvői s ne csak hallgatói legyetek, mert (27) 
az igazi hit a jótettekben s a tiszta életben van. 

Bizony, rectum habet, mondotta volna erre kedves emlékű 
egyik tanárom. A megszólás, irigykedés, harag, a testi bűn s 
ennek édes testvére, sokszor szülője, a mértékletlenség s a reny-
heség, a kárhozat felé vivő, nem pedig a Jákob-féle lajtorja 
főfokai. 

Aki féket vet nyelvére, az békében él az emberekkel; a 
mértékletesség, az erős, becsületes munka megzabolázza a testet 
s ha mindehhez imádkozunk is, non cribrabit nos Satanas, sicut 
triticum. 

íme, dióhéjban az egész asketika egynéhány versben. S ez 
legyen, ez lenne szalmalevél? 

* * * 

A második fejezet kimagasló pontja a szeretet főparancsá-
ból eredő, igazán és egyedül keresztény erény: az irgalmasság. 
Milyen szépen, milyen igazán elragadóan rajzolja az ihletett író! 
Az első hét versben általánosságát hirdeti, a nyolcadikban elne-
vezi királyi parancsnak. Szép, találó elnevezés, mert uralkodókká 
tesz minket először önmagunk, önszeretetünk felett, azután fele-
barátaink felett is. S olyan szépen folytatja: Ha válogatjátok a 
személyeket, bűnt követtek el, eltérvén és elitéltetvén a törvény 
által, mint megszegői. Mert ha valaki meg is tartja az egész 
törvényt s egyben vét, vétett az egész ellen. 

Ez Jézus Krisztus szelleme ! Két dolog bizonyos e világon : 
hogy meghalunk s hogy nagyon sokat vétkezünk. A vétek a 
halált iszonyúvá, rettenetessé, borzalmassá teszi. Súlya alatt nem 
egy koronás fő hajolt a végső kétségbeesés örvényéig s a büsz-
keség, a gőg mélyen megalázódott. Mert egyszer ez életben 
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mindnyájan egyenlők vagyunk: a halál órájában, mikor nincsen 
sem úr, sem szolga, nincs király, herceg, gróf, báró, nincs sze-
gény és gazdag, hanem csak egy: a szegény bűnös ember, aki 
Ítélőbíró Istene elé készül. 

S ezt a rettegett Ítéletet csak egy teszi biztosan kedvezővé : 
a bánat. De meglesz-e, ráérek-e, nem jön-e a halál mint a tolvaj, 
talán mulatozás közt, talán lelkem legindisponáltabb hangula-
tában ? 

Töltsd életedet jótevő szeretetben és nyugodt lehetsz. A sze-
retet Istene: az Atya, — a megtestesült szeretet: a Fiú, — a 
munkálkodó szeretet: a Szentlélek irgalmasan fog veled elbánni, 
ha ez erénnyel felékesítve jelensz meg Előtte. Mert írva vagyon: 
a szeretet elfödi a bűnök sokaságát. Itt e földön megszerzi a 
megtérés, a boldog utolsó óra kegyelmét; odaát, az örök hazá-
ban, az örök dicsőségben pedig a neki járó külön jutalmat. Én 
erősen hiszem, hogy ennek az erénynek is külön gloriola jár. 

Erre int a második fejezet. S ez legyen, ez volna «szalma-
levél ?» 

* * * 

A harmadik fejezet a világon lehető minden bűn és baj 
főforrásával, a nyelvvel foglalkozik s minden filozofálást felül-
múlóan jellemzi ezt a kicsi s mégis oly sok bajt okozó tagun-
kat. A 2. versben felállítja a főtételt: Aki szavával nem vét, az 
tökéletes férfiú s azután remek hasonlatokban szól a nyelv meg-
fékezéséről s ennek nehézsége- és szükségességéről. A lovat, 
legyen bármilyen tüzes, zablával fékezhetjük, a legnagyobb hajó 
is engedelmeskedik a kormányos, illetve a kormány nyomásá-
nak, kis tűz nagy erdőket pusztíthat el; — így a nyelv is igaz-
gat mindent, tüzet, haragot támaszt, dönt béke és háború fölött, 
ez az universitas iniquitatum, a gonoszság összessége. Az állatokat 
fékezzük, szelídítjük, a nyelvvel alig bir egy is. Nyugtalan rossz 
az, telve halálthozó méreggel. 

Bizony igazat mond. Az ember hármas körét ez a kicsike 
kis jószág zavarja meg. A családban minden bajnak, békétlen-
ségnek ez a forrása; a társadalomban duló személyes ellensé-
geskedést ez okozza ; s hogy annyi nép oly sokszor ontotta vérét 
szörnyű csatákban, annak okát a francia közmondás kissé javított 
kiadásában kereshetjük: keresd a nyelvet. 

Némítsátok el — nem a nyelvet, hanem mérges, hibás, 
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bűnös kinövéseit s nagyban elősegítitek a családi békét, a tár-
sadalmi s a nemzetközi nyugalmat. 

Ezt mondja szent Jakab s ez legyen «szalmalevél?» 

-k-k* 

A negyedik fejezet összes tizenhét s az ötödik fejezet első 
12 versében szent Jakab igazi szocialista. Minden kornak két 
főbajával: a gazdagok keményszivűségével s a szegények túlsá-
gos türelmetlenségével foglalkozik, kivált mikor a két klasszikus 
helyen így ír (14 vers): «Megrozsdásodott az aranyotok és 
ezüstötök s a rozsdája (mert t. i. nem használtátok föl jótevésre) 
a vádlótok lesz és enni fogja testeteket, miként a tűz. Gyűjtötte-
tek, de a magatok vesztére. íme azoknak, akik lekaszálták rétjei-
teket, visszatartott bére kiált s e kiáltás az Úr fülébe jutott». 

Ezek igazán komoly, bátor szavak! 
A másik klasszikus hely a 7 - -8 vers: «Legyetek türelme-

sek, testvéreim. A földmives várja a föld termését és türelmes, 
mert tudja az időt. Ti is legyetek türelmesek, míglen eljő az Úr. 
Erősítsétek meg a sziveteket». 

Úr Isten, ha erre hallgatna a világ, nem fenyegetne min-
ket a szocializmus réme. A mi időnkre is illik az Úr Jézus mon-
dása: «Már fehérek a vetések» — de milyen értelemben? Érik, 
érik az elégedetlenség s nem mondhatjuk, hogy nincs oka, 
alapja. Quousque, és kitör a rettenetes harc, melynek szórványos 
jelenségeivel minduntalan találkozunk? 

Ha a gazdag méltányos és irgalmas, a szegény türelmes 
volna s mindkettő az a hitből kifolyólag: nem kellene sok mun-
kával, nagy áldozatokkal egyesületeket alapítanunk. Egy egyesü-
let, és szép, mert a testvérek egyesülete volna az egész világ. 

íme, nemcsak az evangéliumnak van meg a maga eszményi, 
szép szocializmusa, (Religio 46. évfolyam, 23. szám), hanem az 
újszövetségi szentkönyvek második részének is. Kétezer éve lesz, 
ahogy az apostol ezt megírta s jobb írt ma sem tudunk modern 
korunk e súlyos bajára. 

S ez legyen, ez volna szalmalevél?! 

II. 
Nagyon szép és hálás tárgy volna, sok jó gondolatot kel-

tene, ha úgy jó közelről megtekintenők a levél utolsó hét ver-
sét, mert ott van a punctum saliens: az utolsó kenet szentségi 
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jellege, melyet csak az elvakult rosszakarat nem lát meg. De ez 
a dogmatikusok dolga-gondja, mi most a levélnek irodalmi szép-
ségeivel foglalkozunk. 

Amint a bevezetésben említettem volt, van e levélben a 
jótanácsokon kívül nyolc remek hasonlat is. Az első az 1, 6-ban 
így szól: «Kérjen mindenki élő hittel, kételkedés nélkül; mert 
aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámához, melyet a szél ide-
oda hajt.» De szépen festi ez a vers Jézus mondását: «Ha van 
hitetek s azt mondjátok a hegynek, menj innen oda, meglesz.» 
Amint ezt, mint tényt, szórói-szóra olvassuk a csodái miatt thau-
maturgusnak nevezett szent Gergely életrajzában. (Breviárium 
nov. 17.) 

Ha az e hasonlatban rejlő tanúságot követnők, de sok min-
den máskép volna e világon! Igaz, rosszak mindig volnának, ha 
másért nem, ut boni exerceantur. Amíg ember lesz a földön, 
lesz bűn is, sajnos. De a jók, a kiválasztottak imája, ha rendü-
letlen hitből fakadna, mennyi rossznak vehetné elejét. S ehhez 
egy, csak egy, nagyon könnyű és mégis nagyon nehéz kellék 
szükséges: hogy önmagunkat alaposan meggyőzzük arról, hogy 
a vérünkbe menjen át, miszerint Isten mindent megtehet és 
olyan végtelenül jó, hogy teljesíti a gyarló ember imáját is, ha 
ez gyermekként Hozzá mint égi Atyjához simul, hittel, bizalom-
mal, alázatos szeretettel. 

A második az 1, 23-ban van: «Aki csak hallja az igét és 
nem cselekszi is, hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben 
látja a saját képét és elmenvén, azonnal elfelejtette, milyen is 
volt.» Találó, az életből vett hasonlat. Megérti a legműveletle-
nebb is. És nagy egyszerűsége dacára is mélyen markol az em-
ber benső, lelki életébe. A «gnóti seauton» más szavakkal, hason-
latban adott kifejezése, melyet szent Ágoston örök szépségű 
«Fohászai»-ban így imádkoz el: «Úr Jézus, vajha megismerhet-
nélek Téged, megismerhetném önmagamat.» Magna ingénia con-
veniunt, itt is. Ez az önismeret, önmegismerés az alapja a férfias 
jellemnek s a felsőbb tökéletességnek. Lehet, hogy a szív, a lélek 
kertje felül le van kaszálva, dudva, gyom nem tanyáz a felüle-
ten. De odabenn! Csupa szétágazódó, egymásba fonódó gyökér, 
szenvedelmeink, titkos, kedvelt hibáink hálózata. Lehet, hogy a 
felszin csendes a lélek vizén, de odalenn hogy zajlanak ki nem 
irtott hajlandóságaink mély örvényei, csak alkalomra lesve, ami-
kor vadul kitörhetnek! Mély önismeret nélkül a jellem csak 
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nád, ingó nád marad, tökéletesedésről szó sem lehet, mert a 
rossz felüti a fejét, az örvény háborog. Erre figyelmeztet a má-
sodik hasonlat. Mintha a sorok között olvasnók keresztelő szent 
János intését : a gyökérre a fejszével. Hosszú élet szép célja tárul 
elénkbe, a folytonos önfegyelmezés, a magunk minduntalan meg-
tekintése, a harc, férfias küzdelem azzal, amit az egyház taní-
tása az eredeti bűn maradványának nevez. De szép, tartalmas 
hasonlat ! 

A harmadikat a 2, 2—5-ben találjuk meg: «Ha közétek 
lépne egy férfiú, fényes ruhában, ujjain arany gyűrűkkel s eljönne 
oda egy szegény is, kopott ruhában és ti a gazdag elé sietné-
tek s azt mondanátok neki: ülj itt kényelmesen, a szegénynek 
pedig: te állj itt, vagy ülj lábam zsámolya mellé, nemde Ítélte-
tek és gondolataitok igaztalanok? Halljátok,-kedves testvéreim: 
nemde Isten a szegényeket választotta ki e világból, gazdagokká 
tevén őket a hitben és országának örököseivé ?» Ez igazán klasz-
szikus hely. Rövid, néhány sorba leszűrve az evangélium szel-
leme, mely a szegényeknek hirdettetik, hiszen az, aki hozta, maga 
is szegény volt. Korunkban a pénz, a nagyravágyás, a hízelgés, 
a csúszásmászás uralkodik —felfelé; lefelé a lenézés, megvetés; 
a szegény munkást kihasználják és azután félredobják; megvetett 
pária. Ezzel ellentétben a keresztény jellemnek milyen szép voná-
sát adja ez a három vers ! Ne a ruha, hanem a benső érték sze-
rint becsüld, akivel dolgod akad; ne vesd el magadtól emberi 
méltóságodat, a porba mászva náladnál előkelőbb előtt ; ne nézz 
orrfintorítva a szegényre, mert nagyon könnyen megeshetik, 
hogy a dúsgazdag s a koldus Lázár esete itt is ismétlődni fog. 
Manapság teli a levegő az «egyenlőség» jelszavával, fölkapta 
már az asszonynépség is. Hol találhatunk szebb intelmet erre, 
mint szent Jakab 2, 2—5. verseiben ? De hát ez nem kell a világ-
nak, mert Szentírás; bolondmódra hajhássza másutt és nem találja 
meg, mert az mind deadly dust, az igazi út, az igazi érték e 
néhány sorban van. 

Ó ti vakok, mikor nyilik már meg a szemetek? 
A negyedik hasonlatot a 2, 15—16-ban olvassuk: «Ha fi-

vagy nőtestvéred ruhátlan és nincs meg a mindennapi kenyere, 
s valaki közületek azt mondja neki: menj békével, melegedjél 
és lakjál jól s nem adjátok meg neki a szükségeseket, mi haszna 
lesz?» Inkább az életből vett kép ez, mint hasonlat. Luther előtt 
már ez a két vers miatt is rászolgált e levél a «szalmalevél» 
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névre, mert egyik sarkalatos tanítását dönti halomra, azt, hogy 
a hit a cselekedetek nélkül is üdvözít. A 17. versben van a 
kiegészítése: «így a hit is, ha nincsenek jócselekedetei, halott 
önmagában.» Ez a kép Jézus Krisztus tanításának egyik legszebb 
virága. Az irgalmasság cselekedeteit sürgeti, de ha mélyebben 
gondolkodunk fölötte, ezek módjára is rájövünk. Nagy lelki 
finomság, igazi műveltség, élő hit kell ahhoz, hogy ne csak 
tegyük, de Jézus szellemében is tegyük a jót: szeretettel, test-
vériesen, úgy, hogy a segített, az istápolt, a megajándékozott ne 
érezze, hiába, mindig fonák helyzetét. Ez az igazi lelki nemes-
ség, főúri gondolkodás, a szellem «kékvér»-e. A Jean Nesmy 
Madame Pelourde-féle alakjai, akik a szegénnyel éreztetik, hogy 
most jót tettek velők, nem az Üdvözítő tanítványai. Nem tudom 
kifejezni elég világosan ezt a gondolatot, mert túlterjengene a 
tanulmányom, mert erről hasábokat lehet írni, csak azt tudom, 
hogy aki szent Jakab e két versének szellemében jár el, annak 
koronája elhomályosítja a föld minden drágakövét, az elérte a 
legelérhetőbbet: nagyon hasonlít az isteni Mesterhez. És ez elég 
ez életre is, meg az örökkévalóságra is. 

De térjünk át az ötödik hasonlatra, melyhez tárgyrokon-
ságban a hatodik és hetedik csatlakozik. E hasonlatokat már a 
III. fejezet első megtekintésekor láttuk; szólnak a hajóról, az erdő-
ket elpusztító kis tűzről és a fékezhető vadállatokról. 

A benső, lelki életnek, ki-ki legsajátabb magánügyének a 
punctum saliens-e a nyelv. Milyen szívesen imádkozik, mily 
örömmel dolgozik, foglalkozik az, aki az ascetica isteni kulisszái 
mögé és közé csak egy pillantást vetett! S ha a lelki élet embere — 
bízvást mondhatjuk, hogy férfia, mert férfiú a szó legnemesebb 
értelmében — este vagy a hét végén visszatekint az elmúlt napra, 
hétre, gyakran mondhatja édes, alázatos örömmel: ezt az időt 
jól töltöttem, nem követtem el szándékos, durvább bocsánatos 
bűnt, mert magamban, mert egyedül voltam. Hanem az is meg-
esik és nem ritkán, hogy keservesen panaszolja önmagának és 
Istenének: Emberek közé kerültem, jó Uram, et minor inde redii. 
Ha úgy egy éven át gyónásainkat leírnók, és Szilveszterkor átnéz-
nők, azt látnók, hogy imáink tökéletlensége mellett — ami nagyon 
gyakran csak emberi gyarlóság — a nyelv hibái azok, amelyekről 
rendesen vádolnunk kellett magunkat. Már hiába, jól mondja az 
apostol : aki nyelvével nem vét, az tökéletes férfiú ; mert aki erre 
a lelki magaslatra ér, az leigázza az egész embert. Hiszen ami 
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erkölcstelenség, harag, viszály, megszólás, gőg, büszkeség, káromlás 
csak van a világon, mindannak a forrása vagy kifejezője a nyelv. 
Igazán nyugodt, valóban lelki, katholikusan tökéletes életet csak 
az él, aki ezt az álnok macskát jól bilincsre veri. 

Most lássuk az utolsó hasonlatot, a 4, 15-ben! «Mi is a ti 
életetek? Köd, amely rövid ideig tart, s azután elmúlik, hogy 
mondhassátok: ha élünk, ezt vagy amazt tesszük majd.» 

Mennyi gondolatot kelt bennünk ez a néhány szó! Köd az 
élet. A köd állhatatlan, szilárd alakja nincs, a legkisebb szellő is 
változtat rajta. Van-e valami állhatatlanabb, bizonytalanabb az 
életnél? Ha el is tekintünk a legfőbbtől, hogy az isteni gond-
viselés véghetetlen jóságában csak egy dolgot tett bizonyossá e 
földön: a halált, s ugyanazon jóság ezen egy bizonyost tette a 
legbizonytalanabbá, ami az időpontját illeti, hogy készüljünk, 
hogy mindig készen, résen legyünk: az emberi élet, csak egy 
rövid nap esélyei is milyen kiszámítathatatlanok ! Reggel egész-
ségesen kelsz fel és este már a haldoklók gyertyája ég a mere-
vedő kezedben; a nap kezdetén terveket kovácsolsz időd miként 
való felhasználására, a végén az ellenkező irányban találod magadat; 
a felkelés utáni édes lelki béke lefekvésedkor háborúsággá vál-
tozik ; reggel Isten gyermeke nem egy és szürkületkor a szivében 
tanyázik a bibliában Jézus-említette hét gonosz. Köd az élet, 
melyet az örökkévalóság napja mindig feljebb és feljebb vonz, 
s mire eltűnik: felettünk is felhangzik az utolsó földi örökség, 
a sír göröngyeinek tompa dübörgése. S ha kérdezzük, miért van 
ez így, választ az apostol ad: «Ha az Úr akarja, ezt vagy amazt 
tesszük.» Ha az Úr akarja! Igen, mert Tőle függünk, mert fogoly 
madár vagyunk kezében, kivel azt teszi, amit akar. Csakhogy 
nálunk, Krisztus híveinél, ez a függés édes, mert azt is mondjuk: 
Mi Atyánk. 

Szebbnél szebb gyöngy ez a nyolc hasonlat. S ez volna, ez 
legyen «szalmalevél?» Badarság; csak minden jó- és szépérzék 
hiján levő, tanulatlan gyűlölet mondhatja. Mik e levélhez képest 
az ókor klasszikusai!? 

III. 

A «szalmalevél» elnevezés megcáfolására elegendők volnának 
az eddig elmondottak is. Nekünk más célunk is van : szent Jakab 
levelének közelebbi megismerése, s ez nagyon tökéletlen, nagyon 

Religio, hiltud. és bölcs, folyóirat. 2 
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fogyatékos volna, ha szép mondásait, számra kilencet, nem néznők 
meg közelebbről, legalább röviden. 

Az első, az 1, 13: «Senki se mondja, mikor kisértésben van, 
hogy Isten kisérti. Mert az Úr próbálja a gonoszokat, de ő senkit 
sem kisért». A kísértés a lelki életben az, ami a fizikaiban az 
árnyék: el nem maradhat. Kellemetlen, megalázó, sokszor nagyon 
nehéz. Nem emlékszem már, melyik asketikai könyvben olvastam, 
hogy kísértéskor katonák vagyunk, akiket őrhelyükön az ellenség 
golyózáporral áraszt el, de nem árthat a hű őrnek, mert hite 
páncéljáról, alázatos bizalma pajzsáról a löveg visszapattan. És 
más helyen: az ellenség a győzelem reményében támad reánk; 
mert ha előre tudná vereségét, nem alkalmatlankodnék, lévén a 
lelki haszon egy visszavert támadás után olyan nagy, hogy az 
egész pokol felbődül haragjában. Haszna van a kísértésnek min-
dig: megmutatjuk hűségünket Urunkhoz; ez az a véső, amely 
lassan leszedi rólunk szögletességeinket, az a sugár, amely kiszá-
rítja lelkünk salakos posványait. 

A második, az 1, 27: «Tiszta és mocsoktalan vallásosság 
Isten és az Atya előtt ez: látogatni az árvákat és özvegyeket 
bajaikban, s önmagát e világtól szeplőtelenül megőrizni». A katho-
likus élet titka, a tökéletesség kulcsa ez a néhány szó, a Krisztus 
szerinti jellem fővonása. Irgalom, szeretet, elnézés másokkal, kivált 
a szegényekkel szemben; szigor önmagunk iránt. Ahány szentje 
van az egyháznak, kanonizálást érdemelt magasztos erényeik 
mind e kettőben csúcsosodnak ki. Mert az első a főparancs nehe-
zebbik részének a megvalósítása — Istent könnyebb szeretnünk, 
mint gyarló embertársunkat — a második pedig az önmagában 
sohasem bízó alázatosság, az önkritika kifejezője. Tiszta, bűntelen 
élet vagy komoly poenitentia és felebaráti szeretet az a két szárny, 
melyen lelkünk egykor az égi haza felé fog szállani. 

A harmadik, a 2, 14. is erről szól : «Mit használ, testvéreim, 
ha valaki azt mondja, hogy van hite, és jótettei nincsenek ? Meg-
mentheti őt a hite?» T. i. jótettek nélkül. Mintha a szent apostol 
már előre látta volna Luther tévedését és hallotta volna szavait. 
Csattanósabb cáfolat számos eltévedt testvérünk tévhitére nem is 
képzelhető, mint e szavak. A hit tettek nélkül szép keret kép 
nélkül; zongora, hangszer, hozzáértő művész nélkül; eledel, mely 
előttünk áll, ízletesen elkészítve, de nem használhat, ha nem 
esszük meg. 

S mert ez a tétel olyan nagyon fontos — örökkévaló-
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ságunk múlik rajta — szent Jakab még egy, igazán találó mon-
dást szentel neki a 2, 18-ban : «Mutasd meg tettek nélküli hitedet, 
(azt nem tudod megtenni) és én megmutatom neked az én hitemet 
a tetteimből». (Én megtehetem, mert láthatók.) Ez a mondás 
először is a protestantismus szellemes, találó cáfolata. Az igazi 
katholikus empirismus Jézus szép szavának népiesítése! «Nem az 
jő a mennyek országába, aki mondja: atyám, atyám, hanem aki 
Atyám akaratát teljesíti.» Már pedig a mennyei Atya akaratának 
első hallható megnyilvánulása a tíz parancs volt, melynek máso-
dik tábláját a felebarát iránti kötelességeink — tehát kívánt, 
parancsolt tettek — töltik be. Ez a mondás másodszor életünk 
tartalma. Mert mit ér az élet, ha elmúlása után nincs, aki mondja : 
ez jó ember volt. Ezt a jelzőt csak a jótettek szerzik meg, s ebben 
igaz a közmondás: vox populi, vox Dei. 

A Luther tévelye ellen küzdött és küzdő számos tudós, 
szónok és hivő összes érveinek koronája a 2, 19: «Te hiszed, 
hogy egy az Isten és jól teszed; a gonosz lelkek is hiszik és 
remegnek». Halálos pörölycsapás ez a sor a lutheranismusra. 
Odaállítja a veszedelmes, az emberi társadalom legvigasztalóbb 
vonását, a jótevő szeretetet nem parancsoló, fölöslegesnek mondó 
tévtant, ahová való : az ördög oldalára. Kemény szó, de nagyon 
igaz. Mert mi lenne társadalmunkból, ha az önzés, a rideg-hideg 
önérdek, a részvétlenség hittétel alakjában volna meg, amint azt 
Luther tanításának szellemében találjuk? Hiszen, ha elfogadom, 
hogy a hit cselekedetek nélkül is üdvözít, e mondásnak édes-
testvére az: tehát nem teszek jót. Az összefüggés, a kettő egy-
másra következése az ember legemberibb vonásán, az önszere-
teten alapszik, melyet csak a parancs tud fékezni. A jótevő szeretet 
nélkül már itt e földön pokol volna: a gazdagoknál a kemény-
szivűség, a szegényeknél az elkeseredés pokla, s a Sátán, Lucifer 
Belzebub egész pokoli bandájával együtt valódi orgiákat ülhetne 
a föld felszínén. 

Az utolsó négy mondásban a szentiró tovább festi a valódi 
keresztény jellemet. Ennek alapja az önismeret, s az ebből folyó 
alázatosság a 3, 2. szerint: sokban vétünk valamennyien. Az alá-
zatos önismereten épül az igazi bölcseség, amely a 3,17 szavai-
val : szerény, békeszerető, tisztes, megnyerő, a jóba egyező, telve 
irgalommal és jó gyümölccsel (már megint itt van !), nem itél, 
nem alakoskodik. A XX. század modern emberének mert a 
férfiú nevet nem érdemli meg — találó, negativ képe ! A mai 

2* 
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kor gyermeke előtt mi sem ismeretlenebb, mint a szerénység 
értékes ibolyája, a türelem másokkal szemben, szóban, tettben, 
társalgásban tisztesség — a flirt korában ! — mindent keres ő, 
csak épen jót nem, telve van önzéssel, nyelve gonosz, éles, 
mint a hóhér kétélű kardja, irgalmatlanul a sárba tapossa fele-
barátja becsületét s emellett fitogtatja kevés, vagy csak látszó-
lagos jóoldalait. Kedves Apostol, de kitűnő fényképező vagy —-
a negatív kép vonásról-vonásra hú. 

S a pozitív példakép igazán szép. Nincs ember, aki egy 
tudós, becsületes, hivatását komolyan fölfogó és teljesítő férfi, 
egy igazi jó háziasszony, anya szerénysége előtt le nem venné 
kalapját. Mert az erény önkénytelenül is tetszik, hódolatra, bámu-
latra késztet, bár — sajnos — csak másokban. S a szerénység 
még se más, mint alapos önismeret, amely tudja, hogy magától 
mire sem képes s minden elismerést az igazi forráshoz utasít: 
Istenhez, a minden jók Adójához. 

Aki szerény, ismeri a maga gyengeségeit, az békét hagy 
másoknak s mielőtt a más szeméből kihúzná a szálkát, a saját 
gerendáit tologatja el; ebbe pedig belemulik az egész élet; ez 
a türelem viszi a jótettekre, a tettben-szóban jó példaadásra, amely 
azonban, épen önismeretéből kifolyólag semmitől sem áll távo-
labb, mint a farizeusi alakoskodástól. 

Ilyen szép jellemet ember a saját erejéből magában nem 
fejleszthet; azért mondja az apostol: (4, 8.) «Közeledjetek Isten-
hez és Isten közeledni fog hozzátok». Ezzel megadja a forrást, 
ahonnan a művészi szobormunkához erőt meríthetünk, de meg-
adja az utánozni való eszményt is : az Istenembert, Jézus Krisztust. 

Az utolsó mondás a 4, 12: «Egy a törvényhozó és Ítélő-
bíró, aki elveszthet és megszabadíthat». Szent Jakab e szavaiban 
mély lélekismerőnek bizonyul. Az ember oly gyarló, oly gyönge, 
természetét az eredeti bűn úgy megrontotta, megrázta, hogy az 
isteni szeretetre, Isten fönségére gondolás mellett szüksége van 
riasztó motívumokra is. Már Dávid is bevallja ezt zsoltárában : 
a mandatis tuis timui. Sanctio, mély, súlyos sanctio kell a tör-
vényhez és Isten meg is adta ezt: a kárhozatot, a maga örökké 
tartásával. Ez bizony erős érv. Szentek használták fel, mint pl. 
borromaei szent Károly, aki reggel, mikor mindennapi gyónásá-
hoz készült, elment lélekben a betlehemi istállóhoz, onnan a 
golgothai kereszthez, ettől pedig a kárhozat helyére. Vagy bor-
giai szent Ferenc, kinél a napi hat imaóra közül egy a kárhozat 
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elgondolásának volt fentartva. A mi psychologiánk olyan, hogy 
erre a rettenetes, sötét képre sokszor szüksége van, mert—-adja 
Isten, ne gyakran — megesik, hogy a kísértés nagyon nehéz. 
Nem kizárólagos eszköz, ezt el nem fogadom, csak nagyon se-
gítő bajtárs, apród. Sok ezret hozott vissza a jó útra Jézus éle-
tének szemlélése, de sok ezret s ezek között talán a legkono-
kabb bűnösöket, a gondolat a kárhozatra. 

íme, a kilenc mondás. Ha követjük a belőlük természetsze-
rűleg folyó tanítást, az ember legnagyobb gyengéitől szabadu-
lunk meg: a kísértésben elbukástól, az önzéstől, a gőgtől s a 
túlvilági büntetés gondolata furkósbot lesz a kezünkben, amely 
elől megszalad minden gonosz lélek, oda, amire épen gondo-
lunk. Milyen igazán szép gondolat az — távolról sem az enyém, 
úgy olvastam valahol — hogy az ördögöt a saját kínjaival ver-
jük vissza. 

íme, ezek annak a «szalmalevélnek» tanulságai. 
Bars-Kapronca. Zámboy Béla 
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ÁMULT század hetvenes éveiben New-Yorkban Theosophical 
Society névvel egy társulat alakult meg, mely célul tűzte ki 

magának küzdeni a spiritismus ellen, megtéríteni a materialistá-
kat s hindu és buddhista bölcseséggel ismertetni meg a világot. 
Az idő folyamán mind világosabb és határozottabb lett a társu-
lat hármas célja, t. i. : 

1° középpontjául szolgálni egy általános testvériségnek, mely 
különbség nélkül minden embert magába foglal; 

2° előmozdítani a vallásösszehasonlító tudománynak, a böl-
cseletnek s a különböző népek ismeretkincseinek tanulmányo-
zását ; 

3° kutatni a természet kevésbbé ismert törvényeit s az ember 
rejtett képességeit.1 

Eleinte rossz idők jártak a társulatra. A kedvezőtlen körül-
mények az alapítókat, Blavatskynét és Olcott ezredest Amerika 
elhagyására kényszerítették. Indiába mentek tehát, ahol is theo-
sophikus tanaik hindu befolyás alatt meglehetősen átalakultak s 
a benszülöttek között már-már gyökeret is vertek. De 1884 — 
85-ben «rettenetes csapás» éri őket, mint Sinnet, a társulat elő-
kelő tagja, maga is bevallja. A Society for Psychical Research 
egy bizottsága a Theosophical Society úgynevezett csodáit csalá-
soknak minősíti, Blavatskynét pedig a történelem legtökélete-
sebb, legravaszabb és legérdekesebb csalói egyikének bélyegzi. 
Blavatskyné Németországba vonul vissza s jó időn át nem is 
hallat magáról. De sokkal energikusabb természet volt, semhogy 
a megkezdett munkát abbanhagyta volna. Felvette újból a hit-
térítői munkát, egyesítette a szétszórt tagokat. Sőt — amit a 

1 Giov. Busnellt S. J. : Manuale di Teosofia. Roma, 1909. (Civ. Catt.) 
15. oldal. 
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theosophusok csodának mondanak — megnyerte a társulatnak 
Bésant Annie-i is, egy anglikán pap elvált feleségét. Ez a Bla-
vatskynénál sokkal tehetségesebb nő lett annak halála után a 
társulat elnöke. A társulat 1910-ben az ő vezetése alatt 17.000 
tagot számlált a világ minden részében elszórtan. (E szép szám-
ból hazánkra — Istennek hála — csak 77 esik.)1 

Mint a theosophusok maguk is bevallják, nagyon nehéz 
meghatározni, mi is voltaképen a theosophia.2 «A theosophia — 
mondja Agabiti — száz és száz elfelejtett, de most újra élő és 
életre képes tudomány, a különböző népektől évezredeken át 
összegyűjtött tudás kincse, tudomány, mely az embernek az élet 
legmélységesebb kérdéseiről feleletet ad.» 3 Besant szerint «a böl-
cseség vallása»; «ősrégi tudomány a világmindenségről.»4 Az a 
tanítás, «dass allen individualisierten Erscheinungen eine und 
dieselbe Wesenseinheit zugrunde liegt (oder dass das Wesen 
alles Daseins eines ist) und dass allen Individuen abstrakte 
Wesenskerne (Individualitäten) innewohnen, die den Kreislauf 
ihrer Fortentwickelung vollenden durch das schliesslich Auf-
geben und Aufgehen ihrer eigenen Selbstheit (Individualität) in 
der Wesenseinheit alles Daseins (in die absolute Selbstheit, in 
das absolute Sein»).5 

A theosophia tanítása pantheismus.6 Egyedül Isten létezik, 
a többi dolgok az ő megnyilvánulásai. Legtökéletesebb megteste-
sülése a földön az ember, de azért minden dolog isteni, nemcsak 
az ember. Isten a végső célja mindennek, hozzá tér vissza, belé 
szívódik föl (reabsorbed) minden élet. 

Az örök cél elérése nehéz, oda egy élet nem elég; azért 
is a modern theosophia egész sereg újból való megtestesülést 
(reincarnation) fogad el. Az ember halálakor a személyiség 
(personality) elválik az egyediségtől (individuality). A személyi-
ség, mely négy különböző finomságú anyagi princípiumból áll, 

1 Lásd Zimmermann: Die neue Theosophie; Stimmen aus Maria Laach 
1910. 79. Band 387—400; 479—495. old. 

2 Ha «le definizioni, sempre difficili, sono spesso inutili e dannose, qui 
sono itnpossibili» — mondja Agabiti. Busnelli 32. old. 

3 Busnelli 31—32. old. 
4 U. o. 31. old. 
5 Így Hübbe-Schleiden. Lásd : Stimmen aus M. L. u. o. 388. old. 
6 A modern theosophia egészen pantheista. A régi theosophusokról nem 

merjük állítani, hogy mindnyájan pantheisták lettek volna. 
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megszűnik. Megmarad az egyediség, mely három, szintén anyagi 
princípiumból van összetéve, ú. m. az értelmi lélek, a szellemi 
lélek és a szellem.1 Ha jó volt életében az ember, akkor az egye-
diség a Devachan-ba. jut, vagyis a boldogság régiójába. A Deva-
chan lakója elfelejt minden fájdalmat s addig tartózkodik a kel-
lemes helyen, míg a boldogító képzetek kincsét ki nem merí-
tette. Utána újból egyesülnie kell egy személyiséggel, azaz újból 
meg kell testesülnie mindaddig, míg csak tökéleiessé nem lesz. 
Ez esetben a hetedik princípium, a szellem, egyesül Istennel. 
A reincarnatiók a «Karma» törvény szerint mennek végbe, azaz 
mindenki közülünk olyan létezési időszakot (Daseinsperiode) kap, 
amilyen életet élt az előbbi megtestesülés ideje alatt. 

Mindaz bűn, ami az embert örök céljától, az Istennel való 
egyesüléstől visszatartja. így a szenvedélyek, vonzalmak az ember 
legnagyobb ellenségei, mert lekötik és táplálják a személyiséget 
s úgy gátolják az embert annak levetkőzésében. Teljesen önzetle-
nül kell mindent cselekednünk, hiszen végső célunk úgyis önma-
gunknak, öntudatunknak, egyedi létünknek megszűnése, illetve 
beleolvadása az egyedül létező isteni öntudatba. 

Megtörténik időről-időre, hogy a tökéletességre jutott egyed, 
aki tehát újból-megtestesülésre kötelezve többé már nincsen, az 
emberiség iránt érzett nagy szeretettől indíttatva újból megteste-
sül, megjelenik a földön. Az ilyen egyedeket «Nagy Mes te rek-
nek (Great Masters) nevezi a theosophia. Ezek, mint Besant 
mondja,2 az emberi nem lelki vezetői. Buddha, Krisztus, Mohamed 
ilyen Great Masters voltak. Mindnyájan isteni eredetűek. Céljuk 
is közös: vallást adni az emberiség számára. «Az összes vallá-
sok — tanítja Besant — ugyanannak a törzsnek, az isteni böl-
cseségnek ágai s mindnyájan isteni emberek tanításából veszik 
eredetüket, akik mindig ugyanazon erkölcstant hirdetvén, ugyan-
azon jelentéses®szimbólumokat használván, a világ különböző 
nemzetei számára [a vallás alapigazságainak azon részét adják, 
melyet az illető nép képes elfogadni»,3 megérteni. A theosophia 
előtt «egyformán isteni eredetű a szeplőtelen Krisztus és az 
ocsmány Mohamed ; aki a szenvedélyek legyőzését hirdeti épúgy, 

1 «A szellem az anyag magasabb rendű alakulása s az anyag egyszerűen 
nem más, mint kristályosult szellem» — Blavatskyné szerint. Lényeges különb-
ség nincs tehát az anyag és szellem között. Stimmen 392. old. 

2 Busnellt 86. old. 
3 U. o. 86. old. 
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mint aki a testi élvezetet dicsőíti.»1 «Mert a különböző, akár 
ellentétes formulák alatt — hangoztatják — ugyanaz az erkölcsi 
tisztaság van elrejtve».2 

A vallás nemcsak egész nemzetekre, hanem az egyes em-
berekre nézve is relativ és változó. Más a vallása a tudósnak, 
más az egyszerű nép fiának. Innen van azután, hogy minden 
vallás kétféle igazságot tartalmaz: nyilvános (exoteric) és titkos 
(esoteric) igazságokat. Az előbbiek csak arra valók, hogy a nép-
pel megkedveltessék a vallást. A titkos tan egy és ugyanaz min-
den vallásban, t. i. maga a theosophia.3 

Ez röviden a modern theosophia tanítása. Mondjunk-e bírá-
latot róla? «Man klagt nicht selten — mondja Zimmerman — 
es gebe in unserer Zeit keine Lust zu glauben mehr; wir näh-
men nur an, was wir mit dem Meterstabe messen und mit 
unsern fünf Fingern greifen können. Das muss grundfalsch sein. 
Denn ohne eine unglaubliche Fähigkeit, ja Lust zu glauben 
hätte die neue Theosophie nicht so lange schon bestehen und 
eine immerhin erkleckliche Zahl von Anhängern gewinnen kön-
nen.»4 Tanítása a bölcselettel s a józan ésszel hadi lábon áll, 
tételeit bizonyítani pedig nem is kíséreli meg. 

Mi sem szándékozunk ezen lehetetlen pantheismus tüzetes 
vizsgálatába bocsátkozni ; a Civiltà Cattolica utolsó évfolyamai 
úgyis behatóan tárgyalják annak egyes tételeit. Csupán egy feje-
zetet ragadunk ki a sok közül : a theosophia állásfoglalását a cso-
dával szemben. Ab uno disce omnes. 

* * * 

A theosophia lényegében nem új tudomány. Már a hinduknál 
is találkozunk vele.5 Sok tétele megegyezik a buddhismusszal. Az 

1 U. o. 87. old. 
2 U. o. 87. old. 
3 «Theosophy in its widest sense, claims to represent that moreor less 

secret, mystical and esoteric body of truth which lies behind all religions and 
creeds, Christian and Non-Christian alike — to be that distilled essence of 
pure religion with respect to which exoteric dogma is, so to say, the flavouring 
and colouring matter, added in the various creeds for the sake of commen-
ding it to popular taste.» R. H. Benson: «Non-Catholic Denominations» (Lon-
don 1910) 187—8. o. 

4 Stimmen aus M. L., u. o. 399. o. 
5 «Theosophy is only Hinduism in a modern dress» — tanítja Besant. 

(Stimmen u. o. 492. o.) 
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első századok gnostikusainak tanítása pedig egészen theosophikus. 
Idők folyamán az egyes tanok többé-kevésbbé módosultak s így 
jött létre a theosophia modern alakja, melyet bevezetésünkben 
ismertettünk. 

A theosophia felfogása a csodáról nagy változáson nem ment 
át s így elég a modern theosophia csodaelméletét ismertetni és 
birálni. Mi azonban megfelelőbbnek és tanulságosabbnak tartjuk 
a régi idők theosophiájának követői közül is bemutatni egypárat.1 

Látni fogjuk, a modern theosophiáról is áll a régi jó közmondás : 
Nihil novi sub luna ; a modern philosophiai és vallási tévtanok a 
régiek előtt sem voltak ismeretlenek. 

A régi theosophia szerint csodát művelni azért tud az ember, 
mert része van az isteni mindenhatóságban, vagy mert van egy 
bizonyos szerve, tehetsége, mely ugyan lényegében nem termé-
szetfölötti, de amely mégis alkalmassá teszi az embert magasabb 
rendű dolgok végzésére. Ez a felfogás található a hinduk «Sankhja-
fogai>-jában.2 

A buddhismus szerint az emberben bizonyos természetes 
erők vannak a csodálatos dolgok végzésére. «Elismeri a budd-
hismus — olvassuk a 368. kérdést a madrasi theosophikus tár-
sulat elnökének, Olcottnak «Buddhista Katekizmus»-ában3 — 
hogy az embernek, természete szerint, bizonyos rejtett erői van-
nak azon jelenségek létrehozására, melyeket közönségesen «cso-
dák»-nak neveznek?» 

«Igen — szól a felelet -, de azok természetesek és nem 
természetfölöttiek. Kifejleszthetők ama rendszer segélyével, mely 
szent könyveinkben, mint pl. a Visuddhi Mârga-ban van leírva.» 

«Az emberek közt — kérdi tovább (371) — mely osztályok 
a szerencsés birtokosai ez erőknek?» 

«Fokozatosan fejlődnek ki abban az egyénben, aki az asz-
kétikának meghatározott periódusát (einen bestimmten Werde-
gang ascetischer Praxis), a «Dhyâna»-t elvégzi.» 

A régi gnosztikusok tanításával Irenaeus ismertet meg ben-
nünket : Aki a világot teremtő szellemeket meg tudja vetni, velük 
dacol, hasonló dolgokat művel, mint Jézus. «Quapropter et ad 

1 Bővebb ismertetést 1. H. Denzinger «Vier Bücher von der religiösen 
Erkenntnisse Würzburg 1856—7. II. kötet 361—390. o. 

2 Denzinger id. m. II. 361—2. o. 
3 A 36. kiadásnak német (harmadik) fordítása Dr. Bischoff Erichtől. 

(Leipzig 1906.) 
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tantum elationis provecti sunt, ut quidam quidem similes esse 
dicant Jesu, quidam autem adhuc et secundum aliquid fortiores.»1  

Mindenkiben megvan a tehetség ilyen dolgok végzésére. 
Ha istenivé lesz, csodát is tud művelni az ember, mondták 

a neopythagoreusok. Hogy pedig istenivé váljék, csak az szük-
séges, hogy az igazságosság birtokában legyen. 

A neoplatonikusok egy része pedig symbolikus cselekmé-
nyek segélyével akarta elnyerni az Istennel való egyesülést s 
következőleg a csodatévő hatalmat. 

Scotus Erigena nem fogadott el olyan csodát, mely a ter-
mészet fölött van, mely a természet rendes járásán csorbát üt. 
Minden csodának (még egy halott föltámasztásának is) létrehozó 
oka a természet és az isteni kegyelem együttműködése: «Nullum 
enim miraculum in hoc mundo contra naturam Deum fecisse 
legimus (?) : sed causis naturalibus administrativis et effectricibus, 
jussu Dei movente, quascumque virtutum theophanias, divina 
narrat história... Ambabus itaque cooperatricibus, ipsa quidem 
natura et gratia, resurrectio perficitur.»2 Csodálatost művelni, a 
természeten uralkodni, hozzátartozik az ember lényegéhez s e 
képességét csak a bűn elkövetése által veszíti el: «Si humana 
natura non peccaret, eique, qui earn condiderat, immutabiliter 
adhaereret, profecto omnipotens esset. Quidquid enim in natura 
rerum fieri vellet, necessario fieret; quippe dum nihil aliud vei-
let, praeter quod creatorem suum fieri vellet.»3 

A neoplatonikus és kabbalista Reuchlin (1455—1522) a csodát 
az emberi értelemnek Istennel való egyesüléséből magyarázza: 
«consortium divinitatis cum mente humana facit, quod Deus 
homine utitur pro instrumento.4 Ez az egyesülés titkos egyez-
mények (paktum) és szavak segélyével jön létre. Aki az isteni 
dolgokat mélyebben megismeri, attól Isten nem tagadhatja meg 
a csodatevő hatalmat, hanem kényszerül őt eszköznek használni 
a csodák végzésében. 

Cardanus, a XVI. században élt mathematikus, orvos és böl-
cselő, hasonló felfogásnak hódol a csodát illetőleg, amennyiben 
ő is az Istennel való egyesülésben találja a csoda okát. Az emberi 
értelem és akarat egyesül Istennel, úgyhogy Isten és ember aka-

1 Denzinger II. 362. o. Azonkívül : Migne, Patrol, graeca tomus VII. 
139-142. 

2 Denzinger I. kötet 90. o. 3 U. o. II. 362. o. 4 U. o. II. 363. o. 
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rata egy és ugyanaz lesz. Egyesek ismeretlen természeti okokkal 
akarják — mondja ő — megmagyarázni a csodát, mások a lélek 
erejével: «sed, ut scripsimus, matúra nostra videtur ardere, cum 
Deum vere amare coeperit»... «Cum vero mens ipsa ardens 
fuerit in Deo, tunc [nostra natura supra seipsam effertur, mira-
culaque contingunt.»1 

A nettesheimi Cornelius Agrippa (1486—1535) a hitben 
találja a csoda gyökerét. «Az értelem a szeretet, remény és hit 
által Istennel összeköttetésbe jön és istenivé válik s megkapja a 
csodálatos hatalmat: puszta szavával változást idézni elő a dolog-
ban. Ilyen emberek parancsolnak a természetnek, esőt keltenek, 
betegségeket gyógyítanak, halottakat támasztanak föl, az elemek 
szolgálnak nekik. Ilyenek voltak az apostolok és próféták.»2 Csak 
erős hit kell a csodához; mellékes, hogy az, amit hisz az ember, 
az igaz vallás-e vagy bálványozás. «Quilibet enim in religione 
sua, etiam falsa, modo firmissime credat veram,... spiritum suum 
ea ipsa credulitatis ratione elevat, donec adsimilat spiritibus illis, 
qui sunt duces et principes eiusdem religionis eaque speretur, 
quae ratio et natura non discernunt.»3 

Nagyon természetes dolog, hogy az ember csodát művel a 
földön — tanítja a svájci Theophrastus Paracelsus (1493—1541) — 
«mert azokat művelni Isten természetéhez tartozik, mi pedig mind-
nyájan Őtőle születünk és mindenkiben annak az ereje van, akitől 
származik» ;4 így hát mibennünk Isten ereje van. 

Tanítványa, Fludd, még csodálatosabb dolgokat regél, mint 
mestere. A világot éltető szellem Krisztus, azaz a bölcsek köve. 
Jelen van ő az ételekben is, de leginkább a folyékony aranyban 
(aurum potabile). Aki ezt az aranyat megissza, lassankint leveti 
a durva anyagiságot, angyali természetet vesz fel, egynemű lesz 
Krisztussal. «Semmi sem ismeretlen előtte, minden tudományt, 
művészetet és nyelvet ért, bármilyen csodálatos dolgot végre 
tud hajtani.»5 

Böhme (1575—1624) szerint minden dolog csoda: «e világ-
nak épúgy mint az angyali vagy akár a pokoli világnak lényege 
mind Isten csodája.»6 Az ember is művel csodát, mert isteni ere-
detű lelkében megvan hozzá a tehetsége. «Es liegen alle Eigen-

1 U. o. 364. o. 3 U. o. II. 365—6. o. 
2 U. o. 365. o. 4 U. o. 366. o. s U. o. 367. o. 
6 «Dreifaches Leben des Menschen.» c. 11. n. 106. Deuz. 389. 
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Schäften in ihr (der Seele), sie mag erwecken und einlassen, was 
sie will ; was sie dann immer erweckt und einlässt, das ist Gott 
angenehm, so sie nur mit ihrem Willen in die Demut und in 
den Gehorsam in Gottes Liebe gewandt stehet, so mag sie Wunder 
machen, was sie will.»1 

Az ember az igazi csoda Louis Claude St. Martin előtt 
(1743—1804) «Beszédünk, gondolkodásunk, a bennünket körül-
vevő dolgok egyesülése és bomlása mi egyéb — kérdezi egy 
helyen — mint természetfölötti jelenség?2 Az ember részese Isten 
vágyainak, következőleg Isten erejének is. Csodát tud tehát művelni, 
mert egyrészt övé minden erő és tetszésére alkalmazza azt, más-
részt ő a világ megjavítója és eszköze, terjesztője az isteni csodá-
latosságnak. 

Schelling (1775—1854) berlini előadásaiban a csodát úgy 
magyarázza, hogy az ember az isteni akarat felvételével meg-
kapja hozzá a hatalmat. «Und daraus, dass Christus sich eines 
aussergöttlichen Seins als eines göttlichen begebend, den gött-
lichen Willen anzieht, erklärt sich auch seine Wundermacht. Der 
den göttlichen Willen angezogen [hat, wirkt kraft dieses gött-
lichen Willens Wunder.»3 Egy pantheista szájában ilyen magya-
rázat semmit sem magyaráz meg. 

Scotus Erigena nézetét követi Zimmer: a «hit» által Istennel 
egyesült ember — ha bűne nincs — csodát tud művelni. «Es ist 
nicht nur möglich, sondern sogar notwendig, dass der Mensch, 
durch Religion innigst verbunden, in manchen Fällen der Natur 
zu gebieten vermöge... sie (die Wunder) sind nur Zeichen des 
über die Herrschaft der Natur erhobenen Menschen, in welchem 
die Herrlichkeit des ersten Menschenpaars vor seiner Sünde 
dargestellt wird.»4 

A XIX. század közepe táján Kern is Scotus Erigena nézetét 
újította föl : a bűntelen, szent ember természetéhez tartozik csodát 
művelni. «Jesus als der unsündliche und heilige, is der schlechthin 
freie, eben darum naturgemäss, d. h. seinem Wesen gemäss, 
Wundertäter.»5 

Hogy a modern theosophusok tanítását a csodáról megérthes-
sük, figyelembe kell vennünk, hogy maga a theosophia kétféleképen 
érthető: vagy mint tudományos rendszer, vagy mint tapasztalás 

1 «Vierzig Fragen, Fr. 2 n. 5. Denz. 368. 
2 U. o. II. 372. o. 4 U. o. 374. o. 
3 U. o. 373. o. 5 U. o. 381—2. o. 
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(experientia personalis). A theosophiát mint tudományt már ismer-
tettük. A theosophia mint egyéni tapasztalás, egyéni tehetség nem 
egyéb, mint Isten magasabb fokú megismerése. E megismerés 
Istennek közvetetlen látása, szemlélése (visio Dei). E megismerésre 
törekszik minden theosophus, ez a célja a praktikus theosophiának. 
A katholikus dogma is tanítja, hogy Istent színről-színre fogjuk 
látni. Köztünk és a theosophusok között mégis áthidalhatatlan az 
űr. Szerintünk a visio beatifica a személyes, tehát tőlünk külön-
böző Istennek, a mi Urunknak, természetfölötti adománya, melyet 
csak a másvilágon nyerünk el. A theosophia ellenben azt mondja, 
hogy természetes erőinkkel jutunk el már itt a földön annak az 
Istennek szemlélésére, aki nem más, mint maga a világminden-
ség, az egyedül létező Lény. Jól mondja Zimmermann: «Theo-
sophie als persönliche Fähigkeit oder Erfahrung, und zwar im 
vollkommenen Grade, ist die mit Abstreifung des individuellen 
Bewusstseins verbundene Anschauung des pantheistischen Abso-
luten».1 

Isten szemléletére elmélkedés és önmegtagadás juttat el 
bennünket, mondják a modern theosophusok; sőt még ez sem 
elég. Egy jó csomó újból-megtestesülést is megkívánnak ahhoz, 
hogy valaki Istent közvetetlenül láthassa. Ilyenformán a dolog kissé 
nehéz; munkát, fáradságot követel. De vigasztalásul nagy juta-
lommal kecsegtetnek bennünket. Ha a tövises úton Isten szem-
lélésére egyszer már eljutottunk, ha értelmünk Istent közvetetlenül 
látja, akkor nekünk szerencséseknek semmi sem lehetetlen többé, 
mindent véghez tudunk vinni, azt is, amit csodának szoktak ne-
vezni.2 

Első tekintetre újnak tetszik a tan. Pedig régi, nagyon régi. 
Semmivel sem újabb magánál a theosophiánál. Mindig hirdette 
ez az Istennek közvetetlen látását, szemlélését s ezt tartotta—leg-
alább is részben — a csoda okának. A hinduk,3 gnosztiku-
sok,4 neoplatonikusok,5 Reuchlin,6 Johannes Scotus,1 Cornelias 
Agrippa,8 Böhme9 mind-mind ezt tanították. Ha tehát a theosophiát, 
mint egyéni tapasztalást szemléljük, azt találjuk, hogy a régi 

1 Stimmen aus M. L. 389. o. 
2 «It is claimed — and there is little doubt that there is some truth in 

the claim — that those who by contemplation and ascetism in the Theoso-
phist method conquer their animal desires, gain a certain personal power 
resembling that of the saints.» Bensőm 191. old. 

3-9 Denzinger I. 274 ; 290 ; 299 ; 376 ; 319 ; 381 ; 430. old. 
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theosophia is az, ami az új, vagyis «Anschauung der Gottheit, 
zu welcher der Mensch mit eigenen, natürlichen Kräften sich 
erheben könne.»1 Mind a modern, mind a régi theosophia ebből 
az Isten-látásból származtatja a c sodá t , 2 mert mikor a régiek 
«hit»-ről beszélnek, mint a csoda okáról, Isten látását értik ez-
alatt.3 A különbség csak annyi, hogy az «Isten-látás» tanán kívül 
a modern theosophia az újból-megtestesülés tanát hívja segítsé-
gül a csoda megmagyarázására; sok régi theosophus pedig azt 
a tant, hogy a lélek isteni eredetű és lényegü, vagy hogy a 
bűntelen emberi lélek természetes erőihez tartozik a csodatévő 
hatalom. 

A theosophia tanítását a csodáról röviden így foglalhatjuk 
össze. A csodatévő hatalom az embernek Istennel való egyesü-
léséből származik. Ezen egyesülés vagy fizikai vagy erkölcsi. 
A fizikai némelyek szerint abban áll, hogy az emberi lélek Is-
tentől veszi eredetét s vele egylényegű. Mások szerint abban 
állana, hogy a bűntelen lélek Istennek csodatévő erejét termé-
szeténél fogva birja. Ám a theosophusok inkább az erkölcsi 
egyesülést hangsúlyozzák. Ez Istennek tökéletesebb megismerése, 
szemlélése, látása s az emberi akaratnak az istenivel való meg-
bonthatatlan összhangja. Azt állítják továbbá a theosophusok, 
hogy ezt az egyesülést Istennel, természetes, önerejéből érheti el 
az ember. Hogyan? Válaszolnak erre is: Az egyesülés magasla-
tára csak akkor juthat el az ember, ha az általuk meghatározott 
önsanyargató műveleteket annak rendje és módja szerint elvégzi( 

a magia titkait, a varázsigéket és bűvészi fogásokat elsajátítja. 
Vájjon megmagyarázza-e a csodát az Istennel való fizikai, 

illetve erkölcsi egyesülés? 
Mielőtt ennek vizsgálatába bocsátkoznánk, fontosnak tartjuk 

újból emlékezetünkbe idézni a theosophusok (pl. Böhme) ama 
felfogását, hogy a csodák tulajdonképen nem is különböznek 
Isten egyéb műveitől. Teremteni, avagy egy halottat föltámasz-
tani egy és ugyanaz Isten előtt, mert hiszen mindegyik elvégzé-
sére végtelen erő szükséges. 

Hát ebben teljesen igazuk van. Minden legkisebb dolog 
végzése végtelen erőt kíván, mert az eredmény mindig «valami» 
(ens), minek létrehozására véges tehetség nem elég. A teremt-

2 Denzinger I., 268. o. 
3 Denzinger I., 290, 378, 382. 
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mények cselekvésében a scholasztika a concursus naturalist tanítja. 
De nem is abban különbözik a csodás a természetestől, hogy 
az előbbihez végtelen erő kell, az utóbbihoz véges. A különbség 
abban áll, hogy bár mindegyik létrehozása végtelen erőt követel, 
a «nem-csoda» a természet törvényei szerint történik, ellenkezőleg 
a csoda. A csoda összehasonlító mértéke tehát nem Isten, nem 
az isteni mindenhatóság, hanem a teremtett világ megállapított 
törvényei. «Nihil potest dici miraculum — mondja Szent Tamás — 
ex comparatione potentiae divinae, quia quodcumque factum di-
vinae potentiae comparatum est minimum, sed dicitur aliquid 
miraculum per comparationem ad facultatem naturae, quam 
excedit».1 Az egész természetben s minden egyes tárgyban bizonyos 
kényszerűség, követelmény (exigentia) tapasztalható, melynélfogva 
azok ugyanazon körülmények között ugyanazon eredményt hoz-
zák létre. A feldobott kő mindig lefelé esik, az eltiport rovar 
életre nem kel, a jég fajsúlya mindig kisebb a cseppfolyós víz 
fajsulyánál. Ezen természeti törvények, épen mert állandóak, 
áliandó okot tételeznek föl magukban a dolgokban, mely nem 
más, mint a dolgok lényege, természete. A természeti törvények, 
a dolgok követelményei (exigentiái) nem változnak meg a csoda 
alkalmával sem. A földobott követ akkor is vonzaná a föld, ha 
csodálatosan a levegőben maradna. A különbség abban áll, hogy 
a természetes jelenségek a dolgok követelményei szerint történ-
nek, azok oka a természet s a természeti törvények. Ellenben a 
csoda a dolgok exigentiája ellen vagy legalább is azok fölött 
van, miértis a csoda oka nem lehet a természet, hanem a ter-
mészet fölött álló, azon uralkodó Lény, Isten. 

Ezek után könnyű már feleletet adni a theosophia ama 
tételére: az ember — mivel lelke isteni lényegű, következőleg 
mindenható — fizikailag Istennel egyesült és csodát tud mívelni. 

Ilyen panteistikus fölfogás mellett csodáról szó sem lehet. 
Láttuk, a csoda összehasonlító mértéke nem Isten, hanem a ter-
mészet, a tárgyak, melyek erőit fölülmúlja, melyek követelmé-
nyei ellen történik a csoda. A pantheismus ilyen Istentől külön-
böző természetet nem ismer: szerinte minden dolog egyformán 
része az istenségnek, egyformán Isten. Az egy isteni természet 
exigentiái ellen semmi sem történhetik, annak erőit semmi föl 
nem múlja. A csoda különbözik Istentől, mint az okozat létrehozó 

1 1 qu. 105 art. 8 in c. Denzinger II. 392. 



A T H E O S O P H I A ÉS A C S O D A 3 3 

okától. A mindenistenítés ilyen különbözőséget tagad. A csoda a 
természeten kívül álló, a természet törvényei fölött szabadon ural-
kodó Istent tételez föl. A pantheistikus istenség maga a szükség-
képen és vakon működő természet.1 

A theosophusok közül sokan — mint láttuk—olyan fizikai 
egyesülést fogadtak el, melynélfogva az emberi természet tehet-
ségeihez tartozott volna a csodatevés hatalma s tőle csak a bűn 
fosztotta meg az embert. 

Hogy ősszüleink a bűnbeesés előtt tudtak-e csodát mívelni, 
arról mi (legalább is azok, akik nem vagyunk theosophusok) 
semmit sem tudunk. Tegyük föl, hogy megvolt hozzá a hatal-
muk. Az a kérdés most már, milyen címen birtokolták a csoda-
tévő hatalmat. Három lehetőség van: vagy természetükhöz tar-
tozott az erő, vagy Isten természetfölötti adományának köszön-
hették, avagy erkölcsi tökéletességük volt annak forrása. Az első 
föltevés szóba sem jöhet. Az ember tehetségei és erői a józan 
bölcselet szerint a test és lélek egyesüléséből származnak s így 
minden emberben megvannak; mivel pedig fizikai tehetségről 
van szó, attól a bűn, az erkölcsi törvény átlépése «per se» nem 
fosztja meg az embert. E feltevés tehát nem magyarázza meg, 
miért csak ősszüleink s néhány kivételes szent egyén a csoda-
tévő hatalom szerencsés tulajdonosai: A második feltevés semmi 
nehézséget nem okoz; elfogadhatjuk azt mi is. Hiszen mellette 
a csodatévő erő természetfölötti marad s így a csoda természe-
tes úton többé már nem magyarázható. 

De a theosophusok természetes úton akarják megfejteni a 
csoda problémáját, azért is a harmadik föltevésbe kapaszkodnak : 
ősszüleink csodákat tudtak mívelni, mert erkölcsileg nagyok, 
bűntelenek voltak. E csodatévő hatalmat egyformán kiterjesztik 
minden emberre, aki Istennel erkölcsi összeköttetésben áll. Min-
denki tud csodát mívelni, ha értelme a «hit», Isten színről-színre 
látása ; akarata a szeretet, engedelmesség vagy önmegtagadás által 
Istennel egyesül. 

Mint látni fogjuk, ez az Istennel való erkölcsi kapocs ép 
oly kevéssé magyarázza meg a csodát, mint a fizikai. 

Kétféleképen gondolható el ezen egyesülés. Vagy úgy, 

1 Ha tehát a pantheismus igaz volna, semmi nehézségbe sem ütköznék 
«csodát» mívelni. Csakhogy az a «csoda» nem is volna igazi értelemben 
vett csoda. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 3 



34 DR. DŐRY LÁSZLÓ 

hogy ezzel Isten minden kifelé irányuló cselekvése egyúttal az 
emberé is lesz, vagy úgy, hogy ezen erkölcsi egyesülés szükség-
képen maga után vonja a csodatevő hatalmat. Az első föltevés 
pantheismus volna. A másodikban az erkölcsi és megismerési 
rendből a fizikaira vonnak következtetést, természetesen a logika 
arculcsapásával. 

Hogyan is történik tulajdonképen az embernek erkölcsi 
egyesülése Istennel ? (már t. i. a theosophusok szerint.) Az emberi 
értelem közvetetlenül látja, szemléli Istent, az akarat szereti Öt, 
Isten pedig viszont szereti az embert. 

Miért kellene következnie ezek után a csodatévő hatalom-
nak? Először is: más dolog megismerni, szeretni és más dolog 
csodát mívelni. Az emberi megismerés tárgya az «igaz», a szere-
teté a «jó», a csodatévő hatalom tárgya pedig a fizikai világban 
létrehozható jelenség. Más és más a sajátos tárgya e három tehet-
ségnek, más és más maga a három tehetség is. Abból tehát: 
hogy értelmünkkel Istent megismerjük, akaratunkkal Őt szeretjük, 
még nem következik, hogy csodát is tehetünk, mert az utóbbi-
hoz megkívánt tehetség különbözik a két előbbi tehetségtől, az 
értelemtől és akarattól. 

De meg másodszor: a csodatévő hatalom között egyrészről 
s az értelem és akarat közt másrészről nincs is semmi olyan 
fizikai összeköttetés, melynélfogva ahol van az egyik, ott kellene 
lennie a másiknak is. Az igaz, ahol értelem van, ott akaratnak 
is kell lennie; ennek oka pedig abban van, hogy az akarat az 
értelem kiegészítője, complementuma. Egészen másként áll a dolog, 
ha a csodatévő tehetséget hasonlítjuk össze a másik kettővel: 
Isten megismerésének és szeretetének már önmagában megvan 
a maga meghatározott és teljes célja, mely tehát egy külső, cselekvés 
által történő kiegészítésre nem szorul. Istent megismerni és szeretni 
lehet anélkül, hogy az ismeretből és szeretetből kifolyólag valamit 
is mívelnénk, annál kevésbbé csodát. 

A mi magyarázatunkra a theosophusok a következő ellen-
vetéssel felelnek : Ha az ember akarata Isten akaratával megegyezik, 
az előbbi azt akarja és teszi, amit maga Isten. Ha Isten csodát 
akar és mivel, az ember is. 

Nagyon természetes, ha az ember akarata Istenével meg-
egyezik, az ember azt fogja akarni, amit Isten. De ebből még 
nem következik, hogy az ember Isten kifelé irányuló cselekvé-
seinek is fizikai eszközévé válik. Az akarati megegyezés abban 
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áll, hogy az emberi akarat tárgya ugyanaz lesz, mint az istenié, 
anélkül, hogy az előbbi akarat az utóbbiban valamit létrehozna. 
Ellenben a fizikai eszköz lényege a jelen esetben az volna, hogy 
Isten az embernek eszközi (instrumentális) tehetséget adna, mely-
nek tárgya a csodás módon létrehozandó dolog. Ez bizony két 
nagyon is különböző, egymástól független valami. Akarhatom én 
azt, amit Isten akar, Isten azért nem kényszerül nekem csodatévő 
hatalmat adni, mert az akarati megegyezés fogalmából ilyen 
kényszerűség le nem vezethető. Ellenkezőleg! Tegyük föl, Isten 
akarata az volna, hogy valami csodás jelenség az én cselekvé-
semtől függetlenül jöjjön létre. Ha akaratom Istenével megegye-
zik, én is azt akarom, hogy nélkülem történjék a csoda. A két 
akarat, isteni és emberi megegyezhetik tehát egymással anélkül, 
hogy az egyik a másiknak eszközévé lenne a csoda végrehaj-
tásában, sőt ez az akarati megegyezés ki is zárhatja a működés 
közösségét.1 

Ilyenformán az Istennel való erkölcsi egyesülés sem lehet 
oka (per se) a csodatevő hatalomnak, más szóval: a theosophia 
sehogy sem tudja megmagyarázni a csoda természetességét, akkor 
sem ha fizikai, akkor sem ha erkölcsi egyesülést fogad el. 

Kimutathatnók még, hogy a pantheistikus fizikai egyesülés 
nem létező valami, az erkölcsi egyesülés pedig, azaz Isten szem-
lélése, természetfölötti dolog, vagyis hogy a theosophia a csoda 
természetességének bizonyítására természetfölötti, azaz csodás 
jelenséget tételez föl. Mindezt bizonyítani könnyű, de fölösleges 
is, hiszen maguk a theosophusok csak «állítanak, de nem bizonyí-
tanak, dogmatisálnak, de föl nem világosítanak».2 Maga a theo-
sophus Pioda is bevallja, hogy a kritikai módszer és a theosophia 
összeférhetetlen dolgok.3 Mi sem akarunk vitatkozni be nem 
bizonyított, önkényesen felállított tételeken. 

Inkább röviden emlékezetünkbe idézzük a Krisztus Urunknak 
Istennel való egyesüléséről, csodatevő hatalmáról szóló katholi-
kus tanítást, hogy annál jobban lássuk a különbséget köztünk s 
a theosophusok között. 

1 L. van Laak litográfiáját Krisztus csodáiról. Róma 1904—5. (A. Schia-
relli.) 148—153. old. 

2 Busnelli 26. old. 
3 «Il metodo di critica abituale non è quindi adatto a vagliare la 

dottrina teosofica». Busnelli 26. old. 

3* 
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Jézus emberi természete fizikailag egyesült Istennel,1 köz-
vetetlenül nem az isteni természettel, hanem az Igével, a második 
isteni személlyel, úgy hogy az Ige birtokában volt mind az 
isteni, mind az emberi természetnek anélkül, hogy e kettő egy 
természetté olvadt volna. Ezen egyesülés, továbbá Isten színről-
színre való látása természetfölötti volt Jézus emberi természetére 
nézve s nem természetes, mint ahogy a theosophusok álmodják. 
Nem is azért egyesült az emberi természet Istennel, mivel lelke 
Istent színről-színre látta. Isten látása az isteni mindenhatóság új, 
az egyesüléstől különböző cselekvésének eredménye. A csoda-
tévő hatalom szintén nem az Igével való egyesülés ereje foly-
tán tartozott Krisztus emberi természetéhez. Isten természetének 
sajátja volt csodát mívelni mindenhatóságánál fogva. Emberi 
természete is megkapta e hatalmat; nem azért, mert egyesült 
Istennel, hanem mert méltányos és illő volt, hogy Isten, aki 
más embernek is megadja a csodatévő hatalmat, ne tagadja azt 
meg Krisztus emberi természetétől se, mely vele olyan kiváltsá-
gos összeköttetésben van. Ehhez járult Jézus hivatása, a kinyi-
latkoztatás hirdetése és elfogadtatása, mely szintén alapot szol-
gáltatott arra, hogy emberi természete is fel legyen ruházva e 
tehetséggel.2 

A katholikus tan világos, egyszerű, mint maga az igazság. 
Légből kapott állításokat nem tartalmaz, tanítását a józan böl-
cselet csak helyeselheti. E szép tulajdonságokkal a theosophia 
— mint láttuk — nem dicsekedhetik. A dolog nagyon termé-
szetes. Akik az isteni kinyilatkoztatás igazságait elhanyagolják, a 
tévedések mocsarába jutnak. «Foderunt sibi cisternas, cisternas 
dissipatas, quae continere non valent aquas». (Jer. 2, 13). 

Róma. 
Dr. Dőry László. 

1 A «fizikai egyesülés» értelme, mint a szövegből is kitűnik, más, mint 
előbb volt. 

2 «Institutiones Theol. Fundamentalis». H. van Laak (Prati 1911.) 
Tract. III. Fasciculus IV. 74—75 old. 



AZ E R K Ö L C S I V I L Á G R E N D P R O B L É M Á J A . 
Erkölcs-bölcseleti tanulmány. 

Felolvastatott az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1913. február 28-án tartott 
közgyűlésén. 

Első közlemény. Motto : We feel that weare greater than 
we Know. Wordsworth. 

Az ERKÖLCSI világrend problémája ép úgy, mint a tudomány 
/ v bármely problémája, a népek, az emberiség problémája. 
Kérdés csak ez: jogosult-e ezen probléma? A felelet egyszerű. 
Minden probléma jogosult, mely előzményeinek és folyamányai-
nak igazolását megengedi. De kérdés: igazolhatók-e az erkölcsi 
világrend problémájának előzményei ? íme ! így áll elő azon alap-
kérdés, melyet tanulmányom első részében fejtegetni fogok-
A második kérdés: igazolhatók-e e probléma folyományai? 
E két alapkérdés alkotja a jelen tanulmány tárgyát. 

Mióta bölcseletileg gondolkodni kezdtem és mióta kedvelt 
tárgyammal, a bölcselettel foglalkozom — pedig régóta teszem 
ezt — mindig egyik főtörekvésem vala a nemes egyszerűség és 
a tiszta átlátszóság. Ebben leli magyarázatát, hogy a szóban levő 
problémát röviden, de azért —• úgy vélem — elég világosan 
állítottam fel. 

Még egy rövidke megjegyzéssel tartozom. Meg akarom mon-
dani, minő eljárást követtem tanulmányom kidolgozásánál. Miután 
én inkább a tényekre és pedig úgy azokra, melyek tételem mel-
lett bizonyítanak, valamint azokra, melyek látszólag tételem ellen 
szólnak, vetem a fősúlyt, nem pedig a tényeknek egyes irók 
által miként való kifejezésbeli módjára, azért nem tekintettem 
feladatomnak értekezésemet a különféle írók hangzatos szavai-
val tarkítani és így kifejezésbeli eljárásukat teljesen mellőztem. 
Egyes írókat szórói-szóra csak akkor idézek, midőn állásuk és a 
tudományos világban kivívott és szerzett tekintélyük a dolog 
meritumára vonatkozó nyilatkozataiknak fontosságot látszik köl-
csönözni. E tekintetben Cantu Caesárral tartok, ki «Világtörté-
nelem» nevezetes művében azt mondja, miszerint «mellőzi azon 



3 8 LÉVAY PÁL 

kérkedő szokást, hogy csupa idézetekkel töltse meg a lapok 
alját.»1 

Mellőzni kívánom azon számtalan és különféle rendszerek 
tüzetes bírálatát is, melyekről a bölcselet-történet említést tesz. 
Mert nem igaz az, hogy az igazságnak hét pecsétje volna. És 
nem igaz az, hogy ezen sokféle rendszernek mindegyike birto-
kában volna az igazságnak. Mert, ha ez igaz volna, akkor, tekintve 
ezen számtalan rendszert és tekintve azon körülményt, hogy 
azok legtöbbje egymásnak ellentmond, kétségbe kellene esnünk, 
hogy az igazságot valaha is megközelíthetjük. 

Annak bebizonyítására, hogy ezen állításomban a legcseké-
lyebb túlzás nincsen, talán elég, ha e különböző rendszerek egy-
részét felsorolom. Ilyenek: a monismus, dualismus, monotheis-
mus, polytheismus, pantheismus, deismus, theismus, atheismus, 
spiritualismus, materialismus, sensualismus, subjectivismus, skep-
ticismus, dogmatismus, ontologismus, idealismus, nominalismus, 
realismus, stoicizmus, epikureizmus, pyrrhonizmus, pythagoreis-
mus, platonismus, gnosticismus, mysticismus, rationalismus, aris-
totelismus, naturalismus, empirismus, criticismus, panlogismus, 
psychologismus, positivismus, utilitarianismus, evolutionismus és 
még számtalan «ismus!» 

Én azt tartom, miszerint annak, ki mindezen rendszerek 
tüzetes tanulmányozására adja a fejét, nagy elszántsággal és 
türelemmel kell ékeskednie. És hogy a kép teljes legyen, 
fel kell említenem a német speciálitást, az úgynevezett «német» 
philosophiát, mely philosophiáról Balfour «The foundations of 
Belief» jeles művében úgy nyilatkozik, hogy az még jó ideig «a 
bölcseleti speciálisták egy csekélyke minoritásának értelmi bir-
toka fog maradni.»2 

Ami pedig különösen a mai morálrendszereket illeti, azok leg-
többjéről nem mondhatunk más Ítéletet, mint azt, miszerint fő 
jellemvonásuk: szabadulni Isten és a lélektől. Kiküszöbölni Istent 
és vele az örök igazságot; kiküszöbölni a lelket és vele a halha-
tatlanságot! De ha erkölcsiségről egyáltalán szó eshetik, akkor 
— ugyebár — ezen rendszerekkel szóba állni olyan munka, 
mely meglehetősen hasonlít azon munkához, melyet a magyar 
ember így szokott jellemezni: «a falra borsót hányni!» De okos 
ember ilyesmire nem vállalkozik. 

1 I. köt. 88. lap. 2 Balfour A. The foundations of Belief» 6. lap. 
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Engem tehát az itt röviden kiemelt momentumok komo-
lyan arra intenek, hogy az általam fölvetett probléma fejtegeté-
sénél egészen más utat válasszak, olyant, mely a tisztán látást 
az egyszerű józan ész előtt nem zárja el. Ezt pedig annál is 
inkább, mivel a német philosophia már oda jutott, hogy mellette 
még arról sem vagyunk egészen biztosak, hogy érzeteink vannak, 
vagy hogy egyáltalán létezünk! Hegel philosophiájamég az ellent-
mondás elvét is kétségbevonta! 

Ezzel nem szándékom azt mondani, hogy én talán vén-
asszony módjára akarok bölcselkedni. Nem. Tudományos módszert 
alkalmazok, de olyant, mely a józan ésszel nem ellenkezik, de 
melyet ez megerősít. 

A kérdés ez: miből és hogyan alakul meg a tudomány? 
A tudományosan fegyelmezett elmének e kérdésre csak egy 
felelete van. Es e felelet így hangzik: «Tényekből és következ-
tetésekből. A tények birodalmában a legfőbb bíró: az észrevevő 
tehetség; a következtetések birodalmában pedig az okoskodási 
tehetség, az u. n. «ratiocinium». De ebből látjuk, hogy a tudo-
mány alapja a tényekben fekszik. Ha ezen alap hibás, téves vagy 
hiányos, akkor a tudomány másik tényezője, a következtetés, 
bármily éles elme segélyével hozatott is létre, soha sem lehet 
helyes és soha sem lehet tökéletes. Innét van és ebben leli alap-
ját és magyarázatát azon ismeretes szemrehányás, mellyel a 
görög bölcselőket — és tegyük hozzá — számos modern böl-
cselőt joggal és méltán szoktak illetni, t. i. hogy «inkább szeret-
tek álmodozni és rendszereket építeni, vagy a mai német philo-
sophusok theoriákat faragni, mint tényeket gyűjteni és ezeket szi-
gorúan megfigyelni.»1 

E nagy igazságot, melynek rendkívüli fontosságát a modern 
de tárgyilagos tudósok még csak a legújabb korban kezdték érdeme 
szerint méltatni, a nagy Aquinas már ezelőtt vagy hétévszázad-
dal nemcsak világosan átlátta, de philosophiája alapjává tette. Böl-
cseletének alapja és kiinduló pontja: az érzékileg észrevehető 
dolgok, vagy mondjuk: tények. Ezekből elvonás által megszerzi 
az alapelveket és ezen alapelvek segélyével aztán fokról-fokra 
— mindig szigorú igazolás mellett, mindig a külvilágról szer-
zett ismeretre támaszkodva — emelkedik és jut a legfelsőbb alap-
elvig, az Istenig. 

1 Booth J. «The problem of the world and the Church» 93. lap. 
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És most kérdem : ki mondhatja, hogy e módszer nem exact 
tudományos módszer ? Azt hiszem a legkevésbbé mondhatják ezt 
éppen a modern bölcselők. Sőt én tovább megyek és épen a 
fentieket szem előtt tartva, azt mondom, hogy az inductiv mód-
szernek nem Bacon, de igenis a nagy Aquinás a valódi, a 
legitim atyja. 

Aquinás-nak ezen módszerét akarom követni én is prob-
lémám fejtegetésénél. 

Kiindulási pontnak veszem az erkölcsi érzéket, mely az 
emberben, amint gondolkodni kezd, erkölcstudattá válik. 

Midőn én az egyszerű józan ész segélyével azt találom, hogy 
ezen erkölcsi érzék feltalálható A, B, C, D, és a többi jelenleg 
élő emberben, akkor az a kérdés merül fel: szabad e ezt álta-
lános, egyetemes ténynek vennem? Szabad-e ezt oly ténynek 
vennem, mely az emberi természettel eo ipso vele jár, mely az 
emberi természettel eo ipso össze van kötve? A szigorúan vett 
inductio azt mondja : nem ! Miért nem ? Hát azért, mert ez még 
csak az u. n. «enumeratio partium.» Egyetlen egy ellenkező eset 
az egész általánosítást megdöntené. Hogy eljárásom teljesen 
exáct legyen és legalább ezen mostani időpontig, midőn én itt 
ezen sorokat olvasom, szilárdan és a megdönthetés minden leg-
kisebb félelme nélkül megálljon, vissza kell nyúlnom egészen 
azon emberig vagy azon néptörzsig, akiről vagy amelyről akár 
a világtörténelem vagy az objective kifogástalan népisme engem 
informál. És midőn aztán azt találom, hogy a jelenleg élő népek 
és néptörzsek között nincs egy sem, melynél ezen érzék feltalál-
ható nem volna; midőn engem a világtörténelem és az objec-
tive kifogástalan népisme úgy informál, hogy a leggondosabb 
és leglelkiismeretesebb kutatás és megfigyelés mellett e két 
tudományágnak nincs legkisebb tudomása arról, hogy valaha is 
létezett volna oly nép vagy néptörzs, mely ezen érzék teljes 
hiányát mutatta volna: akkor nincs az az exakt tudomány, mely 
jogosan hibáztatna engem, midőn én azt mondom és azt állítom, 
hogy az erkölcsi érzék általános és egyetemes léte megdönthe-
tetlen tény! Itt azután igazán helye van az ismert szólamnak: 
vox populi, vox Dei: Itt nincs ugrás a következtetésben, midőn 
ezen egyetemes tényből azt következtetjük, hogy ezen érzék vele 
jár az emberi természettel. 

És ebben fekszik az erkölcsinek örök momentuma! 
De amint még eddig nem létezett oly igazság, melyet egyesek 
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vagy többen meg nem támadtak volna: úgy az erkölcsinekezen 
örök momentuma sem menekülhetett meg ezen sorstól. Sokan 
azzal vélték és vélik megdönthetni ezen örök momentumot; 
hogy hivatkoznak oly néptörzsekre, melyek épen a magában 
véve rosszat tartották jónak. De nagyon tévednek, ha azt hiszik, 
hogy ezzel a dolog lényegét, a dolog velejét találták. Már első 
pillanatra látszik, hogy a dolog lényege nem itt keresendő. 
A dolog igazi lényege és veleje abban áll, hogy a világtörté-
nelem és a népisme tanúsága szerint minden eddig ismert nép 
és néptörzs mindenkor különbséget tett jó és rossz között és 
nem abban, hogy egyesek vagy egyes néptörzsek az erkölcsi 
ezen örök momentumának egyes konkrét esetekben való alkal-
mazásában tévedtek, ha mindjárt a legdurvább módon is! 

Miért is nekünk elég konstatálnunk először azt, hogy úgy 
a világtörténelem, mint a népisme igazat ad és másodszor, hogy 
a mai általános és egyetemes tapasztalat amellett tanúskodik, 
miszerint az erkölcsi érzék az emberiség közjavát alkotja. 

Hogy azután voltak és vannak bölcselők, kik az erkölcsi 
érzék keletkezésének kimutatását különböző utakon megkísérel-
ték, az általánosan tudva van. Tették ezt Pythagorastól kezdve 
egészen Spencer Herbertig. De ismeretes az is, hogy úgy azok, 
kik népszokások, az emberi társadalomból eredő viszonyok és 
az ú. n. evolutio segélyével tettek kísérletet, egyaránt hajótörést 
szenvedtek. Hajótörést szenvedtek pedig azért, mert épen az 
igazi tudomány alapján ténynek kell vennünk, hogy sem szokás, 
sem társadalmi megegyezés, sem pedig az ú. n. evolutio a sem-
miből nem teremthet valamit. 

Ezen általánosan elismert elv fölment engem, hogy ezen a 
hiába való erőlködés szolgálatában álló rendszerekkel tüzetesen 
foglalkozzam. Elég röviden csak annyit megjegyeznem, hogy az 
erkölcsi érzék eredetét az ezen rendszerek által választott uta-
kon a mai napig megfejteni nem sikerült. Nem sikerült pedig 
azért, mivel ezen rendszerek organismusának természete az erköl-
csi érzék eredetének valódi forrásához nem is vezethet és pedig 
azon egyszerű oknál fogva, mivel ezen forrás létét már eleve 
nemcsak kizárja, de azt expressis verbis egyenesen tagadja. 

A mi vezérünk az egyszerű józan ész philosophiája. Mi 
a józan ész által elismert tények alapján haladunk. Tények és 
nem nézetek alapján hajtjuk végre a ratiociniumot. Nem álla-
pítjuk meg előre: hova akarunk jutni, hanem azt mondjuk: oda, 
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ahová ezen tények vezetnek bennünket. Tehát maradunk a té-
nyéknél. 

Miután — miként erősen hiszem — sikerült kimutatnom, 
hogy az erkölcsi érzék jelenléte valóságos és tagadhatatlan tény 
és hogy az ember épen ezen érzéknél fogva különbséget tesz 
jó és rossz között, anélkül, hogy szükséges volna ugrást tennünk, 
a tények láncolatában mindjárt a közvetetlenül következő szem 
— ugyebár — annak érzete, hogy azt, amit jónak ismertünk fel, 
meg is kell tennünk, amit pedig rossznak Ítélünk, kerülnünk kell. íme! 
így jövünk rá az erkölcsi törvény létezésére. És egyszersmind tuda-
tára ébredünk annak, hogy amiként az erkölcsi érzék universalis 
és örök momentumot zár magában: épen olyan universalis az 
erkölcsi törvény is és miként az előbbi, az erkölcsi érzék, úgy ez 
utóbbi is, az erkölcsi törvény, örök momentumot zár magában. 

De látjuk ebből azt is, hogy az erkölcsi érzék egyenes 
szülöttje az erkölcsi törvény. És mi a közvetetlen hatása az erköl-
csi törvénynek ? Kinek-kinek közvetetlen önmegfigyelési ténye azt 
mondja, hogy az erkölcsi törvény szüli a kötelezettségérzetet. 
Ezen kötelezettségérzet is universalis tény, mely egyenesen 
kimondja, hogy az erkölcsi törvénynek minden körülmények 
között engedelmeskedni tartozunk. Ezt különben egy erős ellen-
felünk — Wundt Vilmos — midőn objectiv Ítélőképességének 
engedett, szépen és lapidárisan így fejezte ki: A valódi jellemű 
férfiú semmiféle körülmények között nem visz véghez oly cse-
lekedetet, melyet egyszer rossznak vagy jogtalannak ismert fel.1 

De öntapasztalati tény az is, hogy az ember nem egyszer, 
de akárhányszor a felismert erkölcsi törvény ellen cselekszik 
vagyis megsérti az erkölcsi törvényt. És ezen esetben mi ismét 
az öntapasztalta tény? Ugyebár a benső önelitélés, a bánat, 
bizonyos benső nyughatatlanság. Ezt a minden ember bensejé-
ben élő birót, mely az embert, ha rosszat cselekedett, elitéli, 
szivét, egész bensejét bánattal és nyugtalansággal tölti el köz-
ismert néven lelkiismeretnek mondjnk. 

Hogy az a tény, melyet e szóval «lelkiismeret» szoktunk 
kifejezni, valóban létezik és hogy létezése universalis, vagyis hogy 
nincs épelméjű ember, ki a lelkiismeret teljes hiányában szűkölköd-
nék, ezt — tudtommal — még eddig senki sem tagadta. Mert önta-

1 Dr. Wundt V. «Vorlesungen über Menschen u. Thierseele. II. köt. 
175. lap, 
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pasztalati tény, hogy a kötelezettség teljesítésétől az ember magát 
elvonhatja, de a kötelezettség érzetétől, vagyis a lelkiismerettől 
szabadulni nem képes. 

«A lelkiismerettel össze vagyunk házasítva — mondja 
Göthe — és gyakran szeretnénk tőle szabadulni, mivel ránk 
nézve kellemetlenebb, mint a férj vagy feleség, de nem áll hatal-
munkban.» És a szellemes Chateaubriand így szól : «Oh lelki-
ismeret! te csak teremtménye volnál a képzelőerőnek, vagy szü-
löttje az emberi büntetéstől való félelemnek? Én azt kérdem 
önmagamtól : ha te puszta óhaj által meggyilkolhatnál egy 
Kinában élő embert és vagyonát itt Európában teljes bizton-
sággal örökölhetnéd, úgy hogy minderről soha senki mit sem 
tudhatna meg, beleegyeznél-e ezen óhajba? Én szegénységemet 
a valóságnál nagyobbnak képzelhetem ; a gyilkosság bűntettét 
enyhíthetem azáltal, hogy föltételezem, miszerint óhajom által a 
kinai rögtön meghal minden legkisebb fájdalom nélkül ; hogy 
nincs örököse és hogy halála után egész vagyona az államra 
szállna át. Elképzelhetem azt is, hogy az idegen súlyos beteg-
ségben szenved és nagy gondoktól egészen le van verve; bebe 
szélhetem magamnak azt is, hogy rá nézve a halál valódi jóté-
temény, igazi megváltás ; hogy ő maga óhajtja azt és hogy még 
csak néhány percig élt volna. Dacára mindezen kibúvóknak, szivem 
mélyén egy hangot hallok, mely mindennek már puszta gondo-
lata ellen oly erősen hallatja szavát, hogy én egyetlen pillanatig 
sem kételkedhetem a lelkiismeret létezésében.»1 

íme! ezzel ismét egy jó lépést tettünk előre. Újra előttünk 
áll egy tény, melyet tagadni senki sem képes és amelytől sza-
badulni még a legnagyobb gonosztevő sem képes. Már most 
mindezen tények: az önelitélés, a bánat, a benső nyughatatlan-
ság, a lelkiismeretmardosás, mit bizonyítanak ? Ugyebár azt, hogy 
az ember tudatában van nemcsak annak, hogy ezen tényeket, 
ezen cselekedeteket elkövette, de tudatában van annak is, mint-
egy érzi, hogy az általa elkövetett cselekedetekért ő a felelős. 

A felelősségérzetet ismét ténynek kell vennünk. Mert ha 
nem vennők ténynek, akkor az önelitélés, a bánat, a benső nyug-
hatatlanság megoldhatatlan talányként állna előttünk. De ha a 
felelősségérzetet, a felelősség tudatát ténynek vesszük, amiként 
annak is kell vennünk, akkor ezen tény ismét egy másik tényt 

1 A kereszténység szelleme. 97. lap. 
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foglal magában. És mi legyen ezen tény? Annak érzete, annak 
tudata, hogy a cselekedet véghez vitele vagy véghez nem vitele 
tőlünk függött. Ez is egy olyan érzet, egy olyan tudat, melytől 
szabadulni senkinek sem áll hatalmában, bármily különös elmé-
letekkel vértezze is fel magát. Miértis ezt is ténynek kell ven-
nünk, ha a józan ésszel ellenkezésbe jönni nem akarunk. 

De ezen tény mit foglal magában? Egy más tényt, a 
szabadság érzetét, más szóval a szabad akaratot. «Az embernek 
erkölcsi szabadsága — mondja egy francia államférfiú — ép oly 
bizonyos, ép oly természetes tény, mint a természet rendje.»1 

«Aki a szabadakaratot elveti — mondja egy angol mora-
lista — az előtt az erkölcsi szabályoknak egész organismusa 
romokban hever.»2 

De habár a dolog ennyire világosnak látszik, mindazonáltal 
épen e pontot illetőleg, mely az erkölcsiség kardinális pontja, 
úgyszólván tengelye, mely körül az forog, egy egész iskolával 
találkozunk, mely ezen kétségbevonhatatlan tényekkel szemben 
fejét a homokba, az általa önkényűleg felállított elméletbe dugja 
és aztán azt tanítja, hogy a szabadakarat ténye csak beteges 
képzelődés. Ezek az ú. n. deterministák. De mi nem ijedünk meg 
ezektől sem. Contra factum non valet argumentum, mondták 
már a régiek. Seregünk, mely bennünket ezekkel szemben telje-
sen megvédelmez, a tagadhatatlan tények ! Ezek ereje és hatalma 
nagyobb, mint a legelmésebben felállított elméleteké vagy 
rendszereké. 

Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy a naturalismus-elmélet 
szerint az ember a nagy mindenségnek csak egy csekélyke töre-
déke; hogy ezen mindenségben a törvények változhatatlanok; 
hogy minden, mi e mindenségben létezik, tehát az ember is, 
ezen változhatatlan törvények uralma alatt áll; hogy minden 
döntés, minden határozat, melyre az emberiség jutott és minden 
következő cselekedet, melyet az emberek véghezvittek, meg volt 
határozva az erő és anyag különböző formái által; hogy az ok 
és okozat láncolatából az ember sem vonhatja ki magát. Ezt 
tudjuk. Jól ismerjük ezen elméletet. Épen, midőn ezeket a soro-
kat a papírra vetettem, asztalomon feküdt egy német bölcselő 

1 Ouizot, Betrachtungen über das Wesen der christlichen Religion, 
64. lap. 

2 Martineau. Types of Ethical Theory I. köt. 17. lap. 
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munkája, mely ezen csodálatos címet viseli : «Identität der Natur-
und Moral-Qesetze.» Megértjük azt is, hogy ezen elmélet sym-
metrikus keretei a szabadakarat kizárását egyenesen meg-
követelik. 

Ezt értjük. De kettőt egyszerű józan eszünkkel megérteni 
képesek nem vagyunk. Az egyik: mikép képesek e bölcselők 
elhitetni magukkal, hogy az emberek az elmélet kedveért van-
nak, nem pedig az elmélet az emberek kedveért. A másik: 
mikép merészkednek ezen bölcselők azzal kérkedni, hogy ők az 
objectiv módszert követik, mely minden lépését a valósággal 
való egybevetés által tartozik igazolni, midőn ők a valóságot 
az általuk eleve felállított elméletbe iparkodnak szorítani és 
hogy az ebbe beilleszthető legyen, azt Prokrustesként átalakít-
ják, illetőleg megcsonkítják. 

Ezen eljárást csak azon szomorú illetőleg azon elszomorító 
körülménnyel magyarázhatjuk meg magunknak, mellyel különö-
sen számos modern philosophusnál találkozunk, kiknél azt kell lát-
nunk, hogy az igazság iránt való pártatlan és szigorú szeretet 
helyét az elmélet vagy a rendszer iránt való vak elfogultság 
foglalja el. 

«Vagy tény a szabadakarat, vagy a kötelezettség érzete 
képzelődés» — mondja egy angol moralista.1 

A józan ész, mely nem eleve felállított elméletek, hanem 
tények szerint okoskodik, ily eljárást, mint aminő a determinis-
táké, nem nyelhet le. A józan ész megcsinálja az experimentum 
crucis-t: az általa felismert tényt ismét ténnyel veti egybe. Csi-
náljuk meg tehát ezen «experimentum crucis»-t. Ténynek talál-
tuk, hogy az ember szabadnak érzi magát. Képesek vagyunk ezt 
igazolni is. Az igazolást természetesen csak akkor fogadjuk el 
helyesnek, ha ama tényt ismét csak tény által sikerült igazol-
nunk. De képesek vagyunk-e erre ? Én azt mondom : igen. Maga 
az önmegfigyelés szolgáltat nekünk ilyen tényt. Ugyanis, tény 
és pedig tagadhatatlan tény, hogy minden ember, midőn két 
alternativa között mérlegel és a kettő között akar választani, 
azon impressio alatt áll és ezen impressiótól őt semmiféle elmétet 
megfosztani nem képes, hogy teljesen lőle függ, hogy a kettő 
közül melyiket válassza, vagyis a választás szabadságát közvetet-
lenül érzi. 

1 Martineau «Types of Ethical Theory» I. köt. 27. lap. 
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A tényekkel szemben hiába folyamodnak a deterministák 
az érzelmek és indulatok intensivitasához. A görögök mytholo-
giája egy nemcsak érdekes, de tanulságos esetet jegyzett fel és 
őrizett meg az emberek okulására. Herkules esetét értem. «Her-
kules a válponton» mondja a magyar közmondás; «Da steht 
Herkules am Scheidewege», mondja a német közmondás. Ezzel a 
közmondással mit szoktunk jelezni ? Ugyebár két egymással 
ellentétben álló csábító elhatározás között való választást. 
A mythologia szerint Herkules egy és ugyanazon időben két 
istennővel találkozott. Az egyik a csábító gyönyör és kéj, ki az 
élet minden gyönyörét és élvezhetőségét igéré neki, ha őt követni 
fogja. Es a másik a komoly méltóság, ki halhatatlanságot igért 
neki, ha őt követi. E példában, mint kiki láthatja, az érzelmek 
és indulatok intensivitasa a mérlegnek azon serpenyőjében van, 
melybe az első istennő szivének melegítő sugarai esnek. És így 
a derminismus szerint ez esetben Herkules okvetetlenül az első 
istennőt követte. Igen ám, de a mythologia azt mondja: «Her-
kules ez utóbbinak nyujtá kezét» ! 

Nemcsak ez. Maguk ezen bölcselők is, értem a determinis-
tákat, midőn nem csupán arról van szó, hogy kedvelt elméle-
tüket dédelgessék, hanem midőn a gyakorlati élet, mely tulaj-
donkép mégis csak a valódi élet, követelményeivel állnak szem-
ben, egészen máskép szoktak cselekedni. 

Tegyük fel, hogy egy ilyen determinista-philosophus véletle-
nül pénzügyi igazgató. Ha szigorúan kötelességtudó, kivált ha 
még hozzá előbbre törekszik, azon lesz, hogy az előírt adók 
mintaszerűen egy fillérig befolyjanak. És ha célját nem éri el, 
ha az adóhátralékok évről-évre szaporodnak, akkor mit fog 
tenni? A gyakorlati élet, ezen tulajdonképeni élet, nekem azt 
meséli, hogy ezen determinista-philosophus pénzügyi igazgató a 
legközelebbi közigazgatási ülésen azt fogja indítványozni, hogy 
a bizottság a községi elöljárósággal szemben mondja ki az 
anyagi felelősséget! 

íme így fest a gyakorlati, a való élet! 
De ha minden a változhatatlan természeti törvények szerint 

történik, tehát az előírt adók be- vagy be nem folyása is csak 
ezen természeti törvények folyamánya; ha a szabad akarat csak 
a képzelődés szüleménye: akkor képtelenség a determinista-
philosophus pénzügyi igazgatónak az anyagi felelőség kimondását 
célzó indítványa. És a kisebbik baj, mely ezen indítványt kisérni 
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fogja — csodálatosképen — azon esetben álland be, ha a bizott-
ság összessége egyszerű józaneszú emberekből áll, kiket a deter-
minismustól egy egész világ választ el. Ez esetben százat mer-
nék tenni egy ellen, hogy az indítványt bármily képtelennek 
látszik is az a determinismus álláspontjából, egyhangúlag el fog-
ják fogadni. A nagyobbik baj, az éles conflictus — csodálatos-
képen — akkor fog kitörni, ha a bizottság összes tagjai véletle-
nül csupa determinista-philosophusok! És mi fogja ezen con-
flictust előidézni? Hiszen elméletileg a determinista pénzügyi 
igazgatóval egy gyékényen árulnak. Ezt az éles conflictust egy 
nagyon esekélységnek látszó dolog fogja előidézni. És mi legyen 
ezen csekélységnek látszó dolog? Nem egyéb ez, mint a gya-
korlati élet lehelete, mely a determinista-philosophus pénzügyi igaz-
gatót, mint egyénileg közvetetlenül érdekelt félt érintette és a 
determinismus nyergéből az egyszerű józan ész révpartjára vetette, 
míg a bizottság többi tagjait, mint közvetetlenül nem érdekelteket, 
e lehelet érintetlenül hagyta! 

Azért helyesen és találóan mondja Balfour, midőn így szól : 
«Ha a spekuláció és a gyakorlati élet között egyetértés kíván-
tatnék, akkor az ily bölcselőket már régen kiküszöbölték volna».1 

Nemcsak éles, de mondhatom, metsző kritikában részesíti a 
determinismus apostolait egy kiválóan gyakorlati érzékkel biró 
író, ki a «Budapesti Hirlap» 1912. évi április 28. számában 
Schwarz Gizella meggyilkolása alkalmából igen érdekesen és 
mély philosophiai fölfogással imígy elmélkedik: «Itt él közöttünk, 
mint sok száz meg száz, egy munkásember. Van rendes lakása, 
megfelelő munkája. Ismerik a házban is, az utcájában is, a 
mulatóhelyeken is. Ott jár-kél folytonosan az emberek között, 
ott mulatozik nem egyszer a pajtásaival. S ezalatt soha senkifia 
nem vesz észre se gondolkodásában, se érzésében, se akaratá-
tában semmi különöset vagy gonoszat. De egyszerre csak valami 
furcsa gyanúba keveredik, megijed s ijedtében a rokonaihoz 
Münchenbe szökik. Itt aztán megcsípi a rendőrség s kisüti róla, 
hogy Bécsben megölt egy hét éves leányt, sőt hogy még szá-
mos más leánygyilkosság is terheli a lelkét. Ezalatt pedig a mi 
rendőrségünk is megállapítja róla, hogy ő ölte meg Schwarz 
Gizellát. A józan egyetemes emberi tudat és erkölcsi érzés azt 
mondaná már most erre: jól van, egészen tiszta a dolog; ha 

1 The foundations of Belief 25. lap. 
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gyilkolt, meg kell gyilkolni őt is; ha darabokra vagdalt ártatlan 
gyermekeket, vagdossák darabokra őt, a gonosz gyilkost is. El 
kell hát pusztítani őt, mert ellene mond az emberi közösség 
rendjének. Már pedig nem az egyén és egyediség maga és az ő 
fennmaradása a Mindenség örök célja, hanem a Mindenségnek a 
harmóniája és örök rendje maga. 

így gondolkodik a józan, egyetemes emberi tudat és er-
kölcsi érzés. 

Ámde ezzel szemben áll a modern morál-tudomány és a 
természettudós orvosok egy részénekphysiologia-psychologiai meg-
győződése. A müncheni orvosok megállapították, hogy gyógyít-
hatatlan elmebajos ez az ember, tehát az őrültek házába interná-
landó. A modern ethikai philosophia pedig kimondja rá, hogy az ő 
cselekvési motívuma és karaktere már eleve meg volt határozva, 
kényszerkörülmények által volt determinálva... Ennek az erkölcsi 
és akarati világfölfogásnak, akárhogy csürjük-csavarjuk a dolgot, 
csak annyi a végeredménye, hogy nincs többé bűn, nincs gonosz-
ság, csak kórosan determinált akarat, csak rendellenesen érvénye-
sülő lelki tevékenység... 

De mily alapon merészel a modern morálphilosophia beszélni 
az akaratnak akár fizikai, akár psychikai vagy erkölcsi deter-
minismusáról, amikor sejtelme sincs az akaratnak magának igazi 
valóságáról és lefolyásáról... A nép szava, Isten szava. Ha az 
egész emberiség egyértelműen állít valamit, akkor csakugyan van 
is abban valami. Ha az egész világ azt hiszi, hogy szabadon 
dönthet a maga akaratának érvényesítésében, akkor csakugyan 
szabad is valamikép az ő akarati érvényesülése. S az a modern 
morálphilosophia, amely megtagadja az akarat szabadságát, ép úgy 
jár, mint az a modern ismeretelmélet, amely megtagadja a raj-
tunk kívül levő világnak objectiv létezését. Az élet okosan sem-
mit sem törődik ezzel az ismeretelmélettel. El a világban, mint 
reális valóságban, felhasználja egyes jelenségeit, mint valóban 
létező tényeket és adományokat. Ép így nem kell a való életnek 
törődnie ezzel az egyoldalú ethikai philosophiával sem. 

A való élet jól tudja, hogy akaratunk szabad. Tetteinkért 
felelősek vagyunk, tehát kötelességeink is vannak, amelyek szám-
adással járnak.» És a jeles bölcselő tanulságos elmélkedését így 
zárja be: «A saját maga jól megértett érdekében igen helyesen 
cselekszik tehát a mi mai emberi társadalmunk, ha nem igen 
törődve a modern morálphilosophia és orvosi véleményekkel, ezt a 
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sok és sokféle gazembert és gonosztevőt a maga megfelelő meg-
torló büntetésével örökre lehetetlenné teszi». 

Én ehhez röviden még csak a következőket jegyzem meg: 
Épen a determinismus azon tan, mellyel a művelt gyakorlati 
férfiak a legkevesebbet törődnek és teljesen figyelmen kívül 
hagyják. Ma nincs Európában állam, hozzátehetjük egész bát-
ran: az egész világon nincs civilizált állam, mely büntető tör-
vénykönyvében a determinismus tanát mint alapot elfogadta 
volna. A gyakorlati élet tehát ezen tant a legkisebb figyelemre 
sem méltatta. Ez — azt hiszem — nemcsak lesújtó, de megsem-
misítő kritika! 

Mindazt, amit eddig a determinismusról mondtam, azt 
Magyarország ezidőszerinti legnagyobb philosophusa epigramm-
szerűen így fejezte ki : «Nem vagyok gép, melyet gőz feszít, nem 
vagyok kavics, melyet a vízár, sem falevél, melyet a szél ragad, 
hanem alakító, teremtő erő vagyok».1 

Ezzel — úgy vélem — egy igen fontos tényt hoztunk tisz-
tába, t. i. azt a tényt, hogy az erkölcsi érzék, az erkölcsi tudat, 
az erkölcsi törvény, a kötelezettségérzet, a felelősség, a lelki-
ismeret és a szabadakarat kétségbevonhatatlan tények. Nincs mo-
rál-bölcselő, ki ezen tények létezését tagadná. Kivételt — miként 
láttuk — egyedül a szabadakarat képez. De épen e pontot ille-
tőleg láttuk, hogy a determinista tant úgy az öntudat, mint a 
népek közérzülete és a gyakorlati élet teljesen megcáfolta és 
pedig annyira, hogy e cáfolat helyességét maguknak a deter-
ministáknak gyakorlati magatartása is elismerte és elismeri. Miértis 
nem követünk el tudományba ütköző doigot, midőn a szabad-
akaratot is' ténynek vesszük. 

Láttuk azt is, hogy ezen tények sem népszokásokból, sem 
az emberi társadalomban kialakult viszonyokból, sem az ú. n. 
evolutióból meg nem magyarázhatók. Mindezen tényezők bizonyos 
tekintetben és bizonyos fokig módosítólag hathatnak e tényekre, 
de azokat eredetileg létrehozni képtelenek. Hogy ezen áthidal-
hatatlan nehézséget maguk az evolucionisták is észrevették és észre-
veszik, mindez világosan kitűnik azon körülményből, hogy ők 
némi kezdetleges erkölcsi érzéket még az állatoknak is tulaj-
donítanak. Haeckel az ő extravagantiájában plane annyira megy, 
hogy a méh csodálatos kötelességérzetéről beszél, melyet ő 

1 Prohászka Ottokár, Modern Katholicizmus 22. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 4 
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«szigorúan keresztényinek mond.1 Mindezen erőlködések arról 
győznek meg bennünket, hogy az anyag és erő, bármiként kom-
bináljuk is e kettőt, nemcsak ma, de soha sem lesznek képesek 
e tényeket létrehozni. Miért nem? Egyszerűen azért, mert ezen 
tények természete lényegileg különbözik az anyag és erő termé-
szetétől. Ezen tények erkölcsiek s mint ilyenek a szabad akarat 
szabályozásának vannak alávetve, a természeti dolgok pedig 
anyagiak, melyeket az anyagi erő és ennek törvényei dirigálnak. 
Ezen tények mintegy látók, míg a természet vak. Miértis a 
józan ész azt mondja nekünk: mivel mindennek, mi csak létezik, 
okának kell lenni és mivel ezen tények már természetüknél íogva 
az anyagi természetben gyökeredző okokra vissza nem vezethetők, 
azért maga a józan ész kényszerít bennünket, hogy azokat a vak 
természet fölött álló okra vezessük vissza. De kérdés: tudomá-
nyosan járunk-e el, midőn ezt cselekesszük? Én azt tartom: igen. 
Analógiát hozok fel. A tudományban is vannak bizonyos axiómák, 
melyek a megismerő tehetség előtt ép oly világosak, mint amily 
világosakés megdönthetetlenek amaz általunk megállapított erkölcsi 
tények. És ha mi egészen tudományosan járunk el akkor, midőn 
amaz axiómák segélyével, melyek egyszersmind — miként tudjuk — 
megismerési elvek, a nagy természetben levő törvényszerű rendet 
felfedezzük: akkor hasonlóképen tudományosan járunk el, midőn 
amaz erkölcsi tények segélyével egy más, a dolgoknak maga-
sabb rendjére következtetünk, amely rendet mi erkölcsi világrend-
nek nevezünk, mely eredetét egy felsőbb Lényben, a mindenség 
Teremtőjében birja. «Mert a tudomány — mondja egy nevezetes 
természetbölcselő és kutató — a tényeknek okaira való vissza-
vezetésében áll.»2 Tehát erkölcsi érzék, erkölcsi törvény, kötele-
zettségérzet, felelősség, lelkiismeret, szabadakarat azon csodálatos 
hat lépcső, mely bennünket nemcsak az erkölcsi világrend magas-
latára kalauzol, de e világrend forrásához, Teremtőjéhez vezet! 

És ha e lépcsők közül csupán csak a «felelősség» érzetét 
vennők is, már ez maga is ugyanazon forráshoz vezetne bennünket. 
Egy kiváló angol moralista «modem Ethics» cimű kritikai tanul-
mányát ekkép végzi: «Mielőtt tanulmányunkat befejeznők, rövid 
véleményünket ezen controversiáról (érti a független moralis-
tákat) összefoglaljuk. Úgy látszik ezeknek célja oly morálrend-

1 L. Edinburgh Review, 1879. évi júl. füzet 251. 1. 
2 Lásd P. Angelo Secchi «Die Einheit der Naturkräfte» II. köt. 353. lap 
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szer megállapítása, mely a vallási alaptól teljesen független, 
amelyen az minden korok hite szerint nyugodott. Ezen terv analog 
azzal, mely a teremtést Teremtő nélkül akarja megmagyarázni. Az 
embernek kötelmei embertársai és önmaga iránt benfoglaltatnak 
Isten iránt való kötelmeiben ; és bármi legyen is különben forrása 
erkölcsi fogalmainknak, azok elvesztik sanctiójukat és kényszerítő 
erejüket, ha nem tartatnak egy felsőbb Lény tekintélye iránt való 
engedelmeskedésnek. A világ erkölcsi törvényei ép úgy lettek 
megállapítva egy külső felsőbb Hatalom által, mint a nap-
rendszer és a földteke fizikai törvényei. 

A mindenség célja, a teremtés nagy «miért»-je, kell, hogy 
erkölcsi cél legyen ; ha nem volna több, mint anyagi cél, akkor 
állhatatlan, tökéletlen, múlékony és véges volna. Az erkölcsi cél 
pedig csak az erkölcsi törvények iránt való engedelmesség által 
érhető el; ezen törvények iránt való engedelmességben áll az 
ember felelőssége; de az ember csak egy nálánál felsőbb Lény-
nek lehet felelős. A felelősség érzete, mely a kötelességérzetnek 
együtthatója, a törvény iránt való engedelmességből ered, nem 
pedig azon szőrszálhasogató megkülönböztetésekből, melyeket 
egyes tudósok a lelkiismeret eredetéről vagy a humanismus fej-
lődéséről tesznek. Miértis mi arra a conclusióra jutottunk, hogy 
ezen tudósok bölcselete ép oly egészségtelen, mint aminő egész-
ségtelen az ethikájuk; mivel az igazi bölcseletnek mindenekelőtt 
képesnek kell lennie arra, hogy az emberiség erkölcsi kötelezett-
ségeit megmagyarázhassa és érvényre juttathassa.»1 

íme tehát szigorúan inductiv uton, kétségbevonhatatlan tények 
alapján és segélyével jutottunk az erkölcsinek igaz forrásához — 
Istenhez! Eképen nem holmi érzelgés, de kétségbevonhatatlan 
tények sajtolták ki belőlünk annak kinyilvánítását, hogy az 
erkölcsi az ő igaz és valódi alapját és okát Istenben birja, 
mivel az erkölcsi tényeket csak egy felsőbb Lény létezésével 
vagyunk képesek igazolni és kimagyarázni. íme így ölelkezik az 
erkölcs a vallással ! Ily természeti kapocs van az erkölcs és a val-
lás között! «E kettőt egymástól elszakítani nem szabad — 
mondja a mélytudású Prohászka Ottokár —; sőt még elszige-
telni sem; ha szétszakítjuk, életet rontunk; ha elszigeteljük, lel-
ket bénítunk».2 

1 Lásd «Edinburgh Review» 1883. évi áprilisi füzet 457—458. 11. 
2 Lásd Prohászka Ottokár: «A modern Katholicizmus» 11. 1. 
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De épen e pontot illetőleg a független morál hirdetői egy 
igen hatalmasnak látszó argumentumot hoznak fel ellenünk. 

Én — miként láttuk — argumentatiómban mindenütt a 
fősúlyt a tényekre vetettem. Ebben véltem és vélem argumen-
tation! erősségét megtalálhatni. És most a «független» morál 
apostolai épen e tényekkel szemben hasonlóképen tényekre 
hivatkoznak. És azért — úgy vélem — meglehetős rést hagynék 
vágni tényekből szőtt argumentatiómon, ha a «független» morál 
védői által felhozott tények mellett hallgatagon elmennék. 

A tény melyet ellenünk felhoznak, ez: kétségbevonhatatlan 
tény, hogy A, B, C, D dacára annak, hogy semmiféle valláshoz 
nem ragaszkodnak, mégis az önzetlen erény csodálatos példáit 
mutatják és mindenki által elismert és kifogástalan erkölcsös 
életet élnek. És ezen tény konstatálása után tovább argumentál-
nak a következő módon: már most — mondják — ha ez az 
eset 50, 100 egyénnél lehetséges, akkor miért nem fordulhatna 
elő 1000, miért nem 10.000 egyénnél? És ha 10.000 egyénnél, 
miért nem az emberiségnél általában? Ha a fennti tény valódi-
ságát concedáljuk, akkor ezen argumentum nemcsak súlyosnak, 
de döntőnek látszik. Pedig mi a fennti tény valódiságát con-
cendáljuk. És midőn ezt így hangoztatjuk, akkor sokak előtt ez 
úgy fog föltűnni, hogy mi ezzel positiónkat eo ipso feladtuk! 

A dolog nem így áll. Miért? Felolvasásom elején felve-
tettem ezen kérdést: miből és hogyan alakul meg a tudomány? 
És a fölvetett kérdésre azt feleltem : tényekből és következteté-
sekből. Mondtam azt is : lehetnek a tények igazak és a következ-
tetés mégis helytelen lehet. Itt ilyen esettel állunk szemben. 
A fent felhozott tényből vont következtetés nem állja ki a szi-
gorú kritikát. Balfour már idéztem művében alaposan végez a 
fenti következtetéssel. Világos és meggyőző argumentatióját 
már azon nagy tekintélynél fogva is, melynek a tudományos 
világban örvend, szórói-szóra ide írom. Argumentatiója így 
szól: «A biologusok beszélnek parazitákról, élősdiekről, melyek 
csak egy náluknál magasabb szervezetű állat testén élnek és 
élhetnek meg. Számukra az eledelt a szerencsétlen vendéglátónak 
kell megszereznie, megemésztenie és tápanyaggá átváltoztatnia, 
melyet azok minden megerőltetés nélkül elfogyasztanak és min-
den nehézség nélkül assimilálnak. Szervezetük így egyszerű. 
Helyettük vendéglátójuk lát, azért nincs szükségük szemekre; 
helyettük a vendéglátó dolgozik, azért nekik csak igen gyenge 
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izmokra és nagyon fejletlen idegrendszerre van szükségük.» 
És Balfour konstatálván e tényeket, így folytatja: «De vájjon 
mindebből azt kell-e következtetnünk, hogy szemek, fülek, erő-
teljes tagok és idegek fölöslegesek az állatvilágban ? Ezek csak az 
élősdiekre nézve fölöslegesek és pedig azért, mivel azok első-
sorban a vendéglátó számára valának szükségesek és ha ez 
elpusztul, akkor igen valószínű, hogy az élősdiek is el fognak 
pusztulni». És aztán Balfour így következtet: «így van ez azokkal 
is, akikről azt mondják, hogy vallás nélkül példás erkölcsös 
életet élnek. Szellemi életük csak élősdi, melyet védenek a tár-
sadalom meggyőződései, mely társadalomnak ők egy részét 
alkotják. Életük oly processusokból, oly folyamatokból táplál-
kozik, melyekben ők nem vesznek részt. És ha ama meggyőző-
dések egyszer megszűnnek és ama folyamatok véget érnek, az 
idegen élet, melyet ők éltek, aligha fog tovább tartani.»1 

így Balfour! És mi ezekután mintha csak a paraziták 
királyának hangját hallanók, midőn Renan nyilatkozatát olvas-
suk, ki így szól: «Mi nélkülözhetjük a vallást, mivel helyettünk 
másoknak van vallása.» 

Mielőtt tanulmányunk első részét lezárnók, még egy ellen-
vetéssel kell megküzdenünk, még egy ellenvetést szükséges 
utunkból eltakarítanunk. 

A «független» morál apostolai azt mondják, hogy a val-
lásra alapított morál az erkölcsi törvény sanctióját a jövő 
életben való jutalommal vagy büntetéssel köti össze. És ebben 
ők kettős hibát vélnek felfedezhetni. Az első hiba — mondják 
ők — abban áll, hogy az olyan morál, mely a jócselekedetek 
véghezvitelét akár az Istentől való félelemtől, jutalomtól vagy 
büntetéstől teszi függővé, már eo ipso nem igazi, nem tiszta 
morál. És második hiba, hogy a jövő élet nem bizonyítható. 

Ezen ellenvetésekre röviden válaszolnunk kell. Ami az 
Istentől való félelmet illeti, ezen ellenvetés csak akkor lenne 
némileg találó, ha Istennek csak egy tulajdonsága volna, t. i. a 
mindenhatóság, Mi tudjuk, hogy ez nem áll. Mi eddigi fejtege-
téseinknél mindig a tényekre támaszkodtunk. Itt is a tények terén 
maradunk. A világnak az emberi értékek alá eső ezer és ezer 
tüneményeiből, mint kétségbevonhatatlan tényekből, arra a con-
clusion jutunk és arra a conclusióra kell jutnunk, hogy az Isten 

1 «The foundations of Belief», 82—83. lap. 
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nemcsak végtelenül hatalmas, hanem végtelenül jó, végtelenül 
bölcs, végtelenül igazságos és hogy benne mindezen tulajdon-
ságok a legnagyobb összhangban vannak. Midőn tehát az ember 
Istentől való félelem miatt teszi a jót, akkor ezen félelembe 
egészen harmonice befoly a végtelen jóság, a végtelen bölcse-
ség, a végtelen igazságosság. Egyik tulajdonság sem választható 
el a másiktól. Midőn pedig mindezen tulajdonságok aegise és 
kormányzása alatt létesül a jó, akkor annak kutatása: ezen tulaj-
donságoknak melyike folyt be inkább az eredmény létrehozá-
sára, nemcsak haszontalan szőrszálhasogatás, de hiú és hiábavaló 
kérdés ! 

Akiknek pedig a jutalom és büntetés rendszere tüske a 
szemükben, azoknak Balfour-rel azt feleljük, hogy még azok is, 
kik azt állítják, hogy az ember a jövő élet minden kilátása és 
reménye nélkül is képes valódi erkölcsös életet élni, megengedik, 
hogy itt valami «nyikorog», nyikorog pedig akkor, ha szem-
ügyre vesszük azon tényleges állapotot, hogy ez életben a 
valódi, a tiszta erény vajmi ritkán részesül az őt igazságosan 
megillető jutalomban és hogy ezen fennforgó és tagadhatatlan 
nehézség mitigálására e mai napig a moralisták jobbat nem 
voltak képesek feltalálni, mint amit a jutalom és büntetés rend-
szere e nehézség mitigálására valóban nyújt.1 

A morál, melyről itt szó van és egyáltalán szó lehet, nem 
az angyalok, hanem az emberek, vagyis eszes és egyúttal érzéki 
lények számára van. Nekünk — ezt diktálja a józan ész — az egész 
embert kell vennünk és szem előtt tartanunk — összes gyarló-
ságaival együtt! Az ember igen sok tekintetben függ az alsóbb 
vagy érzéki vágyaktól. Az erkölcsi élet tehát a külvilág részéről 
különféle behatások és befolyások alatt áll. Az eredendő bűn 
következtében az ember akarata a jóra meggyengült. A rom-
landó test megnehezíti a lélek, a szellem működését. A porból 
alkotott lakás a fölfelé törekvő lelket lefelé húzza. A küzdő 
léleknek tehát erősítésre van szüksége. A megváltás nagy műve 
azáltal, hogy az Istenfiát az Olajfák hegyén az angyal erősité, egy 
szemernyit sem veszített isteni voltából. «Spiritus quidem piom-
tus est, caro vero infirma», mondá az isteni Megváltó.2 Miért 
legyen tehát kivétel — a gyarló ember?! Vagy talán olyan 

1 «The foundations of Belief» 27—28. lap. 
J Márk 14, 38. 
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tökéletesnek képzelik őt épen az evolutionisták, kik különben 
az állatból származtatják, hogy semmi buzdításra, semmi erő-
sítésre már nincs szüksége?! 

A világi büntető-codexek készítői szükségesnek tartják a 
törvényt ellátni — sanctióval. Mikép csodálkozhatnak tehát azon, 
midőn mi azt állítjuk, hogy az erkölcsi törvényt is ennek 
Teremtője — sanctióval látta el ! Úton-útfélen halljuk hangoz-
tatni, miszerint kell, hogy a jót a megérdemlett jutalom, a gonosz-
ságot pedig a megérdemlett büntetés érje. És ebben van is igaz-
ság. De akkor miért állnak meg a félúton ? Akinek szemei van-
nak, az látja, hogy e gyarló világon e tekintetben az igazságos-
ság vajmi ritkán éri el célját. A józan ész azt diktálja, hogy csak 
egy lépést kellene tenniök. És ha ezen a józan ész által diktált 
lépést megteszik, akkor szent a béke közöttünk; nemcsak ez: 
ezzel helyre lesz állítva az erkölcsi világrend jogrendje is. 

Akik a jövő életben való jutalmat és büntetést kizárják, 
azok az embert kivetkőztetik emberi természetéből. Eljárásuk 
hasonlít azok eljárásához kik a mágnesnek megtiltani szeretnék, 
hogy vonzza magához a vasat; hasonlít azok eljárásához, kik 
az embert nógatják, hogy járkáljon, de megtiltják neki, hogy 
lábait mozgassa! A józan ész azt mondja nekünk, de nekik 
is, hogy az ember ember marad minden éghajlat alatt. Hogy az 
ember minden tekintet nélkül cselekedje a jót, többnek kellene 
lennie, mint ami. Saját bőréből senki sem ugorhatik ki. Saját 
árnyékát senki sem lépheti át. Miért is nolens-volens a «függet-
len» moralisták eljárását nemcsak különösnek, de «különösködő»-
nek kell mondanunk! Elméletüket csak cigánylogikával képesek 
fönntartani. Aliquando valet, aliquando non valet. Magyarán 
mondva: ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes! Ha elmé-
letük keretei úgy kívánják, akkor az. embert az állat nívójára 
sülyesztik ! Ha e keretek az ellenkezőt kívánják, akkor ú. n. 
«Übermensch»-et csinálnak belőle. 

Ami pedig a jövő életbe vetett hitet illeti, rövidség okáért 
mellőzöm azon számos érvet, mely közszájon forog; mellőzöm 
a népek és nemzetek egyetemes érzületéből folyó argumentu-
mot; mellőzöm, amit genialis philosophus-irónk, báró Eötvös 
József mond, hogy e hitnek ellenkezője az emberiség felét ön-
gyilkosságba kergetné. Nem kívánom elemezni azon számtalan 
nagy szellem vallomását, kik e hitre vonatkozólag nyilatkoztak 
kik közül pl. a pogány Homer így szólt: «Minden emberek 
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istenek után vágyódnak», amely szavakkal azt kívánta mondani : 
minden ember kebelében él a metaphysikai szükséglet, mely azt 
mondja neki, hogy ezen föld és a rajta való élet nem lehet 
létének célja, mely őt arra kényszeríti, hogy földi életét ne 
tekintse a halál által befejezettnek; mely szükséglet arra indítja, 
hogy az örökkévalóság fátyolát föllebbentse és a halál után való 
életet elismerje. Bismarck herceg nyilvánosan és nagy nyoma-
tékkal a berlini Reichsratban azt hangoztatta, hogy «ő e hitet 
szívvel-lélekkel vallja.»1 Oöthe meg így szólt: 

«Doch ist es jedem eingeboren 
Dass sein Gefühl hinauf und forwärts dringt.» 

Mindezeket mellőzöm. Én itt csak néhány kevésbbé ismert 
argumentumot óhajtok felhozni. És e tekintetben is hű akarván 
maradni eddig követett módszeremhez, most is csak a mindenki 
által ismert és tagadhatatlan tényekből indulok ki. 

Kétségbevonhatatlan és tagadhatatlan tény — miként láttuk -
az igazság érzete. Tagadhatatlan tény az is, hogy épen ezen az 
ember kebelében mélyen gyökeredző érzet kiegyenlítést követel. 
De tagadhatatlan, mert általánosan tapasztalt tény, hogy e nyomo-
rék világon vajmi ritkán esik meg ezen kiegyenlítés. Kell tehát 
lenni egy más világnak, hol az igazságosság teljesen eléri célját. 

Tény továbbá, hogy az állatok bizonyos ösztönökkel vannak 
ellátva. Tény az is, hisz az ellenkezőt senki sem állítja, hogy az 
állatok ezen ösztöneikről tudattal nem birnak. Tény továbbá, 
hogy az állatok épen ezen «tudatlan» ösztöneiknél fogva oly 
intézkedéseket tesznek jövő életükre vonatkozólag, melyek ez 
élet berendezéséhez okvetetlenül megkivántatnak és az állatok 
ebben sohasem csalatkoznak. Mi mindezt tudjuk; mi mindezt 
nem tagadjuk; mi mindezt elismerjük. Már most tény az is, 
hogy az embernek is vannak ösztönei vagy mondjuk vágyai, 
melyek a halál után való életre vonatkoznak. Tény továbbá az 
is, hogy az embernek van tudata ezen ösztönökről vagy mondjuk 
vágyakról, hogy tehát ezen vágyak «tudatosak». 

Ez lévén a tagadhatatlan tény, most már föltehetjük a kér-
dést: ha az állatnál ama «tudattalan» ösztön mindenkor csalha-
tatlan, mit mi tények alapján hiszünk és vallunk : akkor helyes-e, 
logikus-e azt állítani, hogy az embernél a hasonló ösztön vagy 

1 L. Dr. Paul Limán, «Bismarck-Denkwürdigkeiten.» I. köt. 20. 1. 



AZ ERKÖLCSI VILÁGREND PROBLÉMÁJA 57 

mondjuk a vágy csak azért volna téves, mivel valódi létezése 
mellett még «tudatos» is?! Ugyebár ezt állítani absurdum! 
Ellenkezőleg, nekünk hinnünk kell, nekünk föltétlenül kell biznunk 
a természetben, az emberi szívnek ezen vágyódásában, mely a 
világtörténelem tanúsága szerint milliókat és milliókat arra indí-
totta és arra indít, hogy ezen mélységes hit szerint rendezték és 
rendezik be életüket! 

«Ezen argumentumnak erőssége, mondja egy angol mora-
lista, dr. Hinds — a teremtésben kinyilatkoztatott isteni termé-
szet fogalmában rejlik. Mert föltételezni azt, hogy a Teremtő az 
embert felruházta volna ezen erős vággyal, mely természetének 
egyik részét alkotja, anélkül, hogy e vágynak megfelelő tárgy 
léteznék, mindez összeegyezhetetlen mindazzal, amit mi róla és 
az ő útjairól tudunk, hogy föltételezhetnők, hogy ő teremtmé-
nyeinek szemeket adott volna, ha nem léteznék látható tárgy, vagy 
füleket, ha nem léteznék oly dolog, mit hangnak nevezünk.» i 

Ezek után mi könnyen felelünk azoknak, kik, miként Hart-
mann, így szólnak: «A túlvilági életre szóló váltónak, mely 
hivatva volna bennünket e földi élet nyomorúságáért kárpótolni, 
csak egy hibája van: a beváltás helye és kelte képzelt».2 Erre 
alaposan megfelelt hazánk nagy philosophusa, Prohászka Ottokár, 
midőn ezeket írta: «mondják, hogy az evangélium a jövő élettel 
biztat és váltókat állít ki a paradicsomra. Igen, biztat a jövő 
élettel, de biztatásával a jelen élet kialakítását sürgeti. Örökké 
fogsz élni — mondja logikája —- tehát szépen, nemesen, jól, 
nagylelkűen élj most. Ami pedig a váltót illeti: igen, egyik 
váltója a jövőre nézve szól, de a másik váltó, már nem is papir-
váltó, hanem beváltott érték, ez a szívben rejlő mennyország, 
melyet az bir s az él, akinek szive hittel és Istennel van telve. 
Ellenben a socialismus csupa irreális váltóval dolgozik, mert 
hiszen ő is a jövővel biztat, csakhogy a földi jövővel, mely tele 
van utópiával és illusióval s amellett a jelent megutáltatja s a 
lelki fejlődést elhervasztja.»3 

Mielőtt tanulmányunk első részét lezárnók, még csak a 
következő rövidke észrevételt tesszük. Meggyőződésem, hogy 

1 A Reply to the Question, apart from Supernatural Revelation, What 
is man's Prospect of Living after Death? Lásd Booth «The Problem of the 
World and the Church». 125—126. lap. 

2 Hartmann, «Die Philosophie des Unbewussten». II. köt. 363. lap. 
3 A modern katholicizmus. 38—39. 1. 
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valamint a jó kormányzat nem holmi elméleteken, hanem ténye-
ken és a tényeknek helyes értékelésén alapszik: úgy józan és 
célravezető bölcselet is csak gondosan megfigyelt tényekből és 
e tényekből lelkiismeretesen vont következtetésekből construál-
ható meg. Iparkodtunk eddig ezen elvhez hűen ragaszkodni. 
Akiket a tényeken alapuló érvelésünk mégsem elégít ki, azokat 
kielégíteni egyáltalában nem lehet. Ezekre alkalmazhatók az 
isteni Megváltó ezen szavai : «Ego veni in Nomine Patris mei 
et non accipitis me; si alius venerit in nomine suo, ilium 
accipietis».! Alkalmazva e szavakat a mi esetünkre, én is azt 
mondom a «független» morál apostolainak: midőn mi nem 
saját nevünkben, hanem a józan ész által megállapított tagad-
hatatlan tények nevében jövünk, akkor nem fogadnak el bennün-
ket; de ha valaki az ő saját képtelennél-képtelenebb elméletével 
jő: akkor ezt a legnagyobb mohóssággal — lenyelik! 

Lajtakáta. Lévay Pál. 

(Vége következik.) 
1 Ján. 5, 43. 
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I. 

NEGYVENNYOLC a mai kor gyermekének lelkében mint valami 
eszményi kép él. A pór úgy látja a negyvennyolcat, hogy ura-

sága is kezet nyújt neki, elfogadja egyenlő rangú polgártársnak, aki 
most már nem jobbágya és nem robotol. A szabadságért hevülő 
hazafi tört ágyúk és holttestek fölött álló sebesült honvédet lát, 
ki a hármasszinű zászlót lobogtatja. A haladás embere azt a 
babérral koszorúzott eszményi alakot csodálja benne, mely a 
gyorsvonat sebességével viszi előre a művelődést. Mindegyik 
helyesen fogja föl negyvennyolcat. Ki tagadhatná, hogy a job-
bágyság fölszabadítása az ő érdeme? A nemzeti érzéssé lángolt 
soha erősebben, mint akkor és azóta. A haladás szédítő gyorsa-
ságát is csak negyvennyolc vívmányai : a véleménynyilvánítás 
szabadsága és népalkotmány tették lehetővé. 

De ugyanazok a polgárok, akik negyvennyolcban a job-
bágysorból kiemelkedtek, akik a véleménynyilvánítás szabadságát 
kikiáltották, a népalkotmányt kierőszakolták és hazájukért pénz-
meg véráldozatot hoztak: nagyrészt maguk is a katholikus egy-
ház fiai voltak. Még inkább azok, akik ezen vívmányok élve-
zetébe jutottak. Ez az átalakulás továbbá nem volt kényszer-
zubbony, melyet egy felsőbb hatalom a népre ráerőszakolt, hanem 
a lelkekből előtörő életerő, mely az állami és társadalmi élet 
körülményeit és viszonyait máskép kívánta szabályozni, mint 
addig volt. Előbb a lelkekben történt meg az átalakulás és 
innen lépett a nyilvánosság elé és követelte a külső átalakulást 
az életben. Már pedig semmi sem annyira a lélek dolga, mint a 
vallásosság. Tehát már maga a tény, hogy a negyvennyolcas 
állami és társadalmi átalakulások a benső átalakulás eredménye 
voltak, arra a következtetésre vezet, hogy a vallásos, az egyházi 
életnek is meg kellett éreznie azon kor szellemét. Sőt, mivel a 
katholikus vallás addig a hivatalos államvallás szerepét vitte és 
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mint ilyen az állam szervezetéhez meglehetősen oda volt nőve, 
vagy jobban mondva kötve, előre is gondolhatjuk, hogy az 
állam szervezetében beállott változások az egyházban is bizonyos 
változtatásokat tettek szükségessé vagy legalább is fölkeltették a 
vágyat bizonyos változtatások után. 

A 48-as évek mozgató eszméi : az egyenlőség, szabadság, 
népalkotmány és a nemzeti függetlenség voltak. Ezen eszmék az 
1848. évi rendi országgyűlés által elfogadott törvényekben a 
megvalósulás formáját öltötték magukra. így a IX. t.-c. meg-
szünteti a robotot és dézsmát, amivel addig a jobbágyok földes-
uraiknak tartoztak. A XI. t.-c. megszünteti a földesuraknak a 
jobbágyok fölött gyakorolt Ítélkezési jogát. A VIII. t.-c. pedig 
elrendeli a közös teherviselést, vagyis adózást. íme az egyenlő-
ség eszméjének diadala! A szabadság eszméjének győzelmét a 
XVIII. t.-c. hirdeti, mely kimondja, hogy mindenki szabadon 
közölheti és terjesztheti a sajtóban gondolatait. A nemzeti füg-
getlenség eszméje a III. t.-c.-ben domborodik ki, mely a függet-
len felelős magyar minisztériumról, meg a XXII. t.-c.-ben, mely 
külön magyar őrsereg felállításáról szól. Az alkotmányosság 
demokratizálására pedig az V. t.-c. tette meg az első lépést, mely 
szerint az országgyűlésbe küldendő képviselőket a nép választja. 

Ezen eszméktől nemcsak a világi urak és a nép volt át-
hatva, hanem a katholikus papokat is átjárták azok. Tehát ha e 
törvények közvetetlenül még nem is érintették az 'egyházi életet, 
közvetve, vagyis azáltal, hogy a papság gondolkodását is be-
folyásolták, igenis hatással kellett lenniök az egyház életére. 
Azonban közvetetlenül is érintették már az egyházat a XIII. és 
XV. t.-cikkek. 

Ugyanis a XIII. t.-c. elfogadja a főpapság által hozott haza-
fias áldozatot, hogy t. i. a papság nevében lemond az ú. n. papi 
tizedről. Ezen áldozat különösen az alsó, lelkészkedő papságra 
nehezedett nagy súllyal, mert sokaknak ezáltal annyira megcsap-
pant a jövedelme, hogy a megélhetés nehéz gondjai vártak rájuk. 
A másik, a XX. t.-c., melyet napjainkban is sokat hangoztatnak, 
kimondja, hogy hazánkban minden ^örvényesen bevett vallás-
felekezetre különbség nélkül megállapíttatik a tökéletes egyenlő-
ség és viszonosság. Ugyanezen t.-c. 3. pontja pedig úgy intéz-
kedik, hogy mindezen bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségleteit az állam segít fedezni és pedig a közálladalmi költ-
ségekből. Tehát az állam ezek szerint nem ismer többé hivatalos 
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sem kiváltságos vallást, viszont mindegyik számot tarthat arra, 
hogy egyházi és iskolai [kiadásaihoz az állam a közköltségből 
hozzájáruljon. 

Az utóbbi t.-c. tehát már több, az egyházat érdeklő kérdést 
vetett föl. Ha a törvény minden vallásnak tökéletes szabadságot 
biztosít, akkor ehhez a katholikusoknak is joguk van. Az egyház 
is függetlenül akarja intézni ügyeit és azért visszaköveteli az 
államtól a teljesen egyházi eredetű vallás- és iskolai alapítvá-
nyokat. Így akarja biztosítani, hogy ezen alapok jövedelmét ne 
fordítsák valamely felekezet érdekeinek ápolására, hanem katho-
likus célt szolgáljanak vele. A katholikusok aláírásokkal ellátott 
petitióval fordultak még a rendi országgyűléshez, hogy nevezett 
alapjaikaÇyisszaszerezzék,'1 illetőleg egyházi kezelésbe kapják, de 
az országgyűlés ezen kérést visszautasította. Azonban a katholi-
kusok a szabadság és függetlenség e korában nem nyugodtak 
bele a visszautasításba, hanem állandóan felszínen tartották ezen 
követelésüket. 

Ezzel szemben az országban olyan hangok is hallatszottak, 
melyek ugyancsak a vallásegyenlőségre hivatkozva, a katholikus 
egyház javainak saecularisatióját követelték. Ez abból is kitűnik, 
hogy a püspöki kar a vallásügyi miniszterrel jún. 3—4. napjain 
folytatott tárgyalások alkalmával kész volt a papi tizedért nyúj-
tandó állami kárpótlásról is lemondani, ha az egyház javait meg-
tarthatja és alapjait visszakapja. De erről a miniszter sem biz-
tosította, sőt figyelmeztette őket, hogy nagyon rosszul járhat 
az egyház, ha a kárpótlásról lemondanak, különösen ha a pro-
testánsok a saecularisatiót keresztülviszik.1 Úgy látszik tehát, 
hogy a saecularisatiós hangulat elég erős volt. 

Azon földesurak közül, akik kegyúri terheket viseltek, 
sokan a dézsma fejében vállalták annak idején e terheket. Miután 
azonban a tizedet a törvényhozás megszüntette, fölvetődött a 
kérdés, hogy ki fog ezután azon templomok e's plébániák fenn-
tartásáról gondoskodni, melyek kegyuraikat nevezett törvény 
értelmében elvesztették ? 

Ugyancsak a XX. t.-c.-ből kifolyólag fontos napi kérdéssé 
vált az iskolaügy is. Az állam ugyanis e törvényben arra köte-
lezte magát, hogy az egyes felekezetek egyházi és iskolai szük-
ségleteinek fedezéséhez a közköltséggel hozzájárul. Természetes, 

1 Girk érs. vik. II. jelentése a Bécsben tartózkodó kalocsai érsekhez. 
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hogy ennek fejében az iskolaügybe is beleszólt. Negyvennyolcig 
az állam iskolaügyben önállóan nem intézkedett, hanem csak 
segítő kezet nyújtott az egyháznak. Most már önállóan kezd az 
iskolaügybe befolyni. Mutatja a vallásügyi miniszterrel folytatott 
tanácskozás (június 3—4.), melyen a miniszter megkérdezte a 
püspöki kart, vájjon beleegyezik-e abba, hogy olyan helyeken, ahol 
különböző vallásúak vegyesen laknak, vegyes (simultán) iskolák 
állíttassanak föl? Az állam már negyvennyolcban egyszerre 
annyira magáévá tette az iskolaügyet, hogy a júl. 2-án összeült 
első népképviseleti országgyűlés olyan törvényt fogadott el, mely 
kimondja az iskoláztatási kényszert. 

A XIII. t.-c.-el kapcsolatban gondoskodni kellett a károso-
dott papság kárpótlásáról is a megszűnt tizedért. Az egyházban 
azonban vitatkoztak afölött, vájjon elfogadja-e az állam hozzá-
járulását a papság ellátásához vagy ne? Továbbá, hogy mennyi-
ben állapíttassák meg a lelkipásztorkodással foglalkozó papság 
évi jövedelme ? 

Az új, szabad sajtóról szóló törvény pénzbeli biztosítékot 
követel az időszaki lapoktól. A katholikusok egyetlen egyházi 
lapja: a Religio nem rendelkezett a szükséges összeggel, melyet 
le kellett tennie biztosíték gyanánt. Honnan teremtsék elő ezt 
a pénzt? A papság hajlandó-e önmagát megadóztatni, hogy 
ezt az összeget összehozzák? Másrészt ezen sajtótörvény életbe-
léptetésével megnyíltak a katholikusellenes támadások zsilipjei. 
Az egyházra zúduló áradatnak gátat kellett emelni katholikus 
sajtó (lapok és könyvek) megteremtésével és terjesztésével. Milyen 
lapokat indítsanak tehát, milyen könyveket adjanak ki és hogyan 
terjesszék azokat? 

Az önálló magyar őrsereg felállításáról szóló törvény szerint 
az alkalmas polgárok fegyverfogásra köteleztetnek. Némely vidé-
ken oly értelemben valósították meg e törvényt, hogy a papokat 
nemcsak arra kötelezték, hogy a tábort kövessék, mint lelkészek, 
hanem fegyvert kellett fogniok. Azért a pöspöki kar júl. 9-én 
arra kérte a minisztertanácsot, hogy mentse föl a papságot e 
kötelezettség alól. 

De sokkal több és veszedelmesebb kérdés vetődött föl az 
egyházban a negyvennyolcas eszmék hatása alatt, melyek az 
emberek lelkében mindig újabb és újabb vágyakat ébresztettek. 
Ugyanis, mikor az egyháziak látták, hogy az állam a szabadság, 
függetlenség, népalkotmány és nemzeti irány eszméit elfogadta 
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és törvényeiben már meg is valósította, akkor azon követeléssel 
léptek elüljáróik elé, hogy az egyház szervezetét és életét is 
ezen eszmék szerint kell átalakítani. 

Hogy a kath. vallás megszűnt államvallás lenni, azért senki 
sem bánkódott. Ellenkezőleg, mindenki örült, hogy így fölszaba-
dult az állam gyámsága alól és ezután majd szabadabban fejtheti 
ki működését. A szabadság hirére az egyes püspöki székesegy-
házakban (Eger, Székesfehérvár) a nép óriási részvételével «Te 
Deum»-ot tartottak. A szabadság mámora azonban annyira erőt 
vett a lelkeken, hogy most már a vallásos életben is nagyobb 
szabadság után áhítoztak. Úgy a világi hivek, mint a papok 
számára követelték a nagyobb szabadságot. Mindenekelőtt a 
papnevelőkben követelték a szabadabb szellemben való neve-
lést. A lelkipásztorokról adott évi jelentést (informatio) gyám-
kodásnak bélyegezték, mely nem egyeztethető össze a szabad-
sággal. Az egyház fegyelmi törvényeinek enyhítését szintén a 
kor követelménye gyanánt tüntették föl. Különösen a világi 
ruha viselésére vonatkozó tilalom és a papi nőtlenség volt az 
újítók támadásainak célpontja. 

A fiatalabb papi nemzedék a függetlenség eszméjét úgy akarta 
magára nézve megvalósítani, hogy a káplánokat anyagiakban 
(élelmezés és lakás) a plébánosoktól teljesen függetlenítsék. 

A nemzeti eszmét úgy óhajtották az egyházba is belevinni, 
hogy a szentségek kiszolgáltatásában használatos latin nyelv 
helyett a magyart akarták kötelezővé tenni. 

A népalkotmány pedig sokakkal azt a gondolatot kedvel-
tette meg, hogy az alsó papságnak ép úgy meg legyen a be-
folyása az egyházi törvényhozásba, mint a haza polgárainak az 
állami törvényhozásba. Azt követelték tehát, hogy a lelkipászto-
roknak a zsinatokon necsak tanácskozási, hanem szavazati joga 
legyen (votum decisivum). Olyformán, hogy a többség által meg-
szavazott határozat a törvény erejével birjon. Az egyházi jog 
szerint azonban csak a püspököknek van törvényhozási joguk az 
egyházban. Ezen követelésüket azon meggyőződésben támasz-
tották, hogy a szentatyák idejében is így volt. Tehát az ő véle-
ményük szerint nem követeltek új jogot, hanem feledésbe ment 
régi jogaikat követelték csak vissza. Mindenesetre szembetűnő 
azonban az, hogy a papság csak most ébredt ezen régi jogainak 
tudatára és pedig épen akkor, mikor a rendiségen alapuló ország-
gyűlést fölváltotta a népképviseleti parlament. 
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A szavazati joggal kapcsolatban országszerte zsinatok tar-
tását is követelte a papság. Mivel az általános egyházi törvé-
nyek is előírják a zsinatokat, joggal sürgethette, hogy a főpász-
torok nyújtsanak neki alkalmat a tanácskozásra. 

A főpásztorok, kanonokok és esperesek kinevezésénél a demo-
kratikus elvet kell érvényesíteni. A papság szavazás útján jelöljön 
ki hármat, akik közül a király főkegyúri jogánál fogva nevezzen 
ki, illetőleg a főpásztor az esperest. 

A negyvennyolcas törvények tehát ép úgy, mint az azok-
ban megtestesült eszmék (szabadság, függetlenség, nemzeti törek-
vések és népalkotmány) szükségképen hatással voltak az egy-
házra. Az előbbiek azért, mert régi intézményeket (jobbágyság, 
tized, censura, államvallás) megszüntettek és ujakat léptettek életbe 
(vallásegyenlőség, sajtószabadság, nemzeti őrsereg, népalkotmány). 
Ezen tények fölött az egyház nem húnyhatott szemet, hanem 
keresnie kellett a változott viszonyok között az alkalmas elhelyez-
kedést. Az utóbbiak azért, mert a szabadság új korában szaba-
dabban lélegzett nemcsak a nép, hanem az egyháziak is és a 
szabadságot olyan téren is akarták érvényesíteni, ahol isteni és 
tiszteletreméltó egyházi törvények állították föl a határt, melyet 
átlépni nem szabad. 

II. 
Ezek után az a kérdés merül föl, vájjon tett-e valamit az 

egyház, hogy ezen önként támadt feladatokat megoldja? Bátran 
mondhatjuk, hogy amilyen mozgalmas volt negyvennyolc poli-
tikai és polgári élete, ép oly lázasan folyt az egyházban a szel-
lemi munka. Elég a Religio ezévi számaiba beletekintenünk, 
hogy erről meggyőződjünk. Részint a Religióba beküldött jelen-
tésekből, részint a kalocsai érseki levéltár irataiból állítottam 
össze azon képet, melyet negyvennyolc egyházi mozgalmai nyúj-
tanak. Ezen mozgalmakról sem egyházi, sem világi történelmeink 
nem beszélnek, miértis azt hiszem, nem végzek haszontalan 
munkát, midőn azokat e lap hasábjain ismertetem, mely úgyis 
szemtanúja volt azoknak a sokszor heves mozgalmaknak. 

I. Ezen mozgalmakban az alsó papság a kérvényezők, 
követelők, sőt sokszor vádaskodók és elkeseredett támadók sze-
repét vitte. Alighogy a szabadság napjai felvirradtak, már az 
alsó papságból a jobbak észrevették, hogy sokan rosszul értel-
mezik ezt az új vívmányt, mintha a földesurak joghatósága alól 
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való felszabadulással és az egyháznak eddig beszolgáltatott tized 
eltörlésével velejárna az egyházi felsőbbség iránt való engedel-
messég felmondása is. A sajtó pedig úgy fogta föl a szabadsá-
got, hogy most zavartalanul támadhat az egyház ellen. A Religio 
már április havában, tehát idejekorán rámutatott arra a veszede-
lemre, melyet a rosszul felfogott szabadság méhében rejt. «Az 
egyházi zsinatokról» szóló cikksorozatban éberségre és fokozott 
buzgóságra tüzeli a papságot. Felszólítja, hogy az esperes-kerü-
letekben halogatás nélkül tartsanak gyűlést, ott hozzanak hatá-
rozatot, melyben főpásztoruktól egyházmegyei zsinatot kérnek. 
A zsinat tárgyául ezeket jelöli meg: olyan társulatok alakítása, 
melyek az egyház védelmét és a híveknek az egyházhoz való 
szorosabb kapcsolását célozzák. Továbbá gondoskodjék a zsinat 
jó kath. sajtóról. De főként azért tartja szükségesnek zsinatok 
tartását, hogy a papság kötelességeinek tudatára ébredjen és 
buzgósága is föléledjen. A fölszólításnak megvolt a hatása. 
A papság úgyis érezte, hogy nagyon sok megbeszélni valója 
van, mert az egyházra nehéz napok köszöntöttek be. Hozzájárult, 
hogy sok egyházmegyének nem volt főpásztora. Ezek: Eszter-
gom, Eger, Székesfehérvár, Vác, Győr és Szepes. 

Így tehát megindultak országszerte a papság esperes-kerületi 
tanácskozásai, amelyekből kifolyólag zsinatok tartását kérte. 
A jobb érzelműek a zsinatoktól várták, hogy jogos kívánságaik 
ott teljesülnek. Az újítók pedig azért lelkesedtek érlök, mert azt 
remélték, hogy reformjaikat vihetik ott keresztül. Úgy hogy senki 
sem vádolhatja aztán őket az egyház törvényei ellen irányuló 
lázadással. 

Ezen esperes-kerületi tanácskozásokról a Religióba bekül-
dött jelentések arról tanúskodnak, hogy vidékenkint nagyon is 
különböző volt a papság gondolkodása és hangulata. Egyes kerü-
letek, mint pl. a pesti papság, felsőtiszai kerület (kalocsai ehm.) 
stb. az egyházi felsőbbséget «zsarnokság»-ról, «uralomvágy»- és 
«az alsó papság érdekeinek elhanyagolásáról» vádolták és az 
egyház szellemével ellenkező reformokat sürgettek: a fegyelem 
enyhítése, a világiaknak a zsinati tanácskozásokba való bevonása, 
a papi nőtlenség eltörlése, a magyar nyelv alkalmazása a szent-
ségek kiszolgáltatásában és hasonlókat. Más kerületek viszont 
ezt a támadó modort megbotránkozva visszautasították és az 
említett reformokról hallani sem akartak (Szécsény, Kistapolcsány, 
Harsány, Szepesi ehm.-i tanácskozmány stb.). 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 
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1. A pesti papság ápr. 15-én, tehát a márciusi Idus havi 
fordulóján, a márciusi ifjúság 12 pontos kiáltványához hasonlóan, 
(amelyben a sajtószabadságot, felelős minisztériumot stb. köve-
telték) szintén 12 pontba foglalta követeléseit. Panaszkodnak, 
hogy a főpásztorok elhanyagolták eddig az alsó papság érdekeit, 
követelik a szentségek kiszolgáltatásánál a magyar nyelv haszná-
latát, a káplánoknak a plébánosoktól való függetlenítését lakás 
és élelem dolgában, a köztük fölmerülő vitás és peres ügyek el-
bírálására külön bizottság alakítását, a papságnak az esperesek 
kinevezésébe való befolyását és a papi öltönynek hivatalos mű-
ködésén kívül szabad elhagyását. 

2. A kalocsai egyházmegye azon esperes-kerületei, melyek 
Bácska déli részein terülnek el, már nem tanácskozhattak április 
havában, mert ott már forrongtak a rácok és így a személybiz-
tonság sem volt meg. Május vége felé azonban, mikor a helyzet 
némileg javult, itt is siettek a közös tanácskozást megtartani. 
Igen érdekes határozatot hozott ez alkalommal az alsótiszai kerü-
let. T. i. amit Swoboda bécsi tanár a nagy városok pastoratiójá-
ról mint elengedhetetlen követelményt állít föl: a nagy plébániák 
megszüntetését, [azt ez a kerület már negyvennyolcban kérte fő-
pásztorától. Különben az érseki helytartó, Oirk fölszentelt püspök 
május 3-án azt írta a Bécsben tartózkodó Nádasdy Ferenc gr. 
érseknek, hogy az egyházmegye papsága egy szívvel-lélekkel 
zsinat tartásáért kiált. 

3. így volt ez a többi egyházmegyében is. De az alsó pap-
ság e mozgalmának nagy súlyt kölcsönzött az esztergomi főkáp-
talan csatlakozása. Május 3-ról keltezett körlevelét az összes 
püspököknek megküldötte. Panaszkodik, hogy épen most a szabad-
ság korában nyögi az egyház legjobban az államtól való függés 
terhét. A kath. világiak és egyháziak által aláírt petitiót, melyben 
az egyház alapítványait visszakövetelik az államtól, az ország-
gyűlés egyszerűen elutasította. Fölszólítja a püspököket, hogy 
hívjanak össze zsinatot, hadd nyilvánuljon meg a közvélemény 
és hadd lássák, hogy a petitióban kifejtett óhaj nem volt csak 
egyesek kívánsága, hanem hogy az közóhaj. Egy másik okot a 
zsinatok szükségessége mellett abban lát, hogy addig, míg a 
kath. vallás államvallás volt, királyi rendeletekkel és birói Ítéle-
tekkel intézték az egyháznak nem egy ügyét. Most azonban ezek 
hatásukat vesztették. A szükséges törvényeket tehát, melyek 
amazok helyét pótolják, nemzeti zsinatnak kell megalkotnia 
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Maga a főkáptalan igéri is, hogy ha addig nem kap a főegyház-
megye főpásztort, ő veszi majd kezébe a nemzeti zsinat ügyét. 
Erre ugyan nem került a sor, de valószínűleg befolyással volt 
arra, hogy a nemzeti zsinat szükségességét a püspöki kar is be-
látta és a kalocsai érsek annak előkészítését magára vállalta. 

4. Május 11-én a váci káptalan is körlevelet intézett az 
összes püspökökhöz, melyben magáévá teszi az esztergomi fő-
káptalnn körlevelében foglaltakat és azon kéréssel fordul hozzá-
juk, hogy tekintélyükkel eszközöljék ki a főpásztorok kinevezését. 

II. Az egyházmegyék főpásztorai hajlandók voltak a jogos 
kívánságoknak helyt adni. De, amint az eddig ismertetett moz-
galmak mutatják, a bölcs mérséklet, melyet a főpásztorok eljárá-
sukban alkalmaztak, nagyon is helyénvaló volt. Az egyházkor-
mányzat rúdját is, mint látni fogjuk, biztos és erős kézzel kellett 
tartaniok. Ahol ez az erő hiányzott, ott a reformátorok bizony 
szomorú emléket állítottak maguknak. A zsinatokra szükség volt, 
hogy a sok függő kérdést az alsó papság meghallgatásával köz-
megelégedésre intézhessék el. Azért nem is lett volna okos 
eljárás az alsó papság kívánságát elutasítani. De viszont a fő-
pásztorok saját lelkiismeretüknek is tartoztak azzal, hogy ezen 
zsinatokba, tekintettel a szabadabb hajlamokra, ne rohanjanak bele 
vakon minden előkészület nélkül. Az előkészületek legfonto-
sabbika pedig mindenesetre az volt, hogy előbb kiismerjék egy-
házmegyéjük gondolkodását és hangulatát a megoldásra vára-
kozó kérdésekben. így tudhatták csak meg, hol van szükség 
mérséklésre, esetleg pótlásra is. 

1. Azért a kalocsai érseki helytartó, midőn május 3-án 
Nádasdy érseknek jelentette, hogy a lelkészkedő papság zsinato-
kat kér, a maga részéről azt ajánlotta, hogy a főpásztorok kérjék 

. be írásban a papság véleményét és óhajait, de olyan dolgokban, 
melyek isteni jogon alapulnak, ne is engedjék nyilatkozni. Viszont 
figyelmeztessék arra is, hogy a zsinatokon csak tanácskozási, nem 
pedig szavazati joga van. Tehát véleményét nyilváníthatja a zsi-
naton, de törvényt nem ő ad. A zsinaton tárgyalás alá veendő 
pontokat a püspöki kar előre határozza meg. 

Nádasdy érsek máj. 5-én Bécsből körlevelet intézett pap-
ságához és híveihez, melyben az igazi szabadságot magyarázza 
és megkülönbözteti a szabadosságtól. Megígéri, hogy főpapi 
gondjait az egyházi kormányzatban megosztja majd papságával, 
amennyiben nemsokára egyházmegyei zsinatot tart. 

5* 
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Ugyanezen napon az érseki helytartóhoz is külön levelet 
intézett, amelyben őt már a zsinat előkészítésével bízza meg. Az 
érsek véleménye szerint a zsinat anyagául ezeket lehetne föl-
venni: a theologiai tanulmányok reformja, a kath. alapok 
visszakövetelése az államtól, a kegyúri jog újjászervezése és 
alkalmas egyesületek alakítása az egyház védelmére. Utasí-
tást ad továbbá arra nézve, hogy a megyei papságnak nyújtson 
alkalmat véleménynyilvánításra. Ecélból szólítsa föl a plébánoso-
kat, hogy Írásban jelöljék meg a hivek közt észlelt bajokat és úgy 
a papság, mint a hivek hitéletének megjavítására alkalmasnak 
vélt eszközöket. A káplánok is Írásban nyújtsák be kívánságaikat. 
A zsinatra pedig a káptalanon és a cimz. kanonokokon kívül min-
den esperes-kerület egy vagy két plébánost és, de csak kivételesen, 
«ez alkalommal» egy káplánt küldhet ki. Egyben kéri a káptalant, 
hogy szintén tanácskozzék ezek fölött és a zsinat elé terjesztendő 
tárgysorozatot foglalja pontokba. 

Az érseki helytartó eleget tett az érsek óhajainak. Tanács-
kozott a káptalannal és ennek eredményeként megállapították a 
12 pontból álló tárgysorozatot. Május 30-án megküldte az érsek-
nek e pontokat a káptalan azon óhajával, hogy vegye föl a szer-
zetes-rendek szabályainak korszerű módosítását is (a jozefinismus 
maradványa) és hogy az esperes-kerületek által választott káplán 
képviselők meghívásából hagyja ki e megszorítást «csak ezen 
alkalommal», mert a káplánokat csak még jobban elkeserítené. 

De egy hó múlva az érsek kénytelen volt azon elhatáro-
zását, hogy zsinatot tart, megváltoztatni. Ugyanis a vallásügyi 
miniszter jún. 1-jére összehívta a püspöki kart tanácskozásra, 
hogy a júl. 2-án immár a népképviselet alapján összeülő ország-
gyűlés elé terjesztendő és az egyházat érdeklő törvényjavasla-
tokra vonatkozólag véleményét meghallgassa. A püspöki kar 
ezen tanácskozást megelőzőleg a maga körében is folytatott 
megbeszélést arra nézve, hogy milyen álláspontot foglaljanak el 
a miniszter előtt. Szóba kerültek az országban jelentkező egy-
házi mozgalmak is. Ezzel kapcsolatban aztán a székesfehérvári 
káptalani helytartó bejelentette a püspöki karnak, hogy ő május 
25. és 26. napjain egyházmegyéje papságával zsinatot tartott. De 
az bizony botrányba fúlt. A fiatalabb nemzedék annyira zabolát-
lanul viselkedett, hogy még a hallgatóság közt helyet foglalt 
világiak is megbotránkoztak azon a tiszteletlen hangon, mellyel 
a felsőbbséget támadták. Hogy hasonló botrányok a többi egy-
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házmegyében meg ne ismétlődjenek, az egyházfők elhatározták, 
hogy a zsinatokat leveszik a napirendről és helyettük úgyneve-
zett egyházmegyei tanácskozásokat tartanak. A különbség a kettő 
között az, hogy a zsinaton az alsó papság nem szavazhat a 
hozandó törvények fölött, hanem a püspök mondja ki azokat és 
ezáltal kötelezőek is az egyházmegyére. A tanácskozmányokon 
a püspökök megengedték a papságnak, hogy szavazzon a hatá-
rozatok fölött, de ha meg is szavazták, nem birtak a törvény 
kötelező erejével. 

A püspöki karnak említett határozatát az érseki helytartó 
mindjárt közölte a még mindig Bécsben tartózkodó érsekkel. Az 
érsek pedig a káptalanja által szerkesztett pontokból némi változ-
tatással 12 pontot állított föl és ezeket jún. 10-én azzal küldötte 
meg Kalocsára helyettesének, hogy ezekről fog papságával tár-
gyalni, de nem zsinaton, hanem egyházmegyei tanácskozmányon. 

Ezek a pontok a következők: 
1. A papság tudományos készültségének fokozása esperes-

kerületi könyvtárak felállításával és lelki életének tökéletesítése 
lelkigyakorlatokkal. 

2. A breviárium elmondására vonatkozó parancs keresztül-
• vitele. 

3. Miért sülyedt annyira a papság tekintélye ? 
4. A plébános és káplán közti viszony rendezése. 
5. A zsinati vizsgálat hogyan tartassék?1 

6. Az eladósodott papok megmentése. 
7. A papság fizetése. A párbér és stóla fenntartandó-e a 

jövőben is? 
8. A kegyúri jog újjászervezése. 
9. Alakítandók-e kath. egyesületek? 

10. Mi a teendő a jó sajtó érdekében? 
11—12. Vallásos nevelés az iskolában. Istentisztelet és szer-

tartások. 
Ezen pontokból kiolvasható, hogy az egyház megértette az 

időt és hogy szivén viselte az egyháziak és világiak javát. A pap-
ság tudományos készültségének és lelkiéletének emelése, katho-
likus egyesületek alakítása, kath. sajtó, a vallásos nevelés intensiv 
ápolása az iskolában; mindezek oly kérdések, melyek negyven-
nyolc óta még mindig nem veszítettek fontosságukból, sőt sokkal 

1 Sokan követelték a zsinati vizsgálat eltörlését. 
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inkább állnak ma is az érdeklődés középpontjában, mint valaha. 
A pontokra minden kalocsai egyházmegyei papnak Írásban kel-
lett a feleletet megadnia. A lelkipásztorok őszintén nyilatkoztak 
és minden óhajukat, amint meg is volt engedve, előadták. A be-
érkezett munkálatokat az érseki hatóság feldolgozta és ahol 
szükséges volt, komoly főpásztori levél intette mérsékletre a túl-
buzgókat és megtérésre azokat, akik az egyház szellemével ellen-
kező útra tévedtek. Vagy 21 kapott főpásztori intést. Az egyik 
azért, mert a papi nőtlenség ellen írt és agitált, a másik, mert a 
zsinaton szavazati jogot követelt az alsó papság számára, a har-
madik, mert rationalista elveket hirdetett, a negyedik, mert elül-
járói ellen vádaskodott s. i. t. 

Hogy az érsek milyen szigorúan járt el az ilyenekkel, ki-
tűnik a következőkből. A központi papság négy tagja a napi 
kérdések fölött támadt vitatkozásokban sokszor átlépte a felsőbb-
ség iránt való köteles tisztelet határait, hirdette a papi nőtlenség 
megszüntetésének szükségességét. Egyikük a zsinati szavazati 
jogot követelte és tüntetően világi öltözetben járt hivatalos 
működésén kívül. Kettő hozzá még szemináriumi elüljáró is volt. 
Természetes, hogy a növendékek előtt sem titkolták el nagyobb 
szabadság után vágyódó érzelmeiket. A fiatal papnövendékek 
ezért különösen szerették őket ás lelkesedtek értük. Mikor majá-
lisuk volt, cigányzene mellett vigadtak és táncoltak. Egyszerre 
megjelentek a kedvelt elüljárók is. Közrefogták őket, a leve-
gőbe emelték és hatalmas «éljenekkel» tisztelték meg. Később 
pedig, mikor a megyei tanácskozmány határideje már ki volt 
tűzve, memorandumot szerkesztettek maguk a papnövendékek és 
aláírva a tanácskozmány elé terjesztették. A tenorja persze az 
volt, hogy szabadabb szellemű nevelést kértek és azonkívül 
bizonyos reformokat a szemináriumi életben. 

Az említett központi papok a vidékre is kirándultak és ott 
is terjesztették eszméiket a papság között. Különösen a szom-
szédos espereskerületek gyűléseit látogatták, ahol aztán az ő 
eszméiktől áthatott határozatokat szavaztattak meg azon 12 pontot 
illetőleg, melyet az egyházmegyei tanácskozmányt megelőzőleg 
a kerületi gyűléseken kellett tárgyalni. 

Nádasdy érsek értesülve ezen dolgokról, hivatalos vizsgá-
latot és kihallgatásokat rendelt ellenük. Az eskü alatt kihallgatott 
tanúk vallomásai igazolták a vádat. Most egyenkint fölszólította 
őket, hogy írásban fejtsék ki nézeteiket a nekik tulajdonított 
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reformeszméket illetőleg. Azután azt követelte tőlük, hogy mond-
janak le azokról, mert különben az egyházi törvények által kiszabott 
büntetésekkel sújtja őket. Az egyházmegyei tanácskozmányról 
pedig letiltotta őket. Úgy ezek, mint a többiek, kiket az érsek 
törvényes formában megrótt, jóhiszeműséggel védekeztek. Az 
egyház ellen lázadni eszük ágában sincs, sőt törhetetlen hűséggel 
ragaszkodnak hozzá — mondották — de ezen reformokat szük-
ségeseknek tartják az egyház érdekébén és azért is indították 
meg a mozgalmat, hogy azok törvényes úton valósuljanak meg. 

2. A rozsnyói püspök, Bartakovics Béla, Magyarország 
valamennyi püspökét megelőzve már május elején maga köré 
gyűjtötte az espereseket az egyházmegyéből és a legégetőbb 
kérdésekről tanácskozott velük. A tanácskozás tárgya a vissza-
utasított petitio sorsa, az iskolák fönntartása és egyletek alakítása 
volt. Június havában pedig arról értesítette papságát, hogy zsinatot 
fog tartani. A papság fölismerte főpásztorának buzgóságát, mellyel 
nyájának gondját viseli és azért — ami ebben a korban hallatlan 
volt — köszönetét fejezte ki neki fáradhatatlan tevékenységéért. 
A többi egyházmegyében t. i. a papság türelmetlenül kérte és 
követelte a zsinatokat, tehát ő volt a kezdeményező. Itt a püspök 
megelőzte papságát. 

3. A veszprémi püspök, Zichy Domonkos gróf, papsága 
óhajának engedve, június 6. és 7. napjaira hirdetett zsinatot, de 
közbejött a püspöki kar tanácskozása a vallásügyi miniszterrel 
június 3—5-ig, amiért aztán június 14. és 15-ére halasztotta. 

4. A pécsi püspök, Szcitovszki János, május 23-án össze-
hívta papjait és erről a három kérdésről tanácskozott vele : 

a) A kath. iskolák kormányzása 
b) az alsópapság ellátása 
c) a kegyúri jog rendezése. 
Az elfogadott határozatok közül megemlítésre méltó, hogy 

a tanítók fizetésében három osztályt állapítottak meg : 200—300— 
400 frttal.1 Megalapították a tanítók nyugdíjintézetét és ennek 
megalakítását a többi egyházmegyében is szorgalmazták. A plébá-
nosok fizetését 800—1000—1200 frt-ban állapították meg, a káp-
lánokét pedig 300—400 frt-ban. A kegyúri terheket pedig viselje 
a község, ahol más kegyúr nincsen. 

1 Ezen korban a tanító kiképeztetése csak annyiból állott, hogy elvégezve 
az elemi iskolát, hathetes tanfolyamot látogatott. 
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Május 26-án azután a püspök körlevélben értesítette pap-
ságát, hogy zsinatot is fog tartani és azért kötelességévé tette, 
hogy tanulmányozza a zsinatokat, tartson az espereskerületekben 
gyűléseket és a határozatokat irásba foglalva küldje be a püspöki 
hatósághoz. 

5. Nagyon rosszul sikerült azonban a székesfehérvári egyház-
megye tanácskozmánya május 25- és 26-án. Bizonyítékul hozhatom 
fel ezen tanácskozmányt arra, amit már említettem, hogy a mér-
sékletre és tapintatos előkészítésre nagyon is szükség volt. Az 
egybegyűlt 90 pap közül különösen a fiatal nemzedék szinte 
forradalmi lázban égett. Világi nemzeti viseletben (attilla) jelentek 
meg, szakállt meg bajuszt növesztettek és kíméletlen hangon 
támadták az egyházi felsőbbséget. 

A főpásztorok tehát, mint látható, akartak a papságnak 
alkalmat adni, hogy az új kérdések megoldásába befolyjon. Hogy 
ez nem történhetett abban a formában, amelyet a papság köve-
telt, t. i. zsinatokon: az a papság merész és támadó fellépésén 
mult, mellyel törvényes elüljáróinak nekiesett. Ez birta ugyanis 
arra a püspöki kart, hogy, mint már említettem, a kilátásba 
helyezett és megigért zsinatok megtartásáról lemondott és helyet-
tök egyházmegyei tanácskozmányokra határozta el magát. 

Mielőtt azonban ezen tanácskozmányokat ismertetem, a püs-
pöki karnak a vallásügyi miniszterrel folytatott tanácskozásáról 
is kell egyet-mást említenem. Még a rendi országgyűlés bizta 
meg a minisztert azzal, hogy a papság kárpótlásáról és illő ellá-
tásáról és az iskola-szaporításról nyújtson be törvényjavaslatot. 
A miniszter június 3-ra Pestre hivta a püspöki kart, hogy véle-
ményét az új törvényjavaslatokra vonatkozólag meghallgassa. 
Ezen kérdéseket tette föl: 1. beleegyezik-e, hogy olyan helye-
ken, ahol különböző vallásúak laknak együtt, vegyes iskolák 
állíttassanak föl ? 2. milyen kárpótlást adjon az állam a püspö-
köknek és a lelkészkedő papságnak a tizedért, melyről lemond-
tak ? 3. hogyan kívánja a kegyúri jogot rendezni ? 4. nem volna-e 
jó a vidéki szemináriumokat megszüntetni és a központiakba 
olvasztani ? 

A püspöki kar a kath. jellegű iskolákhoz feltétlenül ragasz-
kodott és azt kérte, hogy a meglevők maradjanak meg, de az 
egyháznak szabadjon újakat is állítani. Ebbe a miniszter bele is 
egyezett. A papok ellátásához annyi állami támogatást kért, hogy 
a plébánosoknak legalább 400, illetőleg 800 forint, a káplánok-
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nak pedig legalább 200 forint jövedelmük legyen.1 A kárpótlás-
ról azon föltétel alatt, hogy az egyház saját kezelésébe vissza-
kapja alapjait, lemondott. A kegyúri terheket viselje a község, 
ahol nincs kegyúr. A központi szemináriumokba szintén hajlandó 
belemenni, ha azok kizárólag egyházi vezetés alatt maradnak. 
De kérése is volt a püspöki karnak. Hogy a zsinatok tartásához 
ne kelljen állami engedély (szabadság?), a püspöki székeket 
hamarosan töltsék be és jövedelmük széküresedés alatt is marad-
jon az egyházé, végül a katholikusok méltányos arányban legye-
nek képviselve a vallásügyi minisztériumban. 

III. 

Mikor a püspökök egyházmegyéjük papságának tudtára 
adták közös megállapodásukat, ez nem csekély elkeseredést szült. 
Legfeljebb az vigasztalhatta őket, hogy a főpásztorok nemzeti 
zsinatot helyeztek kilátásba, melyre minden egyházmegye két 
képviselőt küldhet a lelkészkedő papság köréből. A nemzeti zsi-
nat határideje szeptember havára volt kitűzve. Ezt megelőzőleg 
a főpásztorok megtartották az ú. n. megyei tanácskozmányokat 
július és augusztus havában. A terv az volt, hogy ezen tanács-
kozmányok a nemzeti zsinat előkészítéséül szolgálnak és meg-
választják az oda küldendő két képviselőt. Ha pedig szeptem-
berben megtartották a nemzeti zsinatot, utána minden püspök 
egyházmegyei zsinatot hív egybe, amelyen a nemzeti zsinaton 
hozott törvényeket kihirdeti és ahol szükséges póttörvénye-
ket ad. 

1. Az egri egyházmegyének nem lévén főpásztora, Lévay 
Sándor káptalani helytartó szintén már május havában közölte a 
papsággal azon szándékát, hogy zsinatot fog tartani és megkül-
dötte a 23 pontba foglalt tárgysorozatot. De a júniusban hozott 
püspöki határozat értelmében csak tanácskozásra hivta meg a 
papságot augusztus 2-ra. A tanácskozás megnyitása után az egybe-
gyűltek nagy lelki fájdalmuknak adtak kifejezést amiatt, hogy a 
főpapok nem törődve a lelkészkedő alsó papság általános óha-
jaival, sem az egyház törvényével, mely évenkinti zsinatot ír elő, 
egyszerű tanácskozásokra hivják csak meg. Megújították tehát a 

1 Ebből 80 forintot fizetnek a plébánosnak ellátásért. Marad tehát 
120 forint! 
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kérelmet, hogy zsinat is tartassék. Hogy mennyire bölcs volt az 
eljárás, mikor zsinat helyett csak tanácskozást tartott a káptalani 
helytartó, bizonyítja az a határozat, melyet ezen tanácskozmány 
megszavazott, hogy a papi nőtlenség töröltessék. 

2. A győri egyházmegye is árva volt. Itt Drezsmitzer József, 
káptalani helytartó augusztus 22-re hivta össze a papságot tanács-
kozásra. A megnyitás után sem volt még a papság tisztában azzal, 
vájjon ezen gyűlés egyszerű tanácskozás vagy zsinat jellegé-
vel bir-e ? Mikor a helytartó kijelentette, hogy csak tanács-
kozni akar, a papság megütközéssel vette tudomásul csalódását. 
A jegyzők kijelölésénél újabb összeütközés merült föl a helytartó 
és papsága között. A helytartó ugyanis a jegyzőket ki akarta 
nevezni, a jelenlevők pedig jogot formáltak rá, hogy ők válasz-
szák meg azokat. Csak akkor engedtek a helytartónak, mikor 
kijelentette, hogy olyanokat nevez ki, akik mindenkinek tetszé-
sével találkoznak. A határozatok hozatalánál semmi különös sem 
történt. 

3. A szepesi egyházmegyét is káptalani helytartó : Bia-
czovszky Domonkos kormányozta. De ő a püspöki határozattól 
eltért és zsinatra hivta meg papságát. Még júliusban bocsátotta 
ki a meghívókat, melyek augusztus 23-ra hirdették a zsinat meg-
nyitását. Hatvanan gyűltek össze. A megnyitást megelőző napon 
a helytartó a legmesszebb menő szabadságot igérte az egybe-
gyűlteknek. Megengedte, hogy mindenki a legszabadabb véle-
ményét is előadhatja a tanácskozás folyamán és hogy a határo-
zatokat mindig a többség akarata szerint fogja kimondani. Ha 
pedig szükséges, a többség akaratának megismerésére titkos sza-
vazást fog elrendelni. Itt tehát teljesen parlamentáris mintára 
rendezte be a helytartó a zsinatot és elfogadta azt az elvet, hogy 
az egyházi törvényeket a zsinaton a többség adja. Mindazonáltal 
ezen egyházmegye papsága telve volt jóakarattal és az egyházias 
szellemtől nem tért el határozataiban. Augusztus 23-án nyilt meg 
a zsinat Az idő komolysága és a fenyegető veszedelem annyira 
meghatották a résztvevőket, hogy sokaknak kicsordult a könnye, 
mikor ünnepélyesen letették a hitvallást. Még az elégületlenek 
sem tudtak ezen hatás alól szabadulni, úgy, hogy ez az ünne-
pélyes megnyitás nagyban hozzájárult elkeseredésük lecsillapítá-
sához. Ami a határozatokat illeti, sajátságos, hogy még most is 
szükségesnek tartották a püspökök és szerzetesek számára azt a 
szabadságot követelni, hogy a pápával, illetőleg a rendfőnökkel 
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akadálytalanul érintkezhessenek.1 Még sajátságosabb, hogy a zsi-
nati tagok közt is még mindig akadt pártfogója a «ius placeti»-
nek. Az alakítandó egyletek közül különösen meleg szeretettel 
karolták föl a «Kath. egylet»-et, mely megfelel a mai Nép-
szövetségnek és a «Szent-István-Társulat»-ot. A papi nőtlenség 
eltörlését szóba se hozták. Pedig az erre irányuló mozgalom 
már annyira elfajult ebben az időben, hogy nemcsak újságokban 
és gyűléseken agitáltak érdekében, hanem az országgyűlés elé is 
terjesztettek ilyen tartalmú kérvényt. A zsinat különben az egy-
házmegye területén élő premontrei szerzetesek szigorú meg-
rendszabályozását is követelte, mert közülök sokan botránkoztat-
ták a hiveket és a közülök meghívottak a zsinaton sem jelentek 
meg. A tanácskozásra világi hallgatóságot is bebocsátottak. 

4. Meglehetősen zajos és nagyon szabad szellemű volt a 
nagyváradi latin szertartású egyházmegye tanácskozása. Bérner 
Lajos püspök Várad-Olasziban gyűjtötte össze papságát augusz-
tus 30-án, hogy vele tanácskozást folytasson a püspöki határozat 
értelmében. Ezen a napon a zsinatokon szokásos minden ünne-
pélyesség mellőzésével nyitotta meg a gyűlést. Ismerve a meg-
jelentek izgatott hangulatát, megnyitó beszédében csendre és 
egymással szemben udvariasságra intette őket. Amint a papság 
észrevette, hogy zsinat helyett egyszerű tanácskozás folyik, meg-
újította követelését, hogy zsinatnak nyilváníttassák gyűlésük, mert 
ők zsinatot és nem tanácskozmányt kértek a főpásztortól. A püs-
pök engedett. Kijelentette, hogy a jelen gyűlést a zsinat jellegé-
vel ruházza föl. A határozatok kimondásánál újabb követeléssel 
állottak elő, t. i. hogy a püspök necsak a véleményüket hall-
gassa meg, hanem a döntést is az ő szavazatukra bízza. A püs-
pök hivatkozott ugyan az isteni törvényre, mely csak a püspök-
nek ad jogot törvényhozásra, de azután mégis engedett és 
megadta a szavazati jogot is. A jegyzőket is ők választották és 
hogy az egyenlőséget kitüntessék, egy káplánt is választottak. 

A határozatokban kimondották, hogy az egyház visszakö-
veteli alapjait az államtól. A püspök kinevezésébe az alsó papság 
is befoly oly módon, hogy az Őfelsége elé terjesztendő három 
jelöltet ő választja. A jelentések, melyeket az esperesek és plé-
bánosok a plébánosokról és káplánokról a püspöki hatósághoz 
szoktak beterjeszteni, eltöröltetnek. A peres ügyek elintézésére 

1 A ius placeti 1850-ben töröltetett 
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fegyelmi szabályzatot kell szerkeszteni. A szerzetesek 40 éves 
koruk előtt nem tehetnek örökös fogadalmat, sem a férfi-, sem 
a nőszerzetesek. A nőtlenséget a papság számára evangéliumi 
tanácsnak kell meghagyni, mint parancs szűnjék meg. A búcsu-
járásról a népet le kell szoktatni. 

5. Az erdélyi egyházmegye püspöke: Kováts Mihály már 
80 éves volt, de megértette a kor szavát. Nagy életkora sem 
gátolta abban, hogy augusztus végén statusgyűlést, majd szept. 
1—4. napjain egyházmegyei zsinatot tartson. A papság hangulata 
a nagyváradiéhoz hasonló volt. Nem tudta, milyen jellegű is 
gyűlésük? A püspök azt válaszolta, hogy olyan, amilyent a tri-
enti zsinat előír. Ez pedig zsinatot ír elő, nem tanácskozmányt. 
A határozatokat szintén a papság szavazásával fogadták el. Ér-
dekes határozatokat hoztak. A papság ellátásához az állam segít-
ségét nem fogadja el. Erre a célra valók az egyház püspöki és 
káptalani javadalmai. Hogy jövedelmök erre a célra elegendő 
legyen, a társas káptalanokat meg kell szüntetni, a székes-kápta-
lanok tagjainak számát pedig csökkenteni. A püspöki kinevezést 
szintén úgy akarják, mint a nagyváradi zsinat. Az elaggott papok 
számára évi 600 forint nyugdíjat szavaz meg az egyházmegyei 
nyugdíjalapból. Miután a tized el van törölve, Erdélyben is a 
hasonlójellegű kepét meg kell szünteti. Az ünnepek számát leszál-
lítja. Majdnem abban az arányban, mint X. Piusz pápa tette. 
Megmaradnak : karácsony, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd, 
Úrnapja; szűz Mária ünnepeiből: Kisasszony napja és szeplőte-
len fogantatás ünnepe. A görögkatholikusokra a Gergely naptár 
használatát a nemzeti zsinat által kötelezőnek kivánja kimon-
datni. A szentségeket magyar nyelven kell kiszolgálni. A szent-
misét «most még» egyidőre latin nyelven mutatják be. A káp-
lánokat az anyagi ellátást illetőleg teljesen függetleníti a plébá-
nosoktól, csak a hivatalos teendőkben rendeli őket nekik alá. 
A papok nőtlenségét «a maga útján» akarja törölni. A szerzete-
seknek nem is 40, hanem csak 50 éves korukban engedi meg 
az örökös fogadalmakat. 

6. A kalocsai egyházmegyében lezajlott eseményeket, melyek 
a tanácskozmányt előkészítették, már ismertettem. Az érseki zsi-
natot akart tartani, de a közös püspöki határozatot megtartandó 
megváltoztatta szándékát és augusztus 30-ra tanácskozmányt hir-

1 Most már visszaérkezett Bécsből, ahol kétszer megoperálták szemét. 



1848-AS EGYHÁZI MOZGALMAK HAZÁNKBAN 77 

detett zsinat helyett. A gyűlés megnyitása után kinos jelenet ját-
szódott le. Az egyik jelenlevő, a gákovai káplán az elnöklő 
érseket felelősségre vonta azért, hogy a már említett négy köz-
ponti papot a tanácskozmányról letiltotta. Az érsek azonban 
erélyes hangon visszautasította a kihívó kérdést és ebben a többi 
jelenlevő helyeslésével találkozott. A gyűlés lefolyása és a hozott 
határozatok arról tanúskodnak, hogy a jelenlevő papság kifogás-
talan egyházias érzülettől volt áthatva. A szabadságtól mámoros 
korban szükségesnek látták, hogy a pápa és püspök iránt való 
köteles engedelmességet megújítsák. Annál is inkább, mert ezen 
egyházmegyében is akadtak (felső-tiszai kerület), kik az egyházi 
felsőbbséget «zsarnoksággal» és «telhetetlen uralomvággyal» vá-
dolták meg. Ami az egyes reformeszméket illeti, a tanácskoz-
mány amellett döntött, hogy a plébánosok- és káplánokról adatni 
szokott jelentések továbbra is maradjanak meg és mindketten 
egy födél alatt lakjanak, egy asztalnál étkezzenek ezután is. Sőt 
a káplánokról szóló jelentést az esperes-kerületi gyűlésen az 
illető távollétében nyilvánosan is fel kell olvasni. A kettőjük 
munkakörét szabatosabban meghatározták. A világi öltöny hasz-
nálatát bizonyos esetekre engedélyezte, de a pantalont eltiltotta. 
A hivek lelkiüdvének sikeresebb gondozása érdekében elvben 
kimondotta, hogy a nagy plébániákat föl kell osztani kisebbekre 
és a szolgálatban álló hívek számára elrendelte a kora reggeli 
szentbeszédet. Amit az újítók a búcsújárás, papi nőtlenség eltör-
léséről és a szerzetesi fogadalmak megszorításáról követeltek, azt 
elvetette. Úgyszintén nem akart arról sem hallani, hogy a szent-
ségeket magyar nyelven szolgáltassák ki. Hogy ily kifogástalanul 
egyházias szellemben hozta meg határozatait ezen tanácskozmány, 
főként az érsek erélyének köszönhető. 

7. A rozsnyói egyházmegye buzgó püspöke, kinek papsága 
külön is köszönetét fejezte ki fáradozásaiért, szeptember 5-én 
tartotta meg a tanácskozmányt, mely egészen simán lefolyt tár-
gyalás után ért véget. 

8. Az esztergomi egyházmegyében a pesti papság bontotta 
ki az újítás zászlaját, mikor 12 pontját kibocsátotta, melyen a 
márciusi ifjúság 12 pontjának hatása nagyon is szembetűnik. Az 
egyházmegyének árvasága alatt Kunszt József főkáptalani helytartó, 
később kalocsai érsek, kormányozta a megyét. A pesti papság-
nak adott határozott hangú válaszában nem zárkózott el a jogos 
kívánságok teljesítése elől, de hangsúlyozta, hogy amikor a pap-
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ság jövedelmét javítani hajlandó, elsősorban a falusi papságra 
gondol, mert ez károsodott leginkább a tized megszüntetésével. 
Az újítóknak tagadhatatlanul volt tábora ebben az egyházme-
gyében is, de a nagy többség mégis hű maradt az egyházias 
szellemhez. A tanácskozmány szeptember 5- és 6-án volt, melyen 
szintén a nemzeti zsinat elé terjesztendő pontokról tárgyaltak és 
hoztak határozatokat. 

9. A csanádi egyházmegyében zsinatot tartottak. Itt is akad-
tak radikálisok (makói kerület), akik a papi nőtlenség eltörlését 
követelték, sőt a világiaknak a zsinati tárgyalásokba való bevo-
nását is. A zsinat határozatai közül megemlítésre méltó, hogy 
tekintettel az akkori háborús időkre, újból szívökre kötötte a 
plébánosoknak azon kötelességüket, hogy sem háború, sem ragá-
lyos betegség esetén el ne hagyják híveiket. Megtiltotta továbbá 
a papságnak a divatos haj- és bajusznövesztést, ékszerek vise-
lését és a haszonra dolgozó kereskedést. A szerzetesrendeknek 
megparancsolta, hogy a klauzurát haladéktalanul állítsák vissza 
és a lelkipásztorkodásban támogassák a világi papságot. Akadtak 
azonban olyanok is, akik a szerzetesrendek eltörlése mellett emel-
tek szót vagy legalább új korszerű rendszabályok alkotását sürgették. 

Ezen részleges tanácskozmányok illetőleg zsinatokon kívül 
már kezdettől fogva olyan mozgalom is indult meg, mely az 
egész magyar katholikus egyházat akarta összehozni egy nemzeti 
zsinat keretében. Az indító ok az volt, hogy így a reformok 
megvalósításában meglegyen az egység az egész hazában. Hiszen 
jól tudták mindnyájan, hogy az egyes egyházmegyék zsinatai egy 
és ugyanazon kérdésben, amint meg is történt, egészen elütő, 
sőt ellentétes határozatokat hozhatnak. Ha azután ezeket életbe 
léptetik, akkor a függő egyházi kérdések nemcsak hogy nem 
tisztázódnak és nem lesznek megoldva, hanem ellenkezőleg csak 
növelik a zűrzavart és kapkodást. Egy nemzeti zsinat föladatává 
tették, hogy a különbséget a határozatok között eltüntesse, az 
esetleges ellentétet megszüntesse és a magyar egyháznak egységes 
fellépésével tekintélyét növelje. 

A püspöki kar Pesten június 1-én tartott tanácskozásában 
ki is mondotta, hogy nemzeti zsinatot fog tartani, ha az egyház-
megyei zsinatokat el is ejtette. A nemzeti zsinaton ugyanis a 
főpapság nagyobb számban van jelen és így arra számíthattak, 
hogy az alsó papság ott nem mer annyira támadólag föllépni 
főpásztoraival szemben. A nemzeti zsinaton a főpapok által meg-
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szavazott törvényeket azután az egyházmegyei zsinaton egyszerűen 
kihirdetik mint kötelező törvényeket, melyek fölött szavazni akarni 
az alsó papságnak se juthat már eszébe. így elejét veszik a 
könnyen támadható botrányoknak (Székesfehérvár, Nagyvárad) és 
biztosítják az egységet is a magyar egyházban. 

Már júniusban megtudták Esztergomban, hogy mivel sem 
Esztergomnak, sem Egernek nincs érseke, a kalocsai érsek fogja 
a nemzeti zsinatot egybehívni és pedig Esztergomba. Erre az 
esztergomi főkáptalan június 17-én azon kéréssel fordult a kalocsai 
érsekhez, hogy tekintsen el Esztergomtól, mint a nemzeti zsinat 
helyétől. Egyrészt azért, mert ez a város nem birja az ilyen alka-
lommal érkező vendégeket mind illően elszállásolni, másrészt 
meg azért, mert nagyon közel van Pesthez. Az egyházellenes 
elemek tehát könnyen kirándulhatnak oda, hogy a zsinat tárgya-
lásait megzavarják. Inkább Pozsonyt vagy Nagyszombatot ajánlja. 
Véleményéhez a pécsi püspök is csatlakozott, aki szintén Nagy-
szombatot ajánlotta. 

A kalocsai érsek szándékát megvalósította. Augusztus 1-én 
Pesten kiadta a nemzeti zsinatot hirdető és Magyarország főpap-
jaihoz intézett körlevelét. Ekkor a király már kinevezte az új 
hercegprímást és az egri érseket, de hivatalosan nem vették még 
át egyházmegyéjüket. Tehát őt illette a jog, hogy a nemzeti 
zsinatot meghirdesse és egybehívja. Helyéül mégis Esztergomot 
jelölte ki. A határidőt pedig 1848. szeptember 24-re tűzte. Azon 
esetre azonban, hogyha a július 2-án már megkezdődött ország-
gyűlési tárgyalások addig be nem fejeződnek, a befejezésétől 
számított 28-ik napon lesz megtartva. A püspökökön, egyházi 
méltóságokon, rendi elöljárókon kívül meghivást kapott minden 
egyházmegye részéről választandó két-két képviselő is, akik azon-
ban káplánok nem lehetnek, hanem csak plébánosok. A kalocsai 
érsek ugyan később hajlandó lett volna engedni az utóbbi pont-
ban, de a püspöki kar tiltakozott ellene. Ilyformán a meghívók 
száma megütötte a 196-ot. De a káptalanok, mint erkölcsi testü-
letek csak egy-egy meghívót kaptak. Úgy, hogy ha a meghí-
vottak mind megjelentek volna, tekintélyes egyházi gyülekezet 
színhelye lett volna Esztergom. A tárgysorozatot még a júniusi 
püspöki tanácskozmány állapította meg Pesten, mely 23 pontból 
állott. Ezen 23 pont volt minden egyházmegyei tanácskozás kiin-
duló pontja és alapja. Az egyes egyházmegyék képviselőit az 
egyházmegyei tanácskozmányokon választották meg. 
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A pontok közül a fontosabbak ezek: 
Az egyház szabad érintkezése a pápával. 
Az egyházi alapok az egyház kezelésébe adassanak. 
Sajtó. A szertartási könyvek ügye. 
Egyletek alakítása. 
Az egyházi fegyelem (böjt és ünnepek). 
Lelkigyakorlatok a papság számára. 
A papság kongruája és nyugdíja. 
A kegyúri jog rendezése. 
A Kollonich-féle szerződések (a főpapság végrendelkezése 

ügyében) megszüntetése. Ezen pontokat azután öt osztályba sorozva 
külön is kiosztották öt püspöknek előzetes kidolgozás végett. 

Szóval a talaj is el volt készítve a lelkekben a nemzeti 
zsinat számára és a tárgy is annyi oldalról megbeszélve és kidol-
gozva, hogy jobban már nem is lehetett volna. Nem is az egy-
házon múlt, hogy ezen zsinat csak terv maradt. A körülmények 
alakultak úgy hazánkban, hogy nem lehetett megtartani. A határ-
idő ugyanis, amikor meg kellett nyilnia, attól függött, hogy mikor 
ér véget az országgyűlés tanácskozása. Ez július 2-án kezdődött, 
de hogy mikor ér véget, azt a beállott nemzetiségi fölkelések 
és az uralkodóházzal történt összeütközések miatt nem lehetett 
előrelátni. A horvátok fegyverrel támadtak saját édes hazájuk ellen-
Július 15-én a szerbek már széltében hosszában pusztítják Torontál-
és Bácsmegyét. Oroszország serege is harcra készen várja a 
bevonulást hazánkba. Az országgyűlés tehát július 10-én Kossuth 
lelkes beszédének hatása alatt megszavazta a 200.000 katonát és 
42 millió forint "katonai hitelt. Augusztus havában már tisztában 
van vele az országgyűlés, hogy a nemzetiségeket Bécsből izgatják 
ellenünk. A király és minisztérium között mind feszültebb lesz a 
viszony, mert a király még mindig késlekedett az országgyűlés 
által megszavazott törvények szentesítésével és Magyarország 
védelmére a föllázadt nemzetiségekkel szemben semmit sem tett. 
Szeptember 15-én Jellasics átkelt a Dráván és ellenállás nélkül 
elfoglalta a Muraközt, 21-én pedig már a Balaton partján állott 
seregével. Szeptember 17-én a csehek betörtek Nyitra megyébe 
és föllázították a tótokat. Szeptember 23-án István nádor elhagyta 
Magyarországot. A király Lemberg grófot külde Magyarországba 
a rend helyreállítására, de ezt 27-én a nép megölte. Szeptember 
29-én Székesfehérvár mellett eldördült Jellasics első ágyúja. Idő-
közben Battyány gróf miniszterelnökségével új minisztérium is 
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alakult, az országgyűlés kebelében pedig honvédelmi bizottság, 
mely az ország védelméről gondoskodott. Jellasics támadása után 
Battyány gróf is elismerte a honvédelmi bizottságot. Az ország-
gyűlés ülésszakát nem rekesztették be, jóllehet törvényhozó 
munkát már úgysem végzett, hanem 25—30 képviselő Pesten 
maradt a minisztérium támogatására, a többiek pedig bejárták az 
országot, hogy katonát gyűjtsenek és harcra lelkesítsenek. 

Az országgyűlés tehát nem zárta be tanácskozásait, de meg 
a személybiztonság sem volt olyan, hogy az egész országból 
Esztergomba jöhettek volna a meghívott egyházi férfiak a nemzeti 
zsinatra. Most a haza védelmére gondolt mindenki. Az egyház 
ügyeiről való tanácskozást egyszerre elnémította a harc zaja. 

* * * 

A mozgás az élet jele. Szellemi mozgalmak is csak ott 
észlelhetők, ahol a szellemi élet iránt érdeklődnek. Ha ez áll, 
akkor a 48-as egyházi mozgalmakról is azt kell mondanunk, hogy 
a magyar egyházban is volt életerő, volt érdeklődés azon lelki 
és anyagi kérdések iránt, melyek a 48-as új állami törvények és 
új szabadság-eszmék nyomán előállottak. Hogy voltak túlzások 
és voltak rajongók és pedig főkép azok sorában, akik a függés 
és alárendeltség nehéznek vélt bilincseit leginkább érezték: nem 
tagadhatjuk. De az egyházfőket sem vádolhatjuk fásultságról. 
Hiszen a tőlük telhető lépéseket a bajok orvoslására és a jogos 
kívánságok teljesítésére megtették. Elismerést csak azért nem 
arathattak, mert lelkiismeretök szavát követve nem teljesítettek 
minden lehető és lehetetlen követelést. A nemzeti zsinat elmara-
dásáért sem okolhatunk senkit. Az isteni gondviselés, mely a 
rosszat is jóra tudja fordítani, nyúlt talán itt az egyház sorsának 
intézésébe, hogy a lelkek kijózanodjanak a szabadosság mámo-
rából, mely, ki tudja, milyen intézkedésekre és határozatokra ragadta 
volna még a nemzeti zsinatot is ? így a szenvedélyek tüze lelohadt 
és a szabadságharc lezajlása után az ötvenes és hatvanas években 
sokkal nyugodtabban vehették kezökbe a főpásztorok az egyházi 
kérdések rendezését. 

Kalocsa. Dr. Pál Mátyás. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 6 



II. r R O T > A U M l É - R T E S I T Ö 

1. Die Tempel von Babylon und Barsippa nach den Ausgrabun-
gen durch die Deutsche Orientgesellschaft von Robert Koldewey, 

Leipzig, 1911, 76 ivr. 1. és 16 kőnyomatú tervrajz. 

2. Das wiedererstehende Babylon. Die bisherigen Ergebnisse der 
deutschen Ausgrabungen von Robert Koldewey mit 255 Abbil-

dungen und Plänen. Leipzig, 1913. 8-ad rét, 328 1. 

R. Koldewey, e két mű szerzője, a Deutsche Orientgesell-
schaft délmezopotámiai ásatásainak vezetője, aki hasonló minőségben 
a fârai és a surghuli romok felfedezésénél is részt vett. Bár az első 
mű bevonása jelen megbeszélés keretébe tán anachronismusnak 
tűnik fel, szükséges volt azért, mert a két mű mintegy kiegé-
szíti egymást. Koldewey ugyanis második könyvében az elsőnek 
térképeit adja kisebbített mértékben, dacára annak, hogy az első 
mű megjelenése óta az ásatások nagyot haladtak és így a közölt 
tervrajzok legnagyobb része csonka. A második mű továbbá az 
elsőben megbeszélt templomokat a barsippa-i Nabű-szentély 
kivételével, bár kissé rövidebben, újból leírja, mivel pedig jelen 
sorok írója nem akart nagyképű, sablonos ismertetést nyújtani a 
Religio közönségének, hanem annak keretében a német ásatások 
eredményeiről akart beszámolni, ki kellett terjeszkednie Koldewey-
nak 1911-ben megjelent művére is. 

A német ásatások eredményei nemcsak a biblikus, hanem 
általában a keleti történettudomány szempontjából végtelenül 
fontosak. A régi Bábelről eddigelé tiszta topographiai képünk 
nem volt. Az angolok és franciák ugyan már a mult század 
második felében felturkálták Bábel romhalmazait, de a hebe-
hurgya és rendszertelenül űzött ásatási campagneoknak egyetlen 
célja írott emlékek szinte rablómód való szerzése volt. A régibb 
kutatók a romokon át keresztül-kasul aknákat ástak, ha munka 
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közben falakra akadtak, a falakat áttörték, lerombolták, amit 
értékesnek néztek, elharácsolták, a többit sorsára bízták. 

A «Orientgesellschaft» kutatási módszere egészen más, 
mert a kitűzött cél nem csupán írott emlékek összeharácsolása, 
hanem a bábeli kultura összes emlékeinek feltárása. A németek 
a romhalmazokat hangyaszorgalommal felfedik, türelmesen át-
vizsgálják, a leleteket jegyzékbe foglalják és így módjukban van 
a város építési történetét megközelítő pontossággal megállapí-
tani. Természetes, hogy e módszer lelkiismeretes betartása mel-
lett a szenzációs felfedezések korántsem oly gyakoriak, mint pl. 
Rassam Hormuz ásatásainál, amelyek ezt a nevet meg sem 
érdemlik, hanem inkább tudományos betöréseknek volnának 
nevezhetők. Vannak azonban szövegéhes orientalisták, akiket a 
mult néma emlékei alig érdekelnek. Ezek persze sokat zsémbel-
nek a bábeli ásatások hosszadalmas volta és látszólagos ered-
ménytelensége miatt. A jövő azonban meg fogja mutatni, hogy 
nem ezeknek a gáncsoskodóknak volt igazuk. A történeti kuta-
tás forrásait nemcsak írott leletek, hanem a prózai élet egyéb 
emlékei is képezik! 

Lássuk már most Koldewey jelentése nyomán a hires város 
alakját. A régi Bâb-ilu, sumirül ka-dinglrra a. m. «isten kapuja» 
az Eufrát balpartján feküdt, szemben a folyó másik oldalán elte-
rülő Barsip városával. Nabukadnezár korában a két várost hatal-
mas kőhíd kötötte össze, amelynek hét pillérjét a németek a folyó 
régi medrében meg is találták. 

Bábel, mint a legtöbb régi keleti város, egyúttal erőd is 
volt, amelyet nyugatról az Eufrát, keletről, délről és északról 
két hatalmas téglafal védett. A külső fal hossza mintegy 18 
kilométer volt s a város közvetetlen környékének védelmére szol-
gált; a belső fal keleti része vagy 1700 méter hosszúságban ma 
is tisztán kivehető. Mind a két fal egyforma szabályok szerint 
épült: t. i. két részből, egy vékonyabb külső falból (salhu), és 
egy vastagabb, egyben magasabb belső falövből (dűru) állott, 
amelyet az előbbitől keskeny köz választott el : 

salhu köz dűru 
Külső fal: 7T2 m. 12 m. 7'81 m. 
Belső fal: 3-07 « 7*2 « 6*05 « 

A belső fal két övét a bábeliek Imgur-Bêl és Nimitti-Bêl 
néven emlegették; azt azonban nem tudni, melyik név vonat-

6 * 



84 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 84 

kozott az egyikre, melyik a másikra. A falak anyaga részben 
vályog (libittu), részben égetett tégla (agurru). A terméskő, 
amelyet vízi úton kellett beszerezni, ritkasága folytán védművek 
létesítésére nem volt alkalmazható. 

A falakon belül már eddig vagy részben, vagy egészben 
napfényre hozott romhalmazok a következők: 

1. A város legészakibb részén, a belső falakon túl fekszik 
a mai Babil nevű halom, amely Nabukadnezár egyik palotáját 
rejti ölében. Romjait csak most kezdték felásni. 

2. Ettől a romhalmaztól délre, de már a belső falakon 
innen, az Eufrát régi medre mentén húzódik vagy 400 méter 
hosszúságban a mai Kasr, magyarul! vár, amelynek arab neve 
egészen a mai napig megőrizte egykori rendeltetését; ez volt 
t. i. Bábel citadellája, amely több mint négy erődöt foglalt magában. 

Ezek közül a legrégibbet, amely a citadella délnyugati 
oldalán feküdt, Nabukadnezár apja, Nabopalaszar (f 605.) épít-
tette. Utóda, Nabukadnezár (605—562), ehhez a régi erődhöz 
három újat építtetett, melyek közül az egyik a Kasr északi olda-
lán, a másik Napopalaszar várának tőszomszédságában, de attól 
keletre, a harmadik, a legnagyobb, a középen terült el. E négy 
erőd közül csak a két déli erőd fedődött fel. A délkeleti vár 
épületei egy hatalmas udvar körül csoportosultak, amelynek déli 
oldalát N. 52 méter hosszú és 17 méter széles gyönyörű trón-
terme szegélyezte. Ennek az impozáns helyiségnek falait zomán-
cozott, oszlopfőket ábrázoló téglák díszítették. Az udvar északi 
részét hordóalakú boltozattal borított apró helyiségek képezték; 
Koldewey szerint a boltozatok fölött kisebb kert emelkedett, 
alighanem a Szemirámisz függő kertjének nevén ismeretes «világ-
csoda», amely természetesen csak a régiek szemében volt az; 
mai napság az építészeti technika ennél jóval különb csodákat 
produkál. 

A Kasr keleti falai mentén húzódott az Aibur-sabu, Mar-
duknak, Bábel főistenének híres körmeneti útja, amely az Eufrát 
hídján át egészen Barsip városba vezetett. Körmeneti útnak azért 
nevezik, mert minden tavasszal, Nisân hó elsején, a bábeli újév 
napján, csaknem egész Mezopotámia jelenlétében, Marduk kép-
mását ezen a nagyszerű kövezett úton vitték szentélyéből, az 
é-sag-ila-ból, a «magas házból» Barsip városába, Nabu szenté-
lyébe és vissza. Az újév (zag-muk) ünnepe volt a bábeli vallá-
sosság megnyilatkozásának leglelkesebb alkalma; magának a 
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királynak szent kötelessége volt ezen a napon fővárosában meg-
jelenni s az «isten kezét tartani». A bábeli papság nagyon rossz 
néven vette, hogy Bábel utolsó királya, Nabunâ'id, ezt a köte-
lességet több éven át következetesen elhanyagolta s e vétkes 
mulasztásnak tudta be Nabunâ'id bukását és Kyros diadalát 
(539-ben Kr. e.). 

Az Aibur sabu csakugyan nem volt közönséges út. A Kasr 
északkeleti oldalán véve kezdetét két óriási fal között haladt 
dél felé. Jaj volt annak az ellenségnek, amely a processiós úton 
a várba merészkedett volna! A védők az utat szegélyező magas 
falakon elhelyezkedve a legerősebb ellenfelét is játszva morzsol-
hatták volna szét. És hogy a zord téglafalak között lassan emel-
kedő kutyaszorítónak falai még félelmetesebbek legyenek, a 
falak zománcozott téglákból összeállított oroszlánreliefekkel vol-
tak díszítve, melyek a belépő felé fordulva az utat egyenesen 
ijesztővé tették. A Kasr közepe táján a processiós út Istar ha-
talmas kapuján vezetett keresztül, amelynek falai zománcos tég-
lákból összerakott bikát és ú. n. mus-rust1 ábrázoló reliefekkel 
voltak díszítve. 

Ez utóbbiak biblikus szempontból is érdekesek, mert önkény-
telenül Dániel sárkányára emlékeztetnek. A mus-rus feje vipera-
alakú, szarvas; nyaka hosszú, mint a kigyóé, teste nyúlánk és 
hosszú, vékony farka a macskáéra emlékeztet, de fullánkban 
végződik; előlábai olyanok mint a gepárdé, hátulsó lábai raga-
dozó madarakéra emlékeztetnek. Az állat bőrét pikkelyek és szőr 
borítják. Koldewey szerint az elő- és hátulsó lábak ez a furcsa 
különbsége, továbbá a pikkelyek és a szőr jelenléte, végül pedig 
az aránytalanul apró fej az ősidők dinosaurusaira emlékeztetnek, 
sőt az állat egész testtartása is teljesen megfelel ezen ősállatok 
habitusának. «Wenn nur die Vorderbeine nicht so bestimmt 
ausgeprägten Katzencharakter trügen, so könnte ein solches Tier 
gelebt haben» (49. 1.). 

Tudva már most, hogy a régi Mezopotámiában az ilyen 
szörnyek kultusza ősrégi,2 ez a szokás arra mutat, hogy a 

1 Koldewey sir-rus-nak olvassa és «gehende Schlange»-nak fordítja, de 
ebben nincs igaza ; mus (akkadul s ira) kigyó ; rus sumirül pompásat jelent 
(Langdon : Prachtschlange). Ha az egyik ideogrammot sumirül olvassuk, a 
másikkal sem tehetünk kivételt. 

2 V. ö. P. Landersdorfer, Der Drache von Babylon, Bibi. Zeitschr. 
1913. évf. 1. köv. 11. 
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Dániel könyvében szereplő sárkány nem hogy mese volna, hanem 
ellenkezőleg tényleges alappal bíró történet. Ezt a sárkány-ala-
kot tehát jó lesz megjegyeznünk. 

3. A Kasr-tól keletre, az Istar-kapu közelében feküdt Nin-
mah, a «magasztos úrnő» é-mah nevű temploma. A bábeli temp-
lomokat illetőleg egyszer és mindenkorra jegyezzük meg, hogy 
e hatalmas épületek egyetlen nagy vastag falba beépített, belül 
tágas udvarral biró épülettömböt képeznek. A kapuval szemben 
volt a hosszúkás cella, mögötte az adyton ; az istenség szobra a 
bejárattal szemben, emelvényen állott. A cella és az adyton 
mögött egész sereg apró-cseprő helyiség, szűk folyosó volt 
elhelyezve, amelyek rendeltetését közelebbről nem ismerjük 
ugyan, de több mint valószínű, hogy a rejtett, titkos helyiségek 
a bábeli papok csalafinta hókuszpókuszainak szolgálatában állot-
tak. Jellemző, hogy míg a cella és az adyton a bábeli templo-
mokban a templom tengelyére merőlegesen helyezkednek el, 
vagyis széles termek (Breiträume), addig az assuri Anu-Adad 
templomban a cella és az adyton tengelye a temploméval pár-
huzamos; a bábeli építkezési mód egyedüli emlékét már csak 
a cella elé épített porticus őrzi. Ilyen a salamoni templom beren-
dezése is, amelynek bejáratát a templom belsejére merőleges 
'uläm képezi, amelyhez a tengely hosszában haladó hêkâl (sanc-
tum) és debir (sanctissimum) sorakozik. A babyloni templom 
különben alapjában nem más, mint nagy privátház; a priváthá-
zak Babyloniában négy erős téglafal belsejébe voltak beépítve, 
amelyek mentén apró-cseprő helyiségek gubbasztottak, a közé-
pen állott a nyitott udvar s a bejárattal szemben a család nagy 
terme, amelyből a templomépítés technikájában a cella s az 
istenség fülkéje alakult ki. 

4. A processiós úton délfelé haladva az Amrân-ibn-Ali 
nevű romhalmazhoz érünk, amely két nagy sanctuariumot fog-
lalt magában. Északfelé terült el az é-temen-an-ki «az ég és föld 
alapjának háza» és közvetetlenül mellette, déli oldalán, az é-sag-ila 
«a magas ház», Marduk híres temploma. 

Az é-tenen-an-ki óriási, négyszögalakú, a mekkai kaabára 
emlékeztető peribolos volt, amelynek egy-egy oldala több mint 
400 méter hosszú volt. E nagy terület oldalait köröskörül csupa 
apró-cseprő helyiség képezte, melyek Koldewey nézete szerint 
az újévi ünnep alkalmával Bábelbe tóduló zarándokok befoga-
dására szolgáltak. A templom tágas udvarának egyik felét hatal-
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mas zikkurrat (tömör lépcsőpyramis) foglalta el, amelynek tete-
jére dél felől impozáns lépcső vezetett. A pyramis teteje régóta 
elpusztult; Herodotos leírása szerint a torony tetején templom 
állott, amelyben azonban nem volt más, mint egy arany asztal 
és egy ágy. A torony magasságát nem ismerjük; tekintettel arra 
hogy alapja 90 m. hosszú, bizvást feltehetjük, hogy magassága 
több volt 50 méternél, ami az egyhangú alföldön impozáns 
jelenség volt. E hatalmas torony volt valószínűleg a biblia bábeli 
tornya, amelyet Nakukadrezár épített ki utoljára. Az é-sag-ila, 
Marduk híres temploma még nincsen felfödve. Jegyezzük meg, 
hogy az isten arany bálványa Herodotos szerint 800 talentumot 
nyomott! A processiós út a két szentély közelében nyugat felé 
fordult, a több mint 123 méter hosszú Eufrát-híd felé. 

5. Az «Atnran-ibn-Alh nevét viselő halomtól keletre terült 
el a tulajdonképeni város, a mai Merkez nevű területen. Ennek 
északi részét az agadéi 1star temploma díszítette. Az utcák a 
keleti városokéhoz képest elég egyenesek és egymást keresz-
tező szabályos négyszögeket képeznek. A város romjai között 
sok ékiratos tábla, amulet, ékszer, apró szobor és kőszerszám 
került elő. Ez utóbbiakat Koldewey a praehistorikus korból szár-
maztatja s ebből azt következteti, hogy Babylon már a történe-
lem előtti időkben lakott terület volt. Nézetem szerint azonban 
ez a következtetés tarthatatlan, a) Bábelben az első dynasztia előtti 
időkből semmiféle lelet nem került elő. ß) A kőszerszámok 
maguk mit sem bizonyítanak, a mű 255 1. bemutatott obsi-
dian-fürészeket, amint Milleker Rezsőtől, a földrajzi intézet tanár-
segédjétől hallottam, Kis-Ázsiában egészen a mai napig használ-
ják a timárok a bőr megdolgozásánál. Ha meggondoljuk, hogy 
Délmezopotámia alluviális alföldjén fém és kő egyaránt becses 
jószág, cseppet sem fogunk meglepődni azon, hogy egyes kő-
szerszámok bizonyos iparágakban a történeti idők kellő közepén 
még mindig nyertek alkalmazást. 

Budapest. Dr. Kmoskó Mihály. 

Jézus és az újszövetség. Nyomatott Fodor Domokos könyv-
nyomdájában. — Kókai Lajos könyvkereskedése, Budapest, IV., 
Károly-utca 1. Ára 3 korona. — 338 oldal. 

A könyv nem tünteti fel szerzőjének nevét s ez megköny-
nyíti a tárgyilagos bírálatot, melyet — fájdalom —. ezen szavak-
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kai vagyok kénytelen kimondani : a munka címe nem födi tar-
talmát; mozaikszerű, hiányos alkotás, melyben alig van eredeti 
felfogás, hanem legnagyobbrészt visszhangja a rationalista pro-
testáns bibliakritikának; sőt mi több, a szerző nem egy helyen 
önmagához is következetlen s ellentmondásokba bonyolódik. 

Szigorú bírálatomat a következőkben okolom meg. 
A szerző azt ígéri, hogy «Jézusról és az újszövetségről» fog 

beszélni. Nem óhajtja a tudományt tovább fejleszteni, hanem a 
már tisztázott ismereteket terjeszteni. (Bevezetés, 2. old.) Ezen 
célból ismertetni akarja «azon személy életkörülményeit és élet-
történetét, akit a keresztény világ mindenkor az emberi tökéle-
tesség eszményéül (csak?) ismert.» Munkáját még a bevezetés-
ben négy részre osztja fel. Az elsőben az újszövetség történelmi 
és társadalmi hátterével foglalkozik, a másodikban az újszövetség 
könyveinek irodalmi és történelmi magyarázatát nyújtja, a har-
madikban a kánon kérdését és az újszövetségi szövegkritikát 
tárgyalja, míg végre a negyedikben szól az újszövetségről a mai 
szociális kérdésekhez való viszonyában. 

Ezek után joggal várhatnók, hogy figyelmes tárgyalásban 
fogja részesíteni Jézus személyét, életét, működését, a Jézus éle-
tében előforduló fontosabb kortörténeti kérdéseket, mint pl. szü-
letésének évét, gyermekségének kronologiáját, nyilvános fellépé-
sének idejét és tartamát, tanítását, halálának évét, feltámadását 
stb.'; hallani szeretnénk azon körülményekről is, amelyek között 
az apostolok hirdették az evangéliumot, mint pl. a nomistikus 
vitákról, a zsidó apokalyptikáról stb. Ámde mindezekről egy 
árva szót sem-szól a szerző. Voltaképen nyiltan azt sem tudom 
meg munkájából, hogy Jézust istennek tartja-e vagy puszta 
embernek; hiszi-e Jézus természetfölötti születését, feltámadását, 
mennybemenetelét vagy nem. Egyes nyilatkozatai szerint Jézus 
csak tökéletes ember, többet személyéről nem mond. Ehelyett 
hosszasan beszél Palesztina természeti és politikai földrajzáról, 
a Heródes-dynastia és a római porcuratorok történelméről, 
Palesztina lakosságáról, társadalmi életéről, a zsidó szektákról 
s a görög műveltség hatásáról az irodalmi magyarázásra, retori-
kára, bölcseletre, erkölcstanra, theologiára, tanalkotásra; végül 
megemlíti a görög mysteriumokat is. Ez a rész 85 oldalt foglal 
el, az egész könyvnek negyedrészét. 

Tekintsük ezt a szakaszt kissé részletesebben. Alkalmam 
volt személyesen is járni azon az áldott földön, ahol Üdvözítőnk 
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földi életét töltötte és nem egy esetben csodálkoznom kellett a 
szerző úr egyes földrajzi állításain. Azt mondja, hogy Jeruzsá-
lemtől Názáreth harminc kilométernyire van (3. old.), holott lég-
vonalban is több mint száz kilométer a távolság a két hely 
között. Heródes palotája, szerinte, a régi főváros északkeleti és 
keleti szélét foglalta el (6. old.), holott az archaeologusok ma 
már kivétel nélkül elfogadják, hogy Heródes kastélya a város 
nyugati oldalán, a mai citadella (El-Kala) helyén állott. A mai 
Jeruzsálem lakosságát 15.000-re teszi, holott csak zsidója van 
40.000 és az egész népesség száma meghaladja a 60.000-et. 
Csodálkozom azon az állításon is, hogy a szamarai Jákob-kút 
«ma már szinte egészen be van telve s csak csekély pocsolya-
ként található a mező közepén» (5. old.), holott tavaly július 
végen, tehát az évnek legforróbb időszakában, ott igen jó, friss 
vizet találtam. 

Fölöslegesnek tartom, hogy a szerző oly sokat beszél a 
görög műveltség hatásairól, midőn Jézusról és az újszövetségről 
akar szólni. A hellenismus hazája főleg Alexandria, Jézus pedig 
egész életét (gyermekségének egy-két hónapja kivételével) 
Palesztinában töltötte s az újszövetségnek egyetlen irata sem 
keletkezett Alexandriában vagy Egiptomban. Szerzőiknek sem 
volt valami nagy hellenista műveltségük szent Pált kivéve, ki 
szintén távol áll Philo bölcseletétől. Jézus és az apostolok korá-
ban a hellenismus Palesztinában legfölebb a pogányok közt volt 
megtalálható, a zsidók idegenkedtek attól. 

Még nagyobb hiba, hogy a szerző a zsidó szektákról szóló 
részben (43—55. old.) nem elég alapos. A farizaizmus egyik jel-
legzetes vonásáról, a szóbeli törvényről, ennek a thórához való 
viszonyáról pl. alig szól. A «Megillath Taanith»-ot megteszi 
szadduceus döntvénytárnak (49. old.), holott ez azon napok 
jegyzéke, amelyeken nem kell böjtölni. Azt állítja, hogy a zsi-
dók átvették a pogány mythologiát (51. old.) ; de hogy mennyi-
ben, arról hallgat, pedig ez fontos kérdés. Beszél a farizeusok 
messiási eszméjéről, de e tanok fő-, sőt szinte egyetlen forrá-
sáról, az ószövetségi apokrif-irodalomról egy szót sem szól. Az 
essenismus mivolta nehéz vallástörténelmi probléma s a szerző 
ezt a kérdést három oldalon keresztül (52—55.) egyszerűen 
mellőzi. 

Már itt rámutatok arra a gyökeres hibára, mely végig-
húzódik egész könyvén: a szerző nem eléggé használja a köz-
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vetetlen forrásokat. Többnyire másod- és harmadrangú forrás-
műveket követ, az elsőrendűek közül magában a használt források 
jegyzékében is csak Josephus Flaviust és a Talmudot említi. 
Hogyan lehet pl. a kánon történetéről vagy a szentkönyvek 
értelmezéséről tárgyalni a patristikus irodalom nélkül, azt iga-
zán nem értem. 

De van a munkának még nagyobb hibája, mely főleg a 
második részben lesz érezhetővé : az a rationalista felfogás, mely 
a kényes tételek bizonyításával adós szokott maradni, főleg pedig 
a speciálisan katholikus dogmák bibliai helyein át szokott sik-
lani. Ez a hiba már az első részben is fel-feltiinik, pl. a 11., 12., 
14—17., 38. oldalakon, ahol az ördöngösséget mániának mondja, 
az első pünkösdnapi glossolaliát a görög nyelv általános elter-
jedésével magyarázza az Ap. Csel. 2, 8—11. minden tiltakozása 
ellenére; Jézus életének és halálának «legendái»-ról szól, sőt 
Jézus fiatalkorát valósággal Renanra emlékeztető módon írta le 
(16. old.). A Quirinius-féle népszámlálásnál is szent Lukács «téve-
déséről» beszél. (15. old. v. ö. 17. és 196. old. is.) És ezek nem 
szórványos jelenségek; ez a szellem végighúzódik az egész 
II. részen. A szerző magáévá tesz több régi rationalista felfogást, 
melyeket már a higgadt protestáns magyarázók is régen lom-
tárba tettek. Túlnyomó nála az ú. n. «interpretatio naturalis», 
amely a biblia elbeszéléseit pusztán psychologiai tényeknek 
tekinti s történeti valóságukat letagadja. Az ördöngösség, sze-
rinte, elmebaj ; Jézus csodás gyógyításai bizonyos «ismeretlen 
erőkre» vezethetők vissza (130., 131. 1.). A szerző a synoptikus 
evangéliumokat — egész helyesen — a Jeruzsálem pusztulását 
megelőző korra teszi és csodák csodája, mégis nyiltan elfogadja 
Strausz Dávidnak «Verherrlichungskanon»-ját, mely szerint az 
evangélisták maguk alakították át a történelem Jézusát az evan-
géliumok Krisztusává. Hogyan lehetséges ez szemtanuk életében ? 
Sőt mi több : a szerző egész naiv komolysággal kimondja, hogy 
«arról van szó, amit elhittek, ami el van mondva; nem pedig 
arról, ami csakugyan megtörtént... A Jézus korában élt embe-
rek szemében a lehető és való határai sokkal határozatlanabbak 
és tágabbak voltak, mint aminők a mi szemünkben... Az igazi 
csodák történetei a legendák... A betegesen fölizgatott képze-
lődés meg a túlzásokra hajló temperamentum ott és akkor egy 
kis tényből egész közleményt alkothatott...» (130., 131. old.) 
Egyszóval: az evangéliumok nem fedik a történeti valóságot, 
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hanem a második keresztény generáció felfogását tükrözik vissza. 
(92. old.) Ami pláne a negyedik evangéliumot illeti, ennek 
«Jézusa egy kigondolt theologiai alak» (211. old.) és szerzője 
akkor élt, «amikor az első evangéliumi hagyomány elméjét már 
lenyűgözve nem tartotta». (207. old.) 

Hogy a szerző hogyan bánik Jézus csodáival, legyen sza-
bad egy példával bemutatnom, melyet ő maga is «tanulságos 
példának» nevez. «Luk. 16, 20. szerint Lázár csak egy példázat-
beli alak, aki halottaiból feltámadhatna anélkül, hogy azért a 
hitetlenek megtérnének — 16, 27. 31 ; János szerint azonban 
Lázár a Mária és Márta testvére, aki már négy nap óta van a 
sírban s a negyedik napon halottaiból feltámasztatik — 11, 44. 
s feltámadása következtében sokan hisznek Jézusban». (207. old.) 

Igazán különös okoskodás. Ajánlom azonban a szerző úrnak 
szives megfontolásra a hermeneutikának egyik elemi szabályát: 
distingue loca et tempóra! Nem veszi-e észre a szerző úr, hogy 
sz. Lukács evangélista határozottan példabeszédet közöl, míg 
János szerint Lázár feltámasztása annyira történeti tény, hogy 
siettette Jézus megöletését, sőt a zsidók Lázárt is meg akarták 
ölni,1 épen mert feltámadása miatt sokan hittek Jézusban?2 

Az evangélisták és kortársaik csak különbséget tudtak tenni 
példabeszéd és való történet között? Már pedig, midőn a szem-
tanúk elbeszélése apáról fiúra szállt, megvolt a nyilvánosság 
ellenőrzése, főleg az ellenséges zsidóság részéről. Harminc évi 
időszak még nem elég ily nagy átalakításra ! Hogy a példabeszéd 
hősének is Lázár a neve, csak nem bizonyítja még a szerző úr 
állítását, azt, hogy a példabeszédből történet lett? 

Mélyen tisztelt uram ! A mai rationalista tábor legelő-
kelőbbjei, egy Harnack, egy Zahn is elismerik, hogy az őske-
resztény irodalom — elsősorban az újszövetségi Szentírás — 
irodalomtörténeti szempontból hiteles és megbízható. Ez más-
szóval annyit jelent, hogy legalább a synoptikus evangéliumokat 
olvashatták még igen sokan azok közül is, akik Jézust szemé-
lyesen ismerték, beszédeit hallhatták, tetteiket láthatták, János 
evangéliumát pedig legalább ezek gyermekei. Sőt mi több : 
éltek még Jézusnak személyes halálos ellenségei is. Elképzel-
hetni-e, hogy ilyen körülmények között Jézus személyiségét, 
tanítását, tetteit annyira át lehetett volna alakítani 20 —30 év alatt, 

1 Ján. 11, 47 skk. a U. o. 12, 10 sk. 
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mint Ön mondja? Hiszen a legkisebb valótlanság tönkretette 
volna a kereszténység egész ügyét! A szerző úr az apostolokat 
nagyon könnyenhivő embereknek tartja. Sajátságos mégis, hogy 
Jézus annyiszor korholta őket hitetlenségükért, mely főleg a fel-
támadás alkalmával nyilvánult meg klasszikusan. 

Tovább megyek. M. t. uram azt állítja, hogy «nem az a 
fontos, hogy mi történt, hanem hogy mit hittek el». De hiszen 
ez esetben mivel különb a kereszténység a buddhismusnál vagy 
mohamedanismusnál vagy akár a fetisismusnál ? Hogyan 
lehetne ez esetben észszerű a mi hitünk? Az ilyen felfogás a 
hitet teljesen kivonja az értelem köréből s vak ösztönné teszi, 
mely már nem is méltó eszes lényhez. 

A szerző úr művének utolsó részében Jézus viszonyát fejte-
geti a mai szociális kérdésekhez. Kérdem : honnan ismeri Jézus 
nézeteit ? Nemde az evangéliumokból ? De mi jogon tud az 
evangéliumra mint Jézus szavára hivatkozni, ha ez nem egyéb, 
mint a második keresztény nemzedék vak hite, mely már lénye-
gesen különbözik a történeti valóságtól ? 

Vagy elfogadjuk történeti okmányoknak az evangéliumokat, 
vagy nem. Ha igen: napnál fényesebben következik azokból 
Jézus istensége, az egyház isteni alapítása, egyszóval : a katho-
likus Jhitnek egyedül helyes és észszerű volta; ha pedig nem 
fogadjuk el ilyeneknek, akkor hallgassunk minden dologról, 
mely a kereszténység eredetére, sőt magára az egész keresztény 
hitrendszerre vonatkozik, mert akkor a felelet csak egy lehet: 
«ignoramus et ignorabimus». Szerző eljárása mindennek mond-
ható, csak következetesnek nem! 

Hosszadalmas dolog volna s egy ismertetés keretén jóval 
túlesnék, hogy a szerző úr minden egyes téves állításának cáfo-
latába bocsátkozzam. Ajánlom azonban szives figyelmébe leg-
alább dr. Székely István budapesti egyetemi tanár kitűnő herme-
neutikáját, amelyből pompásan megismerheti az egész bibliai 
rationalismus cáfolatát, valamint ugyanezen szerzőnek «A Szent-
írás apologiája» c. nagy munkáját. 

Térjünk át mégis, legalább röviden, egyes részletkérdé-
sekre. 

A synoptikus kérdésben a szerző Márknak adja az elsősé-
get időrendben, Lukácsot és Mátét pedig Márktól függőknek 
mondja. Csak azt nem értem, hogyan tárgyalhatta ezt a kérdést 
anélkül, hogy legalább egy-két szóval ne foglalkozott volna a 
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Logia-kérdéssel és a Máté-féle aram és görög evangélium viszo-
nyával. A rationalista protestáns nyilatkozik meg a szerzőben, 
midőn feltűnő jelenség gyanánt megemlíti, hogy Máté «a katho-
likus! traditio értelmében a bűnbánati fegyelmet és a keresz-
telést a Jézus alapítására vezeti vissza» és midőn így beszél: 
«Az egyházi érdek iránti fejlettebb érzék és a Jézus ember-
fölöttisége hitének a Lukácsénál nagyobb mértéke inkább a 
Lukács utáni korra teszik a keltét». (124. old.) Nagyon különös, 
de semmivel nem bizonyított állításokat kockáztat meg, midőn 
Márknak Jézus-tanát fejtegeti s ezt Pál Krisztus-tanával ellen-
tétesnek mondja. (127. old.) Szerinte Márk Jézust pusztán ember-
nek tartja, ki semmit sem tud egy előző mennyei létezésről. 
Különben a három synoptikus evangéliumot, az Apostolok Cse-
lekedeteit és szent Pál leveleit az egyházközségekhez, a szerző 
hiteleseknek tartja; természetesen, szerinte Pál tanítása már más, 
mint az első evangéliumi tanítás. A zsidókhoz írt levelet Páltól 
elvitatja, úgyszintén a pásztorleveleket — persze • csak belső 
érvek alapján, melyek azonban nem is állanak meg — annál 
feltűnőbb tehát, hogy a 140. oldalon mégis Pálnak tulajdonítja 
a Timotheushoz intézett második levelet. 

Arról a vitáról, mely az efezusi levél felirata körül folyik, 
a szerző semmit sem mond. 

A gnosticismusban szerepet juttat az indiai ípantheismus-
nak is. 

Legmostohább elbánásban a negyedik evangélium részesül, 
mely a szerző szerint sem nem János apostol műve, sem pedig 
nem hiteles történelmi mű; ellentétben is áll a synoptiku-
sokkal. (211. old.) Valósággal bosszantó, amit Jézus halálának 
leírásával a IV. evangélium felfogásáról mond. (210. old.) Mind-
nyájan ismerjük azt a kronologiai nehézséget, melyet Jézus halála 
napjának meghatározása képez. Ez a synoptikusok szerint húsvét 
napjára, János szerint a Tcapaaxsúrj napjára esett. Nem tartozik ide 
az összeegyeztetés különböző módjairól tárgyalni; az ismertetett 
könyv szerzője a nehézséget így akarja megoldani: «Hogy a 
Jézus megfeszítésében is minél meggyőzőbb erővel szemléltesse 
a mózesi törvény betelését, mely ez ünnepen feláldozandó 
páskabárány előkészítésére ez utasítást adja: «Egyetlen csontját 
se törjétek meg» : a megfeszíttetés napját a bárányáldozat előké-
szítésének és bemutatásának napjára tette. (Ex. 12,46; Num. 9, 12.) 
Az erre való csábot fokozhatta az a véletlen körülmény is, hogy a 
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katonák Jézusnak a lábait nem törték meg s így épen csak egy 
nap híja volt annak, hogy az írás nem «betüszerint» telt be». 
Ily módszerrel meg lehet kerülni a nehézségeket, de kellőképen 
kimagyarázni ugyan nem. 

Az Apokalypsist sem tartja az apostol művének, a IV. evan-
gélium és János I. levele közt ellentéteket lát (218. old.); de a 
Joannes Presbyter-kérdést csak épen hogy megemlíti. 

Jakab, Júdás és Péter II. leveleit már a II. századba 
helyezi. 

Ami már e második részben is szembetűnő, még bántóbb 
lesz a harmadik szakaszban : az első századok történelmi hagyo-
mányának mellőzése. A kánontörténet tárgyalásában szinte szol-
gai módon követi Zahn munkáját: «Grundriss der Geschichte 
des neutestamentlichen Kanons», melynek felosztását, sőt a §-ok 
cimét is átveszi. Eredeti kutatásról, a patristika adatainak önálló 
felhasználásáról szó sincs. 

A szövegkritikai rész elég jó, de a Vulgata tárgyalásában 
nem maradhat el a katholikus egyház igazságtalan támadása. 
A többi között szerinte VIII. Kelemen rendelete «a szöveg tanul-
mányozásának és bírálatának sikeresen útját is vágta a római 
katholikus egyházban» (260. old.). Úgy látszik, a szerző úr nem 
tud épen X. Piusz pápának a Vulgata revisiójára vonatkozó intéz-
kedéséről. 

Legsikerültebbnek a IV. rész mondható, mely már nem 
mozog biblikus téren, hanem a mai socialismushoz való viszo-
nyában mutatja be az újszövetséget. A szerző sokkal helyesebben 
tette volna, ha ezt külön értekezés gyanánt bocsátja a nyilvá-
nosság elé. 

A könyv kiállítása ízléses, de főleg a tulajdonnevekben 
bosszantóan sok a sajtóhiba. 

Nem elfogultság vezetett e szigorú bírálat megírásában, 
hanem egyedül csak az igazságnak szeretete. Ily fontos kérdések 
tárgyalásában tegyünk félre minden elfogultságot, mert csak úgy 
fogunk tisztán látni, úgy fogunk eljutni az igazsághoz, mely után 
lelkünk sóvárog. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ 95 

Dr. Martin Grabmann: Der Gegenwartswert der geschieht 
liehen Erforschung der mittelalterlichen Philosophie. Wien, B. Her-
der, 1913. 

Ezen 94 oldalas műben a bécsi egyetem hittudományi kará-
nak új bölcseleti tanára megnyitó előadását nyújtja bővített alakban. 
Bevezetésében (1 —11. old.) rámutat arra, hogy a XIX. század 
folyamán olyannyira felvirágzó történettudomány mindinkább 
elvezetett a középkor és annak szellemi élete alapos és tárgyi-
lagos felkutatásához is. E téren a sok elősorolt úttörő munkás 
közül csak Denifle, Ehrle, De Wulf, Mandonnet legyen említve. 
Maga Grabmann előadása három részre oszlik. Az elsőben (11— 
33. old.) kimutatja, hogy a középkori szellemi élet, nevezetesen 
a bölcselet tanulmányozásának alaposságával lépést tart fokozódó 
értékelése. A XIX. század derekáig a tudós világ a középkori 
bölcseletet nem annyira tárgyi ismeret alapján birálta meg, hanem 
rostálás nélkül átvette a renaissance-szal kezdődő előítéleteket a 
Scholastika ellen. A legutóbbi évtizedek folyamán azonban a 
középkor bölcseletét kutató előtt mindinkább világos lesz, hogy 
mennyire összezsugorodik a szőrszálhasogatásnak, a történelmi 
és természettudományi realitás iránt való érzéketlenségnek, az 
Aristotelestől és a theologiától való szolgai függésnek, valamint 
a tudománytalanságnak vádja. Ne említsünk egyebet, mint aquinói 
szent Tamás érzékét a szellemi élet, a tudomány fejlődése iránt 
(14. old.), Roger Bacon és még inkább Nagy Albert kiváló kísér-
leti, megfigyelési képességre valló természettudományi munkáit 
(15. old.), azon mintaszerű szöveg- és tárgykritikai feldolgozást, 
melyet szent Tamás Aristoteles művein végzett (17). A II. részben 
(33—39. old.) Grabmann rámutat arra, hogy magához a scholas-
tikus bölcselet megértéséhez mily fontos annak fejlődését, kiala-
kulását úgy részeiben, mint azok összefüggésében történelmi 
érzékkel szemlélni. Hisz mennyivel világosabbá válik nem egy 
tan, ha tanulmányozásánál kor- és fejlődéstörténeti keretét is kellő 
figyelemre méltatjuk. 

A III. és legbővebb részben (39—94. old.) végre a tudós 
szerző kifejti röviden, hogy a scholastikus bölcselet mikép fejleszt-
hető és értékesíthető, tekintettel a jelenkor szellemi életére, tudo-
mányos érdeklődési körére. Először is kiemeli, hogy modern 
bölcseleti kutatók, például Eucken, Dilthey is mily elismerőleg 
nyilatkoznak a középkori bölcseletről, főként annak legkimagas-
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lóbb vezéregyéniségéről, szent Tamásról, dacára hogy világnézetek 
választják el tőle (39—41. old.). Rámutat azon szép eredményre, 
melyet a Scholastika korszerű ápolása körül a jelenkori kath. 
bölcseleti gócpontok felmutatnak (41—46). Finom megfigyelési 
képességgel jelzi, mely pontokban csendülnek fel rokon akkordok 
a modern bölcselőknél, főként Külpe-nél és általában a würz-
burgi psychologikus iskola képviselőinél, a scholastikus bölcselet-
nek a logikáról, ismeretelméletről és metafizikáról szóló tanaival 
(47—55). Megmutatja, hogy az Aristoteles-szent Tamás-féle termé-
szetbölcselettel mint találkoznak mindinkább a modernek; például 
ami az élet fogalmát (55—57. old.) illeti. Szent Tamás lélektana 
korántsem nélkülözi a kísérleti elemet és épen a kísérleti lélektan 
legújabb eredményei is már sokban igazolták a szent Tamás-
félét (58—67. old.). Másrészt a lélektan pusztán kísérleti feldol-
gozása a modernek szemében is kezd elégtelennek bizonyulni 
(68—69. old.), sőt vannak modern orvosi szaktekintélyek, akik az 
Aristoteles-szent Tamás-féle tant a testnek a lélekhez való viszo-
nyáról a psychopathologikus jelenségek megmagyarázására leg-
alkalmasabbnak ismerték fel (79. old.). Különösen sokat és nagy 
elismeréssel foglalkoznak szent Tamás erkölcstanával és annak 
egyes részeivel, nevezetesen a jogbölcselettel és társadalomtudo-
mánnyal (71—78. old.). 

Ezen valóban kiváló művecskében mintegy összefoglalását 
nyerjük annak, amit a középkori bölcseletről minden művelt ember-
nek tudnia kellene. Az pedig, kinek hivatása bölcselettel foglal-
kozni, nagy buzdítást nyer a scholastikus bölcselet történelmi 
felkutatására, valamint korszerű feldolgozására, miben a rendkívül 
gazdag bibliographia, sőt több izben utalás még kiadatlan művekre, 
nagy hasznára lesz. 

Kassa. Dr. Pfeiffer Miklós. 



III. VEGYESEK 

E G Y H Á Z J O G I S Z A K S Z E M L E . 

I. Legújabb egyházjogi irodalom. 

A) Könyvek. 
1. Az utóbbi hónapok kánonjogi irodalmának nevezetessége 

Wernz Ferenc, a Jézus-társaság generálisa, «Jus Decretalium» 
cimú nagy egyházjogi könyvének VI. kötete, amely az egyházi 
anyagi büntetőjogot («Jus poenale Ecclesiae Cath.») öleli fel. 
Régebben jelentek meg Wernz ezen művének I—IV. kötetei, az 
I. már harmadik, a többi második kiadásban is, míg az egyházi 
polgári és bűnvádi perrendtartásról szóló V. kötet («De iudiciis») 
1914. év folyamán fog napvilágot látni és azzal Wernz műve 
teljessé lesz. 

Ezen VI. és V. köteteket azonban már nem maga Wernz 
készítette sajtó alá, hanem az ő utóda a Gregoriana Universitas-on, 
Vidal Péter S. J., aki Wernz lithografikus jegyzeteit használta fel. 

A most megjelent VI. kötet az egyházi büntetőjogba be-
vezető alapfogalmak után először is (Pars I.) az egyházi bűn-
tettekről (delictum) általában szól (itt meghatározva a «delictum» 
fogalmát és osztályait, a «delictum» ténybeli elemeit, majd szól 
a bűnkisérletről, a súlyosbító vagy enyhítő körülményekről, a 
beszámíthatóságról, a büntethetőségről és a büntettek büntetései-
ről). Majd a Pars II-ban a büntetések tanát ex professo tár-
gyalja, először általánosságban, majd részletesen, szólva előbb a 
vindikativ egyházi büntetésekről, majd a medicinalis egyházi bün-
tetésekről (Wernz az előbbeniek közé sorolja az irregularitas-okat 
is). A Pars Ill-ban a bűntettek egyes fajairól külön-külön tár-
gyal, megemlítve mindenütt a rájuk kiszabott egyházi bünteté-
seket is. A mű végén egy Appendix-btn közli az «Apostolicae 
Sedis» (1869. okt. 12.) constitutiót, amelynek egyes fejezeteihez 
hozzáfűzi a trienti zsinat által statuált vagy az 1869. után a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 7 
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pápák által kirótt excommunicatio-kat, suspensio-kat és inter-
dictum-okat. 

2. Említést érdemel, hogy Cappello Felix római áldozópap 
az ő «Institutiones iuris publici ecclesiastici» című 1907-ben ki-
adott kétkötetes (12°) munkáját egy 8° alakú compendiummá 
átdolgoztatva adta most ki. A mű tagadhatatlanul számot tesz a 
kánonjogi irodalomban, mert önálló rendszert követ és modern 
módszert alkalmaz az egyházjogra. Hibája, hogy a közületnek 
kizárólagos individualistikus meghatározását adja. Kissé feltűnő 
szerzőnek az érvelése, hogy az egyháznak, ha az állam nem teszi 
meg kötelességét, joga van a fegyveres megtorláshoz is; szerző 
ezzel iparkodik megmagyarázni a római és a spanyol inquisitio 
intézményét. A concordatumokról szerző azt tanítja, hogy nem 
szorosan vett szerződések, bár szerződés alakjában köttetnek -
szerinte ezen szerződésben a pápa csak «fidelitas» alatt Ígéretet 
tesz, míg az állam «iustitia» alatt kötelezi magát. Megvalljuk, 
Wernz véleményét, melyet szerző fel sem említ, jobbnak találjuk, 
t. i., hogy valódi szerződés a concordatum némely pontban, míg 
más pontokban csakis kiváltságigérés, amelytől a pápa kellő okból 
visszaléphet, de ok nélkül is érvényes a kiváltság visszavonása. 
Érdekes az is, hogy a papi immunitas-ok után a pápa immuni-
tas-át tárgyalja és a pápának speculativ alapon (a pápa függet-
lensége) követeli az államonkívüliséget és a saját területén való 
államhatalmat; a pápa világi uralmának szükségességét még egy 
külön fejezetben bizonyítja. A könyv utolsó §-ába szerző az 
egyháznak «nemzetközi személy»-jellegét és szuverénitását igyek-
szik bebizonyítani, ami valóban helyes, de már nem ilyen az az 
állítása, hogy az egyházban is megvan az állam fogalmának 
minden jegye. 

3. Ugyancsak 1913. évben F. Cappello kiadta «De Curia 
Romana» cimű munkájának II. kötetét (De Curia Romana «Sede 
Vacante». 616. old. 8°), mint befejezését az 1911-ben kiadott 
1. kötetnek (De Curia Romana «Sede plena»). A most megjelent 
kötet mindenesetre a legkimerítőbb kánonjogi monográfiája a 
pápaválasztásnak és a pápai sedisvacantia-nak; a főforrásoknak, 
főleg X. Piusz pápa két constitutio-jának («Vacante Sede», «Commis-
sum nobis») szövegét is közli. A «vetojog»-ról szerzőnek az a 
véleménye, hogy az nem jog, hanem megszüntethető visszaélés; 
a pápa utódjelölési jogáról pedig az, hogy az utódjelölés min-
dig érvényes, de csak nyomós okból van megengedve. 
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4. Ruck Ervin bázeli jogtanár is a római kúriáról írt tanul-
mányt («Die Organisation der römische Kurie», Tübingen, 1913., 
72. 1., 8°), amelyben egy akadémiai bevezető előadását adja ki 
(72. old.). A tanulmány vázlatát akarja nyújtani a római kúria 
jelenlegi szervezetének az 1908. évi reform («Sapienti consilio» 
constitutio, 1908. 29. Jun.) után. Ruck-nak igazat kell adni abban, 
ha Cappello-va\ szemben tagadja, hogy a Congregatio S. Officii 
hatásköre a szentségek körül a ténykérdésekre nem terjedne ki, 
és helyesen mondja, hogy az id. bullában a S. Officium hatás-
körébe utalt «pars dogmatica Sacramentorum» alatt úgy jogi, 
mint ténybeli kérdések (quaestiones tum iuris tum facti) érten-
dők, a Congregatio Sacram.-nak illetékessége tehát ezen statikus 
kérdések körén túl eső, a szentségekre vonatkozó közigazgatási, 
disciplinaris ügyekre vonatkozik. Tévesen magyarázza azonban 
Ruck a Sapienti Consilionak a Congreg. Sacram. hatáskörére vonat-
kozó szavait («Est huic sacrae Congregationi proposita universa 
legislatio circa disciplinam Septem Sacramentorum»), mintha t. i. 
ezt a Congregatio-t illetné meg a teljes «törvényhozás» a szent-
ségeket illetőleg, mikor szembeszökő az, hogy az egész «Sapienti 
Consilio» bulla nem a törvényhozási forumokat, hanem a köz-
igazgatási forumokat állapítja meg. A pápai törvényhozásnál 
ugyanis a Congregatio-k csakis mint törvényjavaslat-készítő, 
vagyis kodifikátori szereppel birnak (pápai fölszólításra), a tör-
vényhozó maga a pápa, akinek «in forma specifica» való jóvá-
hagyása nélkül még a törvénymódosító vagy törvénypótló reso-
lutio-k sem kötelezők az egész egyházra. Az idézett szavak tehát 
csakis azt jelenthetik, hogy a Congregatio Sacramentalis illeté-
kessége alá tartozik a szentségekre vonatkozó egész jogi tör-
vényhozásnak (décréta disciplinaria, non dogmatica) egész anyaga, 
vagyis az ezen törvények körül alkalmazásra jutó végrehajtó 
hatalom : közigazgatás, törvénymagyarázat, elvi vitában való peren 
kívüli döntési jog, jogszolgáltatás. 

E. Ruck egy külön fejezetben a kuriareformról összefoglaló 
és érdemleges Ítéletet is mond: 1. A reform nem ismeri a modern 
államjogoknak az egyéni és közszabadság védelméül szolgáló 
azon elvet, hogy az igazságszolgáltatás teljesen elválasztassék a 
közigazgatástól; Ruck szerint nemcsak a pápa kezében egyesül 
elválaszthatatlanul e kétféle hatalom, hanem a Congregatio-któl 
sincsen elvéve minden birói illetékesség, és nevezetesen a Rota 
Romana hatáskörének meghatározása («Causae omnes contentiosae 
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non maiores, quae in Romana Curia aguntur»), ingadozó úgy a 
«contentiosae», mint a «non maiores» fogalmának köre, kiterje-
dése tekintetében, mint azáltal, hogy egyrészt a püspököktől 
függ az, vájjon egy vitás ügyet közigazgatási fórumban, vagy 
pedig perrendtartásszerüleg akarnak elsőfokon elintézni, másrészt 
pedig azért, mert a Congregatio-k is illetékesek meghatározni, 
vájjon valamely eléjük került közigazgatási ügyben nem kívána-
tos-e annak perrendtartásszerű tárgyalása vagy sem? A kifogás 
nem egészen alaptalan, de remélhető, hogy a mégis már meg-
kezdett szétválasztása a kétféle joghatalomnak idővel teljesen 
végre lesz hajtva. 2. Az egyes Congregatio-k hatáskörének el-
választását Ruck is elég sikerültnek mondja, bár még ma is van 
egyes ügyekben cumulativ illetékesség néhány Congregatio 
közt (Officium és Index, Officium és Congreg. Sacram., Propa-
ganda és a többi congr.) és helyesli azt, hogy a S. Congreg. 
Consistorialis hatásköri biróság szerepével is fel lett ruházva, 
amellyel máris több illetékességi vitát döntött el. 3. Még sike-
rültebbnek látja E. Ruck a hivatalok számának redukálását és az 
eljárás egyszerűsítését, továbbá a hivatali pragmatikának és a 
taxaügynek megoldását. 4. Végül Ruck a kúria reformjában a 
Jézus-társaság egységen és engedelmességen felépülő rendsze-
rének az egész egyházra való kiterjesztését látja: szerinte a 
«Sapienti Consilio» által teremtett kuriareform közvetetlenül ugyan 
az egyházjog spiritualizálását szolgálja, amire az államok szeparációs 
és a világi sanctiót az egyházjogtól megtagadó törekvései kény-
szerítették az egyházat, másrészt azonban közvetve ezen, a sajátos 
egyházi téren való erőconcentratio az egyház egységesítését és 
megerősödését szolgálja és így kihatásssl van a politikára, amely-
nek körében az erélyes és egységes vezetés alá vont katholiku-
sok az állami szabadságjogok védelme alatt igyekeznek az egy-
háznak mennél szélesebb befolyást szerezni. Ruck ezen észre-
vétele, bár «cum grano salis» véve nem ellenkezik a tényekkel, 
de mindenesetre kiszinezése és karrikirozása a kuriareformnak. 
X. Piusznak a reformmal mindenesetre csakis belső egyházi célzatai 
voltak, amelyek azonban természetesen az egyház külterjes meg-
erősödésének is hasznára válnak. Az a megjegyzés pedig, hogy 
a reformnak spiritualizáló és mégis politizáló tendenciáját az is 
bizonyítaná, hogy a reform után a kúria az Officium (hit) és a 
Secretaria Status (politika) két tornya által koronázott kéttornyos 
várhoz hasonlítható, már azért sem találó, mert a tekintélyére 
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nézve legfontosabb Congregatio-t, a Congregatio Consistorialis-t 
teljesen kihagyja a számításból és csakis a Rampolla (Officium) és 
Merry del Val (Secretaria Status) egyéniségeiben kidomborodó 
eszméket (hit és politika) látja dominánsoknak. 

5. Fölemlítjük itt dr. Udvardy László egri jogtudor «Az 
új római kúria» cimű tanulmányát (Eger, 1913., 84 lap 8°), amely 
kimerítő részletességgel a magyar jogászközönséggel ismerteti 
meg a római kúria új szervezetét. 

6. Értékes terméke az 1913. évi kánonjogi irodalomnak a 
hires kánonista, J. Freisen, würzburgi egyetemi tanárnak munkája 
a német katona-lelkészetről (Das Militär-Kirchenrecht in Heer 
und Marine des deutschen Reichs, nebst Darstellung des ausser-
deutschen Militärkirchenwesens, Paderborn, 1913., 395. 1., 8°), 
amelynek elején azonban (9—66.) szerző elég részletesen ismer-
teti egyéb államoknak katonalelkészetét is. Épen itt, az osztrák-
magyar katonalelkészetről szóló fejtegetéseknél nem érthetünk 
egyet szerzővel, ki a tényleges szolgálatban álló katonaságot a 
civilpüspökök joghatósága alól exemteknek mondja, amit pedig 
már R. Scherer bécsi egyetemi tanár régen (Handbuch des Kir-
chenrechtes, I. köt. 657. 1.) tagadásba vett. 

Megtudjuk e műből, hogy szervezett katonai lelkészet van 
a következő államokban: Német birodalom, Ausztria-Magyar-
ország, Spanyolország (élén a spanyol udvari főkáplánnal, a 
nyugatindiai patriarchával), a közép- és a délamerikai respublikák, 
Portugália (?), Nagy-Brittania (külön-külön az egyes protestáns 
egyházak részére és külön a kath. egyház részére, a 16 «army 
chaplains»-ból és 21 «naval chaplains»-ból álló kath. katonalel-
készet jelenleg a westminsteri érsek joghatósága alá van ren-
delve), Svájc (minden vegyes vallású ezrednél külön a protestáns 
és külön a kath. egyház részére, ellenesetben a túlnyomó több-
ség vallásának megfelelő katonalelkész van alkalmazva), Belgium 
(itt a civilpüspök alatt álló «aumoniers»-ek látják el a lelkésze-
tet az egyes garnizonokban, protestáns vidékeken a protestáns 
katonák részére is van gondoskodás), Svédország (az evangéliku-
sok részére), Oroszország (úgy az orthodox, mint a kath. és a 
protestáns egyházak, sőt még a mohamedánok részére is) és az 
Északamerikai Egyesült-Államok (60 tábori lelkész a hadseregnél 
és 24 a hajóhadnál, az összes «denominatio»-okból, a kath. egy-
házból 16). Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, 
Dániában és Norvégiában csakis háború esetében van gondos-
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kodás a katonai lelkészetről, de a két első országban az így 
delegált lelkészek csakis esetről-esetre állíttatnak be. 

Ami a Német-Birodalmat illeti, szervezett kath. katonalei-
készet van a következő államokban : Poroszország (1866. óta, de 
a «Kulturkampf» miatt 1873-tól 1888-ig a kath. «Feldpropst» 
hivatala beszüntettetett), Bajorország (vannak katonai lelkészek az 
evangélikusok részére is), Szász királyság (1881. óta eleinte egy, 
most már két kath. katonaplébánossal, egyik Drezdában, a másik 
Leipzigben), Württemberg (csakis Ulm városban van egy kath. kato-
nai plébános, a többi helyeken a civil plébánosok látják el), Olden-
burg (a porosz katonai lelkészet szerint a katonai conventio 
folytán), Baden (ugyanígy), Hessen (u. a.), Braunschweig, Elszász-
Lotharingia. A német birodalom flottája részére 7 kath. Marine-
Pfarrer van alkalmazva, kik a berlini « Feldpropst» joghatósága 
alatt állanak; az evangélikus tengerészek részére 20 Marine-
pfarrer (ill. Marineprediger) van alkalmazva, kik külön Marine-
propst alá vannak rendelve. 

A műnek túlnyomó részét a katonai lelkészet történeti fej-
lődésének elbeszélése teszi. Érdekes ez főleg a német biroda-
lomnál, ahol látható, hogy az egyes államok által Poroszország-
gal kötött katonai konvenciók milyen sokféleséget teremtettek 
meg a katonalelkészeti jog tekintetében; más az a külön hadsereg-
gel biró államokban (Bajorország, Szász királyság, Württemberg) 
és ismét más, de egymástól ismét különböző, a kötött konven-
ciók különfélesége szerint, azon államokban, amelyek nem birnak 
külön hadsereggel, mint Oldenburg, Baden, Hessen, Braunschweig, 
Elszász-Lotharingia stb. 

A mű végén szerző sajnálatosnak mondja a német katona-
lelkészetnek nem egyöntetű szervezetét, mikor pedig a katona-
leikészet ügye közvetve (a hadsereg révén) birodalmi ügy lévén, 
egységes birodalmi törvény útján volna szervezhető ; de míg ez 
meg nem történik, addig marad az egyes államok partikulárjoga 
a katonai lelkészetet'illetőleg. Törvénytelennek mondja azonban 
Freisen a berlini Feldpropst által magának vindikált jogható-
ságot az összes porosz hadi szervezettel biró német államok 
katonai lelkészete felett, mert ilyen joghatóságot az apostoli 
Szentszék csakis még Elszász-Lotharingiára adott neki. Az utolsó 
szakaszban szerző a német-birodalmi, ausztria-magyarországi és 
nagy-britanniai katonalelkészetnek célját nemcsak a katonák lel-
készi ellátásában látja, hanem a katonai hivatás és erények elő-
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mozdításában, míg a többi államok inkább csak az előbbi célt 
tartják szemük előtt, nevezetesen azon államok, amelyek csakis 
háború esetében gondoskodnak a katonák lelkészeti ellátásáról. 
A szakasz vegén ismerteti a katonalelkészet ellen különféle 
oldalról intézett támadásokat. 

7. Nagyfontosságú vállalat az Angolországban (Farnbo-
rough-apátság) székelő francia bencések egyik jeles tagja, H. 
Leclercqu által kiadott francia átdolgozása Hefele zsinattörténeté-
nek (Histoire des Conciles), amelynek most jelent meg V. köte-
tének második fele, amely az 1152. évtől 1250. évig tartott zsi-
natok történetét öleli fel (840—1759 1.), ami Hefele-nél az V. kötet 
533—1156. lapjainak felel meg. 

Ez a vállalat nem egyszerű lefordítása Hefele-nek, hanem 
a legújabb forráspublikációk és szakirodalom felhasználásával 
készült bővített francia kiadása Hefele-nek, amely nélkülözhetet-
len annak is, akinek megvan a német Hefele. Ezek a bővítések 
nemcsak a szorosan vett conciliaris anyagra vonatkoznak, hanem 
Hefele által is már a zsinatokkal párhuzamosan ecsetelt egyete-
mes és részleges kortörténetre is, amelynek legújabb irodalma 
szintén óriási petit-jegyzethasábokban van regisztrálva. A zsinati 
kánonok szövegeit Leclereq is rendszerint csak (francia nyelven) 
kivonatosan közli, mégis az egyetemes zsinatok kánonait úgy 
francia, mint latin (görög) nyelven szórói-szóra is közli, míg 
Hefele itt is csak német kivonatot ad. 

8. Erdélyi László dr. kolozsvári egyetemi tanárnak «Az 
egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon» cimű és 
mult ősszel megjelent tanulmánya bő történeti adatok felhasz-
nálásával beigazolja, hogy a kath. egyház Magyarországon fő-
papi birtokainak túlnyomó részét még az Árpádok alatt szerezte, 
amikor a hűbériségnek nyoma sem volt Magyarországban és így az 
egyházaknak tett adományaik elidegeníthetetlen, örök birtokado-
mányok voltak, amelyeknek ebbeli természetét nem változtathatta 
meg az Anjouk alatt meghonosított hűbérbirtokrendszer és 
banderiális hadrendszer sem; épen azért a szekularizációs törek-
vések teljesen alaptalanul hivatkoznak a megszűnt banderiális 
kötelezettségre, mert az egyházi birtokok adományozása nem a 
banderiális kötelezettség ellenértékéül szolgált, de egyébként a 
főpapok birtokai épen úgy viselik ma a hadügyi terheket, mint 
a volt nemesi és jobbágyi birtokok. 

Hiányoljuk a műben, hogy nem kutatja azt, minő természetű 
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vagyonból adták az Árpád-házi királyok az egyháznak tett birtok-
adományaikat ? és nincsen eléggé részletesen tisztázva, mióta és 
hogyan kezdtek a magyar királyok kegyúri jogokat gyakorolni 
az üresedésbe jött főpapi javadalmak körül. A tanulmány így is 
értékes ugyan, de nem nyújt teljes és, kissé terjengős feldol-
gozása miatt, világos áttekintést sem a fontos kérdésről. 

B.) Folyóiratok. 

1. A kánonjogi folyóiratok doyen-je még mindig az érdemes 
«Archiv für kath. Kirchenrecht» (Kirchheim, Mainz), amelynek 
szerkesztését Heiner praelatus, rota-i uditore-tól 1913. év elején 
Hilling Miklós bonni egyetemi tanár vette át. Az immár készen 
előttünk fekvő 1913. évfolyam munkájából az új szerkesztő az 
oroszlánrészt vette ki magának. Az értekezések rovatában tőle 
egy, még eddig be nem fejezett tanulmány jelent meg e cimen: 
«Die Gesetzgebung Leos XIII. auf dem Gebiete des Kirchenrechts.» 

Hilling ebben a tanulmányában reámutat, hogy XIII. Leó, 
bár nagyobb volt, mint politikus és diplomata, nem jelentéktelen 
újításokat tett, mint törvényhozó sem, amelyek a X. Piusz pápa 
által végrehajtott reformoknak előmunkálataiként tekinthetők. 
Formai szempontból XIII. Leó XIV. Benedek constitutióit tartotta 
szem előtt törvényconstitutióinak fogalmazásánál: jogtörténeti és 
jogfilozofiai bevezetést bocsátva előre a dispositiv rész előtt. 

Hilling XIII. Leónak törvényhozási intézkedéseit, nem mel-
lőzve az egyházjogi tárggyal foglalkozó enciklikáit sem, tárgyi 
csoportokba tömörítve ismerteti és eléggé ösztönző áttekintést 
nyújt a pápa 25 éves uralkodásának legislativ jelentőségéről. 

Figyelmet érdemel az 1913. évi II. füzetben F. Gillmann 
würzburgi tanárnak cikke, amelyben szemben K- H. Schäfer-nek 
és A. Ludwig-mk újabb tanulmányaival — kik ezekben azt állítják, 
hogy a régi egyházban említett diaconissák valóságos felszentelt 
papi személyek voltak, még pedig Schäfer szerint a nagyobb-
rendű papok közt, Ludwig szerint pedig a minoristák közt — 
bemutatja Oratiannak és a Decretum és Decretales legrégibb 
kommentátorának és gloszátorainak véleményét, akik ugyan túl-
nyomó részben tagadják, hogy a diaconissák valóságos ordóval 
birtak volna, de azt tanúsítják mégis, hogy ilyen vélekedés még 
az ő korukban is (XII—XIII. század) pártolókra talált. Érdemileg 
Gillmann nem kíván sem pro, sem contra állást foglalni a kérdésben. 
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2. Fontosságra a kánonjogi folyóirat-irodalomban a 2. heiyet 
jelenlega «DieZeitschrift derSavigny-Stiftungfür Rechtsgeschichte» 
c. folyóiratnak kanonistikus alosztálya («Kanonistische Abtheilung. 
II.») foglalja el, mely 1911-ben indult meg, míg a romanistikus 
osztály («Romanistische Abtheilung») 1912-ben már 23. évfolya-
mát érte meg. A kánonjogi alosztály szerkesztői E. J. Bekker, 
L. Mitteis, R. Schröder, H. Brunner. U. Stutz és A. Wenninghof/; 
tulajdonképeni szerkesztők: U. Stutz bonni egyetemi tanár (az 
értekezések és rövid közlemények rovatai) és A. Werminghof 
königsbergi tanár (a kritikai rovat részére.) 

Ezen folyóiratnak 1912. évfolyama is gazdag tartalmú. Fel-
tűnő dolgozat Or. Hankiewicz lovagnak tanulmánya a sardikai 
(344. évben) zsinat összes kánonainak hitelességéről, amelyet 
v. Hankiewicz alapos érveléssel beigazol J. Friedrich müncheni 
tanárral szemben, aki a bajor akadémia «Sitzungsberichten»-jeiben 
(Philos, hist. Klasse 1901. és 1902. évf.) a sardikai zsinatnak a 
pápának a püspökök felett való legfőbb birói jogát tartalmazó 
3., 4. és 5. kánonjait I. Ince pápa idejében egy Rómában időző 
afrikai hamisító által latin nyelven hamisítottaknak mondotta, 
amelyeknek görög szövege csak később készült a latin szöveg 
nyomán. J. Friedrich tételét a kritika nagyobbrészt visszautasí-
totta, de nem eléggé beható érveléssel, másrészt azonban F. Fried-
berg lipcsei, U. Stutz bonni professorok, valamint Wordsworth 
salisbury-i püspök elfogadták J. Friedrich tételét. Ezért tette 
v. Hankiewicz, mint U. Stutz bonni kánonjogi szemináriumának 
tagja, beható vizsgálat tárgyává a sardikai kánonokat, elsősorban 
a 3.4. és 5. kánonokat és arra az eredményre jutott, hogy a kánonok 
hitelesek; és megállapította, hogy a sardikai kánonok eredeti 
szövege görög volt, amelyből már a IV. században készült egy, 
az eredetitől több lényeges dologban eltérő latin fordítás, és 
nem áll sem a Ballerini testvérek feltevése, hogy a zsinat egy-
szerre két nyelven hozta meg kánonjait, sem az, hogy a jelenlegi 
kánonszövegek régibb alakja a latin lett volna, mint J. Friedrich 
is feltette. 

V. Hankiewicz dolgozata magát U. Stutz-ot is meggyőzte 
a sardikai kánonok valódiságáról, aki ezt a cikknek jegyzetében 
kijelenti. Fontos ez a beigazolás azért mert a sardikai zsinat 
3. 4. és 5. kánonai épen a pápai primatusnak a IV. századbeli 
görög egyházban való elismerése mellett szolgáltatnak nyomós 
történeti bizonyítékot. 
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Egy másik érdekes cikk ezen kötetben R. Köstler czerno-
witz-i tanárnak tanulmánya e címmel : «Der Anteil des Christen-
thums an den Ordalien». Szerző az istenitéletekről (ordalia) álta-
lában azt vallja, hogy azok az indogermán jogfejlődés termé-
kei, az egyháznak az istenitéletekkel szemben elfoglalt állás-
pontiát úgy jellemzi (szintén helyesen!), hogy az egyház eleinte 
(nem tudván megakadályozni) egyházi szertartással közreműkö-
dött az istenitéleteknél, később azonban ellenük fordult. Szerző 
azonban e tanulmányban nem ezen két alapvető kérdéssel fog-
lalkozik, hanem azzal, mely formái az istenitéleteknek származ-
nak a keresztény eszmevilágból ? Es egyszerűen, mint most már 
általán elismert tényt felemlítve ilyenül a keresztordalét, rész-
letes tárgyalás keretében kimutatja, hogy az úrvacsoraordalia 
(Abendmahlsprobe) és a «szentelt falat» ordaléja keresztény szár-
mazásúak. 

A tétel ellen nem kell okvetetlenül kifogást tenni, bár a 
szentelt falatot, mint ordalét, már az ószövetségben a zsidók-
nál is megtaláljuk (purgatio adulterae), de Köstler bizonyítékai 
valósággal fantasztikusak. Ő a montanistáknak kenyér és sajtból 
álló eucharistiajára utal és a szentelt falatnak eredetét a monta-
nista kapcsolatokkal biró galliai, kelta keresztényeknek házi com-
munióiban («Laienkommunion!») látja, amelyek alkalmával a 
kelta (keresztény !) családapa kenyeret és sajtot osztott volna szét 
a család tagjai között és ez a kenyér régebben valódi eucharistia 
lett volna, amelyet a hivek a templomból haza vittek és házi 
áldozásra, később ordaléra használtak, támaszkodva szent Pál 
szavaira (I. Kor. 11, 29.). 

Köstler érvei nem látszanak elég alaposaknak. 

II. Legújabb egyetemes egyházi törvények, határozatok 
és bírói Ítéletek. 

1. Egyetemes egyházi törvényről vagy törvényerejű kurialis 
decretum-ról a Religio-ban utoljára ismertetett Acta Apóst. Sedis 
számok óta nem referálhatunk; az Acta Ap. S. dec. 20. száma 
sem tartalmaz ilyet. 

2. A római kúriából utóbbi időkben kibocsátott decretum 
particulare-k közül figyelmet érdemel a S. Poenitentiaria Romana-
nak általában csak most ismertté lett, 1911. dec. 2-án adott rescrip-
tuma, amelyben egy angol párnak házasságkötés végett pro 
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foro interno extrasacramentali felmentést adott az egyenes-
ági első fokú törvényes sógorság és köztisztesség akadálya alól 
mégis azon megjegyzéssel, hogy a sógorság ugyan törvényes 
volt (ex copula licita), de az annak alapjául szolgáló vérrokon-
ság törvénytelen volt, vagyis a vőlegény el akarta venni első 
törvényes feleségének törvénytelen leányát, de ennek a leánynak 
bizonyíthatólag nem a vőlegény volt a természetes atyja. 

Az esetet Vermeersch S. J. tette közzé a Nouvelle Revue Theo-
/o^V«^-ban.Atheologiai folyóiratok (Canoniste Contemporain 1913, 
Archiv, f. kr. Kirchenrecht 1913. é. IV. stb.) ezen esetből arra követ-
keztettek, hogy a római kúria az affinitas honesta in linea 
recta tekintetében engedett eddigi szigorából, mert eddig pro foro 
externo megtagadta mindig ezen akadály alól a felmentést még 
akkor is, ha a második házasságban elvenni kivánt személy 
törvénytelen leszármazója illetőleg felmenője volt is az első 
házasságban birt házastársnak. Olyan merev volt e tekintetben a 
kúria, hogy ama 1888. évi facultas-ban, amelynek alapján előbb 
csak a püspökök, ma azonban már minden pap (in defectu 
parochi assistens) felmentést adhat mindenféle, emberi eredetű 
egyházi bontó akadály alul, expresse kivette a facultas alól a 
presbyteratust és az «affinitas in linea recta ex copula licita»-t. 
Persze ez a facultas nemcsak pro foro interno, hanem pro 
foro externo is felhasználható volt és így a most mutatott enge-
dékenység ezzel nincsen ellentétben. 

Mi a magunk részéről nem látunk feltűnő újítást a dolog-
ban, mert maga az a körülmény, hogy a pápához intézett folya-
modványt ez esetben a Poenitentiariá-hoz adták be, illetőleg tették 
hivatalból át, amellett szól, hogy a dispensatio csak pro foro 
interno adatott meg (maga a reseriptum ugyan ezt nem említi), 
másrészt a reseriptum azon záradéka, hogy a reseriptum és az 
annak executióját tanúsító irat a püspöki levéltárban őriztessék 
meg, hogy abból az adott dispensatio igazolható legyen, azt bizo-
nyítja, hogy nem pro foro interno sacramentali, hanem extra-
sacramentali adatott a dispensatio. 

A jelen esetben adott dispensatio tehát nem látszik preju-
dikálni az akadálynak pro foro externo a további régi szigorban 
való kezelésének, amelyet nyilvános esetekben, milyen a törvé-
nyes rokonság keretén belül felmerülő affinitas honesta, a dolog 
természete továbbra is megkívánni látszik. 

Budapest. Dr. Hanuy Ferenc. 
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A Z E G Y H Á Z J O G M Ó D S Z E R E I . 

Az egyházjog a theologiai tudományok szervezetében elő-
kelő helyet foglal el. Semmivel sem áll a dogmatika vagy erkölcs-
tan mögött. Mert ha azok az egyház hit- és erkölcstanával, a 
jog alkotmányával, közigazgatásával, fegyelmével ismertet meg. 
Jelentőségét fokozza gyakorlati szükségessége, mert nélküle sem 
egyházi hivatalt helyesen betölteni, sem az egyház jogait meg-
védeni nem lehet. Pedig mindakettő fontos szempont. Az egy-
ház az önkényuralmat nem tűri. Benne minden hatalom a törvé-
nyek szerint gyakorlandó. De ahhoz mellőzhetetlenül szükséges 
az egyházjog ismerete. Szükséges ahhoz is, hogy az egyháznak 
jogai, önállósága, az államhoz való viszonyának alapelvei béke 
idején el ne homályosodjanak s el ne mosódjanak, összeütközés 
esetén pedig föl ne adassanak. 

Innen van, hogy XIII. Leó ismételten hangoztatta az egy-
házjog tanulmányozásának szükségességét, X. Piusz pedig az olasz-
országi szemináriumok számára kiadott theologiai tantervben 
(1907.) négy féléven át heti 4—4 órát rendel az egyházjog 
számára. 

A magyarországi papképzésben sohasem szorult háttérbe a 
kánonjog. Mindig a megfelelő helyen állt. A hazai theologiai 
főiskolákon dívó rendszer szerint két féléven át heti 9 óra 
jut az egyházjognak, ami heti egy órával múlja felül a X. Piusz-
féle tantervet. És jól van ez így és kívánatos, hogy így marad-
jon a jövendőben is nemcsak nálunk, hanem mindenütt, inert 
minél inkább erősbödik a törekvés az állam részéről az egyház 
jogait az egyesületi jog néhány paragrafusára szorítani és minden 
önálló jogot az egyháztól elvitatni és elkobozni, annál fokozot-
tabb figyelmet kell fordítani az egyházjog teljes és tökéletes 
megismerésével, hogy — tudományos és gyakorlati szemponto-
kon kívül — tudjuk, mire kell törekednünk, mi ellen kell véde-
keznünk, másszóval, hogy helyes egyházpolitikát követhessünk. 

Az egyházjog nagyjelentőségéhez képest kiválóan fontos 
annak módszeres kezelése. Csak így lesz igazán eredményes és 
termékeny mind előadása, mind tanulmányozása. A módszert 
pedig, melyet alkalmazni kell, az egyházjog feladatai állapítják meg. 

Melyek azok? 
Az egyházjogtudomány feladata mindenek előtt a most ér-
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vényben levő jognak, a vigens ecclesiae disciplinának előadása. 
Megfelel ennek a jog-dogmatikai módszer, mely az érvényben 
levő jogszabályokat ^felkutatja, az elavultakról, a hatályon kívül 
helyezettektől elkülöníti, hitelességüket megbírálja, hiányosan 
fennmaradt törvényszövegek eredeti szövegét megállapítja (szö-
vegkritika), a törvényhozónak a szövegben néha tökéletlenül 
kifejezésre jutó szándékát a törvény szavaiból s okaiból (ratio 
legis) földeríti (interpretatio), továbbá meghatároz, feloszt, követ-
keztet, bizonyít, védelmez, rendez, a kiegyenlítendő ellenmon-
dásokra, a pótlandó hézagokra rámutat, az egész joganyagot 
systemába foglalja, körülhatárolja, a rokonterületektől elkülöníti. 

Nem kodifikált jogban, aminő ezidőszerint még az egyházjog 
is, a jogdogmatikának ezen feladatai közt az a legfontosabb, hogy 
az érvényben levő jogszabályokat felkutassa s az elavultaktól és 
hatályonkívül helyezettektől elkülönítse. Különösen fontos ez a 
kánonjogban, melynek rengeteg törvényanyaga 600 év óta halmo-
zódik anélkül, hogy hivatalos törvénykönyvbe foglaltatott volna. 
Az egyházjogászokra hárult a feladat a szétszórt jogforrásokból 
az élő jogot kihámozni s megállapítani. Roppant nagy feladat 
volt ez, melytől ugyan akkor sem lesz mentes az egyházi jog-
tudomány, ha az új Corpus Juris közzététetik, de a kutató munka 
akkor már csakis azt a célt fogja szolgálni, melyre természet 
szerint irányul, t. i. a jogtörténetet, míg eddig elsősorban a jogi 
dogmatika szolgálatában állt, a tételes élő jog megállapítására 
törekedett. 

Ez pedig lényegesen megnehezítette a kutatás munkáját. 
Amig ugyanis tisztán csak jogtörténetről van szó, elég felkutatni 
a fejlődés főbb mozzanatait anélkül, hogy apróbb jogtételek 
figyelmen kívül hagyása valamely jogintézmény kialakulásának 
hű összképét befolyásolná. De ha az ilyen kutatásnál magát a 
tételes jogot keressük, mennyivel részletezőbben kell eljárni, 
milyen gondos synthesist, körültekintő kritikát végezni, hogy 
összeállíthassuk a tételes jogot s egyetlen jogszabály figyelmen 
kívül hagyása mennyire téves eredményekre vezethet. 

Épen innen származott az a sok jogbizonytalanság, melyben 
eddig elmélet és gyakorlat egyaránt szenvedett. Gondoljunk csak 
pl. a háborúban való részvételből származó papi szelídség hiányá-
nak vagy az eretnekségnek szabálytalanságára. Ahány a szerző, 
annyiféle a vélemény. Mindegyik tudott valami külön döntvényt, 
magángyűjteményekből vagy levéltárakból felkutatott, a többi 
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előtt ismeretlen vagy figyelembe nem vett határozatot, mely a 
régieket hatályon kívül helyezte vagy módosította és az lett mind-
ennek vége, hogy utóbb alig lehetett e kérdésekben eligazodni. 

Megváltozik a helyzet, ha életbe lép az új kánoni törvénytár. 
Nem kell akkor majd az élő jogot jogtörténeti uton kutatni, 
hanem adva lesz a törvénytárban s a régi synthesis helyét az 
analysis foglalja el, mely kiindulási pontját nem kritizálja, hanem 
adott mennyiségképen készen kapja. Egyszerűsbödik az egyház-
jogtudomány feladata s a tételes jog felkutatása helyett minden 
erejét annak értelmezésére fordíthatja. Ami egyébként az új 
törvénytár megjelenése után különösen is szükséges lesz. Feldol-
gozatlan, kevésbbé rendszerezett, hiteles törvénymagyarázatokat 
nélkülöző lesz eleinte az a joganyag, amely körül a jogtudo-
mánynak rengeteg sok dolga akad, hogy megvilágítsa, boncolja, 
rendszerezze, az esetleges ellenmondásoktól megszabadítsa, a 
gyakorlatban való alkalmazását megkönnyítse s a hiteles törvény-
magyarázatok útját előkészítse. 

Minthogy az, ami van, többnyire csak úgy ismerhető meg 
igazán, ha tudjuk, hogy hogyan lett; második feladata az egy-
házjogi tudománynak kimutatni, hogy az egyház mai joga hogyan 
keletkezett, fejlődött, változott, módosult, alakult, egyszóval felderí-
teni az egyházjog történeti evolutióját, amint az az egyház külső 
és belső viszonyainak hatása alatt végbement. Megfelel ennek a 
jogtörténeti módszer. 

Különösen fontos ez a módszer napjainkban, amikor az 
egyház ellen a leghevesebb támadásokat épen a történet teréről 
intézik. Célpontja pedig e támadásnak többek közt az egyház 
joga is, jogi berendezkedése, szervezete, közigazgatása stb. Az 
egyházjog szöges ellentétben áll a kereszténység lényegével. Az 
egyházjog alakította át a kereszténységet katholicismusszá. Így 
R. Sohm. Harnack szerint is, bár nem egyedüli, de fontos tényező 
volt a jog az őskereszténységnek katholicismusszá alakításában. 
A kereszténység lényegével ugyan nem ellenkezik a jogi beren-
dezkedés, de nem isteni vagy apostoli eredetű, hanem az önfenn-
tartás ösztöne hozta létre. Ezekkel szemben igen fontos feladata 
a jogtörténetnek felkutatni az egyházjog eredetét s további evolu-
tióját s épen azért mellőzhetetlen az egyházjogtudományban a 
történeti módszer. Mellőzhetetlen nemcsak addig, míg a jogdog-
matikának is szükséges, de a mordottak értelmében attól függet-
lenül is. 
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A jogtörténeti módszer a humanismusszal kezdődik. Akkor 
ébredezett a kritikai szellem és történeti érzék, akkor kezdtek 
bizalmatlansággal viseltetni eddig hitelesnek tartott jogforrásokkal 
szemben, akkor kezdték kétségbevonni a donatio Constantiniana 
s a Pseudó-Izidor-féle gyűjtemény megbízhatóságát. Oratian még 
fogásokkal igyekszik kiegyenlíteni ellenmondó zsinati határozatok 
közt az ellentétet, a jelzett időtől fogva kezdik történeti szemmel 
vizsgálni az egyes jogi tételeket. Franciaországban Thomassinus-
ban, Olaszországban Prosper Lambertiniben emelkedik jelen-
tékeny magaslatra a történet-kritikai irány. Még magasabbra 
lendült a jogtörténeti iskola hatása alatt. Ami Hugo, Savigny, 
Puchta a civiljogra nézve, az Eichhorn, Richter, Hinschius protes-
tánsok, Zaccaria, Devoti, Walter, Phillips, Scherer, Sägmüller stb. 
a katholikusok közt az egyházjogra nézve. 

Feladata végül harmadszor az egyházjogtudománynak az 
élő jog organikus összefüggését fölfogni, a jogintézmények alap-
gondolatát kikutatni, az időnként létrejött jogszabályok motí-
vumai után nyomozni; azoknak az illető jogintézmény alap-
gondolatával és általában az egyház eszméje, lényege, céljával 
való megegyezését megvilágítani s a jog további kiépítésére s 
helyreigazítására útmutatást és irányítást adni és kimutatni, hogy 
milyen befolyást gyakoroltak az egyházjog fejlődésére az idők 
és népek viszonyai. Megfelel e föladatnak a jogbölcseleti mód-
szer, mely a mondottak mellett még más jogrendszerekkel való 
összehasonlítás által is igyekszik az egyházjog szellemét minél 
mélyebben fölfogni és megvilágítani. Sőt újabban ezt az össze-
hasonlító eljárást mint negyedik alkalmazandó módszert tárgyal-
ják a jogtudomány módszertanában. 

A dogmatikailag, historiailag és philosophiailag átdolgo-
zott joganyag rendszeres egészbefoglalása teremti meg az egy-
házjcgtudományt. 

Egyik módszerrel sem szabad egyoldalúan, a többi rová-
sára élni. Hiba volna a jogdogmatikai vagy más néven gyakor-
lati módszer kizárólagos alkalmazása a másik kettő teljes mellő-
zésével. így járna el az, akinél a jogtudomány nem állna másból, 
mint a törvényeknek szórói-szóra való magyarázatából, a betűhöz 
való szolgai ragaszkodással anélkül, hogy a törvények keletke-
zését és szellemét kutatná. Nem kevésbbé hiba volna a jogtörté-
neti módszerrel való túlzás. Beleesnék e hibába az, ki nem 
kisérné végig az egész történelmen az egyes jogintézmények 
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fejlődését, hanem csak bizonyos időszaknak jogi állapotát vizs-
gálná s azt állítaná oda mint minden idők jogának és törvényé-
nek eszményét és mértékét, annak az időszaknak, pl. a három 
első századnak vagy a középkornak jogi életét tartaná minden 
idők és körülmények közt alkalmazandónak. Nem volna ez más, 
mint a fejlődés folytonosságát tagadni. Hiba volna végül a phi-
losophiai módszerrel való visszaélés, nevezetesen az a törekvés, 
mely a priori, tisztán az észből akarná az egyházjogot meg-
alkotni, nem véve tekintetbe, hogy mint maga az egyház léte, 
azonképen alkotmánya is positiv, természetfölötti alkotás, mely 
nem az észből, sem társadalomtudományi elméletekből, sem más 
társaságokkal való összehasonlításból ismerhető meg, hanem ala-
pítóleveléből, a Szentírásból. Az egyházjogot sem az egyháznak 
valamilyen képzelt fogalmából vagy észokoskodásból kell leve-
zetni, mert nem az ész, hanem a kinyilatkoztatás és a dogma 
arra nézve az irányadó. Még az egyháznak az államhoz és más 
vallásos társulatokhoz való viszonyát sem tisztán észokoskodás 
alapján kell megállapítani, hanem e tekintetben is isteni alapító-
jának akarata a mértékadó. 

Az lesz az egyházjoggal való helyes foglalkozás, az igazi 
egyházjogtudomány, mely mind a három módszert és pedig kellő 
arányban, alkalmazza. Csakis így szerezhető a tételes egyházi 
törvényekről tiszta és biztos ismeret, így különböztethető meg a 
mellékes a lényegestől, a különös az általánostól, az időleges a 
változatlantól. 

Pécs. Sipos István dr. 

Fizetések nyugtatása. 
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Keller Imre 6 K, dr. Kereszty Viktor 6 K, Kicsid Géza 6 K, Kirschbaum Lajos 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 8 
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6 K, Kisszeminárium igazgatósága Kalocsa, Kiss Gyula 6 K, dr. K'aucz György, 
Kleiner Lajos, dr. Klinda Teofil, Kohl Medárd, Kollányi Ferenc, Komócsy 
István, Kondor István, dr. Koperniczky Ferenc, Kópis József, Kovács Imre 6 K, 
dr. Kováts Kálmán, Koza György, Kozáry Gyula 6 K, özv. Kóczán Gyuláné, 
Köller Endre, dr. Kővágó Péter 6 K, Kövér Lajos 6 K. Közp. kath. kör Budapest, 
dr. Krammer György, dr. Kramp János, Krautmann István, Kránitz Kálmán, 
Kreucz Ignác, Krssák János, Kulcsár Kálmán 6 K, Láng Antal, dr. Lányi József, 
Leitgeb József, Lengyel László 6 K, dr. Lepold Antal, Leszich István 6 K, Ley 
József, dr. Lindenberger János, Lollok Lénárd, Loschert Kázmér 6 K, Lóskay 
Gábor, dr. Lukcsics József, dr. Machovich Gyula, Machovich Izidor, Magyar 
Miklós, Magyar Zsigmond, gróf Mailáth Géza, gróf Mailáth Gusztáv, gróf Mailáth 
György, gróf Mailáth József, Marsó Géza 6 K, Marszina Endre 6 K, Mayer K-
János, Matunák Mihály 6 K, Mayer Károly, dr. Márki Sándor, Márton Mátyás, 
dr. Mázy Engelbert, dr. Mérő József, Mészáros Amand 6 K, Michel Károly, 
Michon Mátyás, dr. Mihályfi Ákos, gróf Mikes János, Mikes Lajos 6 K, Miller 
György, Minárik József, Mladoniczky Ignác, Mohi Antal, Molnár Ervin, dr. Mol-
nár Ignác, Molnár István, dr. Mosonyi Dénes, Nagy Imre Leo, Nagy István 6 K, 
Nagy L. Bernárd 6 K, Nagy Mátyás, Nádai Kálmán 6 K, Nemes Tivadar, Néger 
Ágoston, Németh József, Németh Sándor, Nogáll László 6 K, Norbertinum 
kormányzósága Budapest, Nóvák Ferenc, Növ. papság Veszprém, Növ. papság 
könyvtára Székesfehérvár, Növ. papság Magy. Egyházirod. Társ. Eger, Ocskó 
Lajos, Országh Emil 6 K, Országos kath. szövetség, Pacha Ágost, Papnevelő-
intézet Szatmár, Papnevelő-intézet Szombathely, Pavelonin Valér 6 K, Páder 
Rezső, Pál István, dr. Párvy Sándor 6 K, Pásztor Ferenc 6 K, Pázmány-kör 
Innsbruck 7 K, Pelczer Béla, dr. Peremy Imre, Peszeki Ferenc, Petrányi Ferenc, 
Petrovits Gyula, Petsár Béla, Pécsi kath. kör, Pécsi püspöki könyvtár, Pévald 
Vilmos 6 K, dr. Pfeiffer Miklós, Pintér Gyula, Pintz János, Pius-intemátus 
Pécs, Podhorányi József, Pokorny István, dr. Pompéry Aurél, gróf Pongrácz 
Adolf, dr. Póp József, dr. Potyondy Imre, Pozsgay József, Pőthe Mór 6 K, 
Premontrei kanonokrend Jászóvár, Premontrei kanonokrend főgimnáziuma 
Kassa, Premontrei kanonokrendi Ház Kassa 2.70 K, Premontrei rendház Lelesz, 
Prikler Károly, dr. Prohászka Ottokár, Prokop Sándor 3 K, dr. Puchovszky 
Bálint 6 K, dr. Radnai Farkas 6 K, Radnai Győző, dr. Radványi Viktor, dr. Ra-
gats Rezső 6 K, Rajczi János, Reiner Gyula 6 K, Reinhardt György, dr. Reyner 
Lajos, dr. Révay Tibor, Rézbányay János, dr. Robitsek Ferenc, Róka József, 
dr. Rolny Ferenc, Róm. kath. főgimnázium Csíkszereda, Róm. kath. kör Vesz-
prém, Róm. kath. plébánia-hiv. Galgócz, Róm. kath. plébánia-hiv. Háromfa, 
Róm. kath. plébánia-hiv. Szulok, Róm. kath. plébánia-hiv. Vágkeresztúr, 
Róm. kath. plébánia-hiv. Ipolyvarbó, Róm. kath. plébánia-hiv. Ruttka, Róm. 
kath. plébánia-hiv. Drégelypalánk, Róm. kath. plébánia-hiv. Etyek, Róm. 
kath. plébánia-hiv. Izsákfalva, Róm. kath. plébánia-hiv. Lovasberény, Róm. 
kath. plébánia könyvtára Csabrendek, Róm. kath. tanítóképezde Pécs, Rosos 
István, Rostaházy Kálmán, dr. Rott Nándor, Ruschek Antal, Ruzsicsky Tamás 
6 K, Sántha Pál 6 K, dr. Sebes Ferenc, Semmer Imre, Simkó Károly, dr. Sinkó 
István, Spett Gyula, Spuller Gyula 6 K, Scharfenberger János 6 K, Scheidt 
Miklós 6 K, Schermann Egyed, Schmidt János, Schuster Antal, dr. Schütz Antal, 
dr. Schütz Nándor, Schweitzer Ferenc, Steécz János, Stenger Gyula, Strausz 
Antal 6 K, Stieber Vince, Streit Ferenc, dr. Stukner János 6 K, Szabó István 6 K, 
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Szabó Sándor, Számond Ignác, dr. Szánthó Géza, Szeifricz István, Szekfü Ignác 
6 K, dr. Szely Lajos, Szemináriumi könyvtár Győr, Szemnecz Emil 6 K, Szent-
Benedekrend Tihany, Szent benedekrendi apátság Celldömölk, dr. Szentes 
Anzelm, Szent ferencrendi Ház Baja, Máriaradna, Galgócz, Dés, Gyűd, Nagy-
szombat, Mohács, Pécs, Németújvár, Szeged, Malaczka, Szombathely, Medgyes, 
Pápa, Szent-Imre-Egyesület Kolozsvár 3 K, Szent-Imre-Egylet Győr, Szent-
királyi Zsigmond 6 K, Szepessy Lajos, Szervita-zárdafőnökség Budapest, gr. Szé-
chényi Miklós, Székely Gyula 6 K, dr. Székely István, Székes-káptalan Szepes-
hely, dr. Szilvek Lajos 10 K, Szlabey Dezső, dr. Szmrecsányi Lajos, Szohurek 
Antal, Szopkó István 10 K. Szökvényes József, Sztanó Lipót, Szuborics Jenő, 
Szuhán István, Takács Pál 6 K, Tamási Áron, Tauber Sándor, Teller Vince, 
Thym Adolf, Timár Kálmán 6 K, dr. Tiszó József, Trebaticzky Ernő, dr. Trikál 
József, Tomcskó Alajos, Tódor László 3 K, dr. Tóth József, dr. Vajdovszky 
János, dr. Való Simon, Vanák János 6 K, Varga József, Vargha Daniján, Vas-
vármegyei kath. kör. 6 K, Vaszary Kolos, dr. Várady L. Árpád 50 K, dr. Velics 
Antal, Velics László, dr. Vécsey József, Végh Ferenc 6 K, dr. Véner Pál 6 K, 
Vida József, dr. Virág Ferenc, Virág Ferenc, Vojnits Dániel, Vörös Kristóf 6 K 
Vucskics Imre 6 K, Vurglich Ágoston, Wajdits Gyula, Walter Antal, dr. Walter 
Gyula, Walter János, Warga Manó, dr. Werdenich Endre 2 pld. 24 K, Wéner 
Péter, dr. Wolkenberg Alajos, dr. Wurster József, Zahoránszky István 10 K, 
Zábrátzky György, Zádor Alajos, Záhora János, Zelényi Menyhért 5 K, gr. Zichy 
Gyula 6 pld. 72 K, gróf Zichy Lujza, Zimányi L. Mihály, Zimits Mihály, Zirci 
Konvent, Znamenák István, dr. Zoltvány Irén, Zomora Dániel, dr. Zudar 
Sándor, dr. Zsembery István. 

* - * * 

A jelen kimutatást lezártam január 12-én; a később beér-
kezetteket a februári füzetben fogom nyugtatványozni. 

Régi szokásom, a Bölcseleti Folyóiratnál (1886—1905) és a 
Hittudományi Folyóiratnál (1890—1913) mindig alkalmaztam, hogy 
a teljesített fizetéseket folyóiratomban nyugtatványozom. Azért 
teszem ezt, hogy a fizetések teljesítése a megrendelő közt és 
köztem mindig nyilvánvaló s az én bejegyzésemnél esetleg tör-
tént tévedés azonnal helyrehozható legyen. A megrendelő innen 
mindig látja, mikorra fizetett s ha talán teljesített fizetése nincs 
nyugtatva, mindjárt felszólalhat. 

Azok az igen tisztelt régi megrendelők, akik 1914-re még 
nem fizettek, szíveskedjenek az évi 12 korona díjat beküldeni, 
felhasználva azt a póstatakarékpénztári befizetési lapot, amelyet 
részint a Hittudományi Folyóirat mult évi utolsó füzetéhez mellé-
keltem, részint karácsony előestéjén külön borítékban küldtem. 

Egyes intézetek és magánosok is könyvkereskedő útján 
teszik megrendelésüket. Nagyon kérek mindenkit, mellőzze ezt 
az eljárást, és pedig nem azért kérem ezt, mert a könyvkereskedő 

8» 
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százalékot von le, hanem kizárólag azért, mert az ily közvetítés 
minduntalan zavart okoz, aminek sokszor az az oka, hogy a vidéki 
könyvkereskedők nem közvetetlenül, hanem valamely fővárosi 
könyvkereskedő által végeztetik ügyeiket; ilyen és hasonló körül-
mények miatt néha hosszas levelezéssel sem lehet megállapítani, 
minő címre adták fel a rendelést, mikorra fizettek s kinek hibá-
jából támadt a zavar. Csak a közvetetlen rendelés célszerű. 

Nagyon kérem a nagyérdemű megrendelőket, szíveskedjenek 
az előfizetési díjat minél előbb beküldeni ; egyrészt hogy a nyom-
tatási, szállítási, kezelési költségeket, valamint a munkatársak 
tiszteletdíját minden fennakadás nélkül lehessen fizetnem, más-
részt hogy a fizető megrendelők száma iránt ne legyek bizony-
talanságban s tudjam, mit szabad mernem a folyóirat terjedel-
ménél s költséget illető egyébb mozzanatainál. 

A Religio jelen füzete valamivel túlhaladja az eredetileg 
megállapított méretet (egy füzetet 4—6 ívesnek Ígértem). A ter-
jedelmesebb tudományos dolgozatok összeállításánál nem lehet 
mennyiségtani kimértséget alkalmazni. Hogyan is vagyunk a 
terjedelmesebb dolgozatok kérdésével? Nem kevesen hangoz-
tatják, hogy a cikkek ne legyenek hosszúak. Ezt a kívánságot 
túlozni nem szabad. Kívánhatjuk, hogy egy napilap vagy hetilap 
vezércikke vagy más cikke rövid legyen, de tudományos folyó-
iratban rövidebb közlések, hozzászólások és irodalmi ismerteté-
sek mellett terjedelmesebb értekezéseknek is helyt kell adni, 
mert csak ilyenekben lehet nagy kérdéseket, fontos tételeket 
alaposan, a tudomány minden követelményének megfelelően letár-
gyalni. Az ily nagyobb dolgozatot nem ugyan mindig, de több-
nyire csak az tartja túlságosan terjedelmesnek, aki el nem olvasta. 
A kor mindig siető és semmire rá nem érő jellegével számol-
nunk kell ugyan, de annak a nagy világnézeti, hittudományi 
és bölcseleti kérdések tárgyalásának alaposságát fel nem áldoz-
hatjuk. 

A jelen füzet «Vegyesek» rovatában csak az egyházjogról 
közölhettem szakszemlét, a füzet már így is nagyon terjedelmes. 
Egyéb szakokról a következő füzetek adnak hasonló természetű 
tájékoztatást. 

A munkatársak szívesek lesznek elnézéssel lenni azért, ha 
valamely dolgozatuk közlésére —•talán az ő számításuk ellenére — 
nem került rá a sor. A szerkesztőnek, amikor a füzet tartalmát 
egybeállítja, sok-sok szempontot figyelembe kell vennie, de főkép 
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a tartalom változatosságát s a rendelkezésérc álló hely korlátait. 
Ugyanily címeken kérek elnézést szerzőktől, kiknek munkáiról 
még nem jelent meg közlönyömben ismertetés. 

Egyébiránt úgy a munkatársakkal, mint a könyvszerzőkkel 
serényen és szívesen levelezek. 

A hozzám közlésre beküldött dolgozatokat mindig tiszte-
lettel fogadom s vagy közlöm, vagy visszaküldöm; azt sohasem 
engedtem meg magamnak, hogy valamely kéziratot egyszerűen 
mellőzzek és eldobjak. A papírkosár intézménye közlésre szánt 
kéziratokra vonatkozólag elviselhetetlen. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

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

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

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
6 nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 filér. 
II. Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 

Domonkos-rendi áldozópap. Magyarra átdolgozta Paluscsák Pál 
Domonkos-rendi lector Budapesten. Nagy 8-rét alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói Szent Tamás szép képével, a Szent Tamás 
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egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

III. Dr. Kiss János: A hitről. Konferencia-beszédek. Ára : 1 
korona 20 fillér. 

IV. Dr. Tóth János, Az egyház Észak-Amerikában. Ára ^ k o -
rona 40 fillér. 

V. Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, fólioalak. 
Irta: Huber Lipót theologiai tanár Kalocsán. Ára: 2 korona. 

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

VII. Katholicizmus és Protestantismus. Kolb Viktor Jézus-társa-
sági atya remek konferencia-beszédei. Fordította Tóthfalussy Béla. 
Ára : 2 korona. 

Dr. Adalbertus Breznay : Clavis Theologiae Morális seu intro-
ductio in studium ethicae-Christianae scientificum. Usibus academi-
cis et privatis. Fascic. I. Budapestini, 1914. A szerző kiadása. Ára 
4 kor. 80 fill. 

P. H. Bihlmeyer P. S. B. Wahre Gottsucher. Herder, Freiburg. 
Kötve 1 kor. 56 fill. 

Derne Károly: Magyarország helyzete és az európai népek 
harca. 1913. 

Idb. Egán Lajos és Kontra Aladár: Magyarok romlása. Ára 
30 fillér. 

Dr. Emile Grósz: L'Enseignement de la médecine et l'enseig-
nement médical complémentaire en Hongrie. 1913. 

Dr. Erdélyi László : Az egyházi vagyon eredete és jellege 
Magyarországon. 1913. 

Fábián János: A pelikán és édes üdvözítőnk. 
Für die Praxis des Seelsorgers. Verzeichnis brauchbarer Bücher. 

Herder, Freiburg. 
Dr. Giesswein Sándor: Keresztény szociális törekvések a tár-

sadalmi és gazdasági életben. 1913. 50 fill. 
Dr. Giesswein Sándor: Világegyetem és a lélek világa. 1913. 
Dr. Gillet Márton: A jellemnevelés. 1913. 
Dr. Gyömörey Oszkár: Darwin és követői kihatásának oknyo-

mozó történeti háttere. 1913. 
Dr. Jehlicska Ferenc Rezső: A modern polgári jog és a kath. 

keresztény erkölcstudomány. (Különös tekintettel a jövendő magyar 
polgári törvénykönyvre.) 1913. 
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Fr. Josephus Calasanctius : Summula summae iheologicae ange-
lici dodoris s. Thomae Aquinatis. Roma, 1912. 

Kaposi József: Assisi szent Ferenc virágos kertje. Fioretti. 
Olaszból fordítva. 1913. 

Kálvintéri: Mi katholikusok és a sajtó. Sajtóröpiratok III. 
Kozma Andor: Báró Eötvös József a költő emlékezete. (Felol-

vasta a M. Tud. Akadémia 1913. évi április hó 27-én tartott 
nagygyűlésén.) 1913. 30 fill. 

Leo Michel, O. P . : Das ethische Problem in der modernen 
Philosophie. Hazánk fia ezzel a beszéddel foglalta el egyetemi 
rektori székét a svájci Fribourg-ban, 1912. november 15. 

Munkálatok LXXVI. évfolyama. Bossuet elmélkedései az evan-
géliumról. A francia eredetiből fordította és kiadja: A budapesti 
Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 1913. 

Nagy Lajos: A kath. kereszténység szelleme. Új t ipusú apo-
logia-tervezet. Kísérlet a középiskolai hittanítás reformjára. 1913. 

Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd Hampel József felett. (Olvastatott 
a M. Tud. Akadémia 1913. november hó 24-én tartott összes 
ülésén. 1913. 1 kor. 40 fill. 

Christiano Pesch S. J. : Compendium Theologiae Dogmaticae. 
Herder, Freiburg. 1913. 

Dr. Nikolaus Pfeiffer: Die ungarische Dominikanerordens-
provinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241 — 
1242. Zürich, 1913. 

Pintér Jenő: Irodalomtörténet. A magyar irodalomtörténeti 
társaság havi folyóirata. 1913. 

Dr. Platz Bonifác: Az áhítat könyve keresztény katholikusok 
számára. 

Prohászka Ottokár: A Túlvilág tornácaiban. 1913. 1 K 40 fill. 
Dr. Sac. Nicolaus Sebastiani: Summarium theologiae morá-

lis. 1913. 
Sebes Ferenc: A marcionizmus. Hit tudománydoktori érte-

kezés. 1913. 
Dr. Fr. Schubert: Grundzüge der Pastoraltheologie. III. Homi-

letik. 1913. Graz u. Leipzig. 
Szabó Jenő : Egy bukaresti tanár a hajdudorogi egyházmegyé-

ről. 1913. 
Székesfehérvár szabad kir. városnak törvényhatósági bizottsága 

által 1912. január hóban dr. Prohászka Ottokár megyéspüspök dísz-
polgárrá választása alkalmából felvett jegyzőkönyv. 1912. 
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Dr. Székely István : A hegyi beszéd magyarázata. Máté 5—7. 
fej. Tekintettel a párhuzamos helyekre. Exegetikai tanulmányok. 
Kiadja: dr. Székely István. I. Budapest 1913. Nagy 8-r. 182 old. 
Ára 3 kor. 50 fill. 

Dr. Tauszk Ferenc: Korányi Frigyes. 1828—1913. 
Dr. Walter József : A katholikus pap élete és működése. Fordí-

totta és kiadja: dr. Horváth Győző. 4 kor. 
Wohlmuth Ernő: Tanítók évkönyve tanítók, tanítónők, lelké-

szek, nevelök tanítónövendékek és a népnevelésügy minden barát-
jának használatára az 1913 14. iskolaévre. 1913. 

Fejes Áron : Az akaratszabadság problémája. 4-r. 46 oldal. 
Fűzve 3 K, kötve 4 K. Megrendelhető a szerzőnél Nagyenyeden. 

Dr. P. Alexander Horváth, O. F.: Metaphysik der Relationen. 
4-r. 204 oldal. Graz, 1914. 

Kajlós (Keller) Imre: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. 
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Makkai Ernő, dr. Makkai Sándor, dr. Ravasz László, dr. Schnel-
ler István, Tankó Béla, dr. Thury Zsigmond és dr. Varga Béla. 
4-r. 3 kötet. 410, 350 és 265 oldal. 36 K Beszterczebánya, 1913. 

Dr. Schütz Antal: Az Isten-bizonyítás logikája. 4-r. 161 oldal. 
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Trinkl Kálmán : A szentniiseáldozat kánonjának története. Dok-
tori avató értekezés. Kézirat gyanánt. 4-r. 101 oldal. Budapest, 1913. 
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Az itt hirdetett könyvek bármelyikét tessék a Szent-István-
Társulat könyvkereskedésében (Budapest IV., Kecskeméti-utca 2.) 
rendelni, azonnal szállítják. 
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Társaságot ! 

Ez a társaság a keresztény szellemű bölcselettudomány 
művelésére létesült 1893-ban. Védője dr. Prohászka Ottokár székes-
fehérvári püspök. Elnöke dr. Székely István udvari tanácsos, 
egyetemi volt rektor. Ez a társaság szorosan bölcselettudományi, 
társadalom- és neveléstudományi, valamint esztetikai kérdésekről 
havonkint felolvasásokat tart, rendesen a központi papnevelő-
intézet dísztermében, Budapest, IV. ker., Papnevelde-utca 7. Az 
előadásokat eszmecsere szokta követni. Az ülések egészen nyil-
vánosak, bárkit szívesen lát a vezetőség. Tagul is bárki beirat-
kozhatik; az alapítótag egyszersmindenkorra 100 koronát, a pár-
tolótag évenkint 4 koronát fizet. A rendes tagokat a közgyűlés 
választja. Alapító vagy pártolótagul mindenki, aki csak teheti, 
iratkozzék be dr. Hanauer Á. Istvánnál, apát, a Sz. Imre-kollégium 
igazgatója Budapest, I., Fehérvári-út 17. 

A rendes tagságra és felolvasásra vonatkozó ügyekben az 
ügyvezető alelnökhöz (dr. Kiss János egyetemi tanár, IX., Mátyás-
utca 18.) tessék fordulni. Ugyanő kívánatra bárkinek füzetet küld, 
mely a Társaság alapszabályait, tagjainak teljes névsorát s az 
eddig tartott összes felolvasások jegyzékét tartalmazza. 

A Társaságban felolvasott dolgozatokat rendesen, az ugyanott 
elhangzott eszmecseréket mindig a Religio közli. 

Calderoni és Társa 
Budapest, Gizella-tér 1. 

(Haas-palota.) 

Szemüvegek és uj rendszerű amerikai 
orrcsiptetők, Zeiss Punctal és Busch iso-
krystar (anastygmatikus) üvegekkel. Spe-
ciális szemüvegek hályogoperáltaknak és 
magasfokú rövidlátóknak. Zeiss, Busch és 
Goerz-féle prizmás látcsövek háromszoros-
tól tizennyolcszoros nagyításig a legújabb 
typusokban. Aueroid barometerek, baro-
graphok, thermographok és hygrometerek, 
valamint az összes meteorológiai műsze-
rek. Földi és astronomikus teleskopok. 
Stereoskopok. Fényképészeti készülékek és 
kellékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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ARA 6 KOR. 
'TARTALMA. Bevezetés. I. könyv. Az igehirdetés a szószéken. 

(Homiletika. Egyházi szónoklástan.) II. könyv. Az igehirdetés az iskolá-
ban. (Katechetika. Hitelemzéstan.) III. könyv. Az igehirdetés az életben. 
(Hodegetika. Kybernetika.) 

«Minden lelkipásztor — nemcsak aki most készül a lelkek vezeté-
sének missiójára — sokat tanulhat Mihályfi müvéből. Minduntalan akkor 
is, mikor régen tanult vagy tudott dolgokat olvas, közbe-közbe új szem-
pontokra, új lelket mozgató impulzusokra akad. Erre pedig kinek nincs 
szüksége? Amint az égből ragyogó nap melenget, csalogat a mezőkre: 
úgy fogja a szószéken, az iskolában, az életben az igehirdetést jól 
végző lelkipásztor buzgalmát e könyvből áradó krisztusi szellem hevíteni, 
e könyvben egy-egy eszme olyan új mezőkre csalogatni, amelyeken 
talán még nem járt a Krisztus nyájával». (Tuti Béla az Alkotmányban.) 

«Ennek a könyvnek minden részlete eredeti s mélyreható tanul-
mányokon alapszik; minden meg van itt fontolva, elsietve vagy meg-
gondolatlanul odavetve egy mondat sincsen. S ez az anyajegye ennek 
a könyvnek az, ami főképen magasztalásra hangol. . . Ezt a könyvet 
valóban érdemes tanulni, sőt azt mondom, ezt a könyvet nem lehet 
nem tanulni, oly vonzó, oly tudvágyat ébresztő, oly újszerű az egész. 
Ebből a könyvből, akárki meglássa, még nagy haszna lesz magyar 
egyházi életünknek». (Dr. Dudek János a Religioban.) 

«Végeredményben elmondhatom, hogy nemcsak tankönyv ez, ha-
nem a lelkipásztori tevékeny élet könyve, azért még azoknak is ajánlható 
és rendkívül hasznos, akik az életben már rég kint működnek, mert ez 
a nagy ügyszeretettel megírt könyv visszaadja az élet ezer bajában el-
koptatott cselekvési buzgóságot is». (Dr. Nagy János az Egri Egyház-
megyei Közlönyben.) 

«Olyan elsőrangú tankönyv, mely párját ritkítja a theologiai iro-
dalomban . . . Nagyon üdvösnek tartanók, ha ezt a könyvet minden 
végzett papnövendék ajándékba kapná a szemináriumtól». (Dr. Huszár 
Elemér az Egyházi Közlönyben.) 

Kapható a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Buda-
pest, VIII., kerület, Szentkirályi-utca 28. és könyvkereskedései-
ben : IV., Kecskeméti-utca 2. szám és Szeged, Kárász-utca 10. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

A Z Ú J K O R H I T V É D E L M E . 

Különös tekintettel Blondel immanentia-rendszerére. 

Tartalom: I. 1. A hagyományos hitvédelem feladata. 2. Új szükségek, új irányok. 
3. A régi út : a) nehézségei, b) bizonyításmenete. 4. Az új irányok : a) az empirikus 
tudományok útja, b) Balfour és Brunnetière, c) a nemes élet apologetikája, d) a val-

lástörténelmi irány. 
II. 1. Blondel alapgondolata. 2 Az apologéta harc története.- 3. Fogalmak : a) az imma-
nentia fogalma és elve általában, b) ugyanez Blondelnél, c) extrinsecismus és intel-
lectualismus. 4. Bizonyításmenete : aj az egyedüli biztosíték, b) a csodák érvényének 
megdöntése, c) a »cselekvés», d) Isten megismerése, ej a hitre vezető út. 5. Cáfolat : 
a) a természetes és természetfölötti, b) a természetfölötti szükségessége a kath. tan és 
Blondel szerint, c) Blondel kétszeresen téved, d) a «két tény» és az igaz vallás lehe-
tetlensége, e) a végleges ellentmondás, f ) összefoglaló jellemzés Blondelről. 6. Az 
egyház Ítélete az immanentiáról. 7. A subjectiv érvek értéke. 8. Az ú. n. «imma-
nens methodus» vagy «integrális apologetika». 9. A hagyományos apologetika egye-

düli fensőbbsége. 

A L I G KÉT évtizede annak, hogy az úgynevezett modern tudo-
i V mányok jelszava az apologetika mezején is elhangzott. S a 
jelszó volt: «Szakítsunk a régivel, az elavult rendszerrel, ósdi 
methodusszal ! Új gondolatok, új irányok szerint s a modern 
idők szükségleteinek berendezett apologetikáé a jövő!» Mióta 
Kant az Aristoteles-metafizikának és vele a Scholastika szép épü-
letének rombadültét látni vélte, mióta az utolsó évszázadok posi-
tiv tudományai elvitázhatatlan vívmányaik mellett a kinyilatkoz-
tatás ellenségeinek egész sereg puffogó fegyvert szolgáltattak; 
azóta a régiek tudománya sokat vesztett tekintélyéből. Nem is 
csoda tehát, ha a modern tudományoknak hódoló új apologeták 
a traditionalis apologetikát vagy egészen elvetik, vagy új ruhába 
öltöztetni, modern fogalmakkal átgyúrni, új methodusokra építve 
időszerűbbé tenni törekszenek. Legtöbbjük nem is a régi hit-
védelmet akarja új életre kelteni, napjainkban is hatásképessé 
tenni. A régi apologetika, bármily szép volt is hajdan, mond-
ják, ma élettelen Organismus. De álljunk meg egy percre a «holt-
tetem » mellett. Boncoló kutatásunk röviden eligazíthat benniin-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 9 
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ket afölött, hogy ki is volt, milyen is volt a kihűlt szervezet 
és esetleg arról is, hogy mi volt a hibája, halálának oka? 
Aztán nézzünk utána, kik azok, akik a halálos Ítéletet kimondták 
fölötte?1 

I. 

1. A hagyományos apologetika neve két különböző, de 
egymás mellett baráti viszonyban megálló dolgot jelenthet. Első-
sorban apologetikának szoktuk nevezni bölcselethittudományi 
rendszerünk azon részét, mely a dogmatika tanulmányozására 
készít elő. Másodsorban apologetikának hívjuk a tudományos 
ábc-t is, mely a hit ellen fölhozott, avagy fölvethető nehézségek 
leküzdésében, az ellentmondások helyes válaszolásában találja föl-
adatát. A «hitvédelem» név inkább a másodikat jelenti s azért 
az elsőt a theologusok nagyobb előszeretettel és ép e konfúzió 
elkerülése céljából alapvető hittudománynak nevezik. S ez a meg-
különböztetés igen fontos. Az első a voltaképeni tudomány, a 
második az elsőnek útegyengetője. Mint alább látni fogjuk, a 
modern apologetika egyik főhibája e két fogalom összezavarása. 
Fölcseréli a praktikus apologetikát, amit pasztorációs vagy pré-
dikáló hitvédelemnek is lehet nevezni, a theoretikus theelogiai 
tudománnyal. Az előbbi ügyes taktika, az utóbbi tudományos 
bizonyítások rendszere. A praktikus hitvédő az alanyt disponálja, 
a theoretikus bizonyítékokat meghallgatni kész subjectumban rakja 
le a hit előfeltételeit. Az új apologéták azt, ami az elsőben hall-
gatóság szerzésére és a kedélyeknek a vallás felé hajlítására szük-
séges, átviszik a theoretikus tudományba bizonyítás gyanánt. 
Témánk kifejtése igazolni fogja e vádat. 

A hagyományos apologetika a nevében foglalt két jelentés-
nek igyekezett megfelelni, de nem egyenlő mértékben. A fődolog 
a hitalapozás volt mindig. A dogmatikába nem lehet kezdeni 
szilárd filozófia nélkül. A dogma természetfölötti igazság, mely 
kinyilatkoztatás útján jutott hozzánk s a kath. egyház tanította 
hagyományban és Szentírásban található föl. De létezik-e Isten s 
ha létezik, részesített-e minket emberi elmét meghaladó ismere-
tekben s ha igen, hol találhatom ez ismereteket, ki és mi bizto-

1 Minthogy az immanens apologetikával szándékozunk bővebben foglal-
kozni, szükségesnek látszott a régi apologetikát vázolni és Chr. Peschnek a 
«Theologische Zeitfragen» c. dolgozatai nyomán az új irányok ismertetését 
előrebocsátani. 
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sít mindezek igazságáról? íme, ha az apologetika feladata csak 
ezen kérdések megoldásában merül ki és az alany disponálására 
nem is terjeszkedik ki, akkor is létjogosult és nem halott. A régi 
apologetika fősúlya a kinyilatkoztatás tényének és a kath. egy-
háznak, mint a kinyilatkoztatás hiteles tanítójának bizonyítására 
nehezedik. 

De téves azt hinni, hogy az alany disponálását a régiek 
figyelmen kívül hagyták volna. Szent Tamás helyesen jegyezte 
meg, hogy a hitet rendesen a hit utáni vágy előzi meg. «Cum 
alicui proponuntur aeterna bona, primo vult ea, secundo vult 
eis inhaerere per amorem, et tertio vult sperare et quarto vult 
credere, ut credens possit jam sperare, et amare, et habere».i 
Ez a hit rendes útja. Szent Ágostonnál a hit utáni vágynak tel-
jes kifejlésmenetét is jellemezve találjuk. Hogy így jut el az 
ember a mindennapi körülmények közt a hit megvallására, annak 
szent Ágoston szerint az az oka, hogy a vallásos igazság nem 
hideg theoria, mely körül a spekuláló és meditáló észnek volna 
kizárólagos helye, hanem igazság, melyet minden képességünk-
kel elfogadni, vallani és életünk irányítójaként követnünk kell.2 

Találóan állítja szembe Portalie S. J. szent Ágostont az új irányok 
követőivel : «A nagy tudós nem azt mondja, mint némelyek nap-
jainkban, hogy a vallás nem doctrina, hanem élet; ő azt mondja, 
hogy a vallás nemcsak doctrina, hanem lelkünk élete is».3 

2. Az újkor apologétáit nagyobbrészt a praktikus hitvéde-
lem érdekli. A régi érvek, ha igazak is önmagukban, napjaink 
emberére nem hatnak, mondják. Ezek szkeptikusok minden iránt; 
ami csak messziről is érinti a vallást, és az igazsággal szemben 
általánosságban kantisták, csak azt fogadják el, amit a praxis 
igaznak követel. Általában pedig annyira telítve vannak a ter-
mészettudományok állandóan hangoztatott s a hittel látszólag 
össze nem egyeztethető conclusióival, hogy a vallás felől vitába 
sem bocsátkoznak, az igaz vallás kutatásának kötelessége fölött 
napirendre térnek. 

Ez a lélektani oka annak, hogy új apologetikus methodust 

1 III. Sent. dist. 23. q. 2. a. 5. ad 4. Idézve a «Dictionnaire Apologeti-
que»-ben. 608. hasáb. 

2 Idézve u. o. 
3 «Le grand docteur ne dit pas, comme certains aujourd' hui : la reli-

gion n'est point une doctrine, elle est une vie, mais il dit fort bien : la reli-
gion n'est pas seulement une doctrine, elle est une vie de notre âme.» u. o. 

9* 
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keresnek a positiv tudományok alapján vagy a tudományt telje-
sen kiküszöbölve a vallásos kérdések tárgyalásából, tiszta subjectiv 
érvekkel, vagy tapasztalati, történelmi indokokkal. S megindul az 
apologetikai harc. Természetesen egyik a másik rendszerét tartja 
eltévesztettnek, a modern emberre hatásképtelennek s mindany-
nyian összhangban emelnek szót a traditionalis apologetika elég-
telensége, legtöbbjük érvénytelensége mellett. 

3. a) «Be kell ismernünk — mondja Pesch •— a schola-
stikus apologetika tankönyvei nem valók akárkinek a kezébe. 
Megvannak ennek a tudománynak is a terminus technikusai, van 
sajátos módszere, mint minden tudománynak s csak az élvezheti, 
az forgathatja haszonnal, aki beleélte magát. Mit csináljon az 
astronomiát csak távolról ismerő dilettáns egy tudományos csil-
lagászati értekezéssel? Micsoda élvezete lehet valakinek, aki a 
kémiához nem ért, tudományos képlethalmazban? Nem számára 
írták a könyvet ! Lehet azonban bármely tudományt oly egyszerű 
nyelven és legalább is a tudományok legnagyobb részét oly érde-
kes stílusban megírni, hogy bárki élvezetet lelhet olvasásában. 
Lehet a scholastikus apologetikát, s ezt főleg, mert hisz az élet 
legfőbb kérdéseiről van benne szó, oly módon föltálalni, hogy 
a modern ember is örömmel nyul a könyv után. Az is igaz, 
hogy az apologetika fejlődhetik s a segédtudományok helyes 
következtetéseit figyelembe kell vennie. De az utóbbiakra fek-
tetni a fősúlyt a hagyományos érvek kizárásával, helytelen volna. 
Még eltévesztettebb irány volna az ember erkölcsi és szociális 
természetéből, vagy valami belső hangokból érvet kovácsolni a 
kinyilatkoztatott vallás számára. Ha ilyen és hasonló érvek vissz-
hangra is találnak egy-egy modern ember lelkében, ez amellett, 
hogy szomorú bizonyítvány az utóbbi logikájáról, szolid hitre, 
nehézségeket leküzdő hitvallásra nem ad alapot. 

Abból, hogy sok új apologéta ilyen motívummal beéri, 
Pesch2 joggal gyanítja, hogy köztük a hitről a rationalista föl-
fogás uralkodik. Eszerint a hit nem az isteni tekintélyre támasz-
kodó elfogadása bizonyos igazságoknak, hanem kizárólag csak a 
szív dolga, valamelyes meg nem határozható érzelem, egy fen-
sőbb lénytől való függésünk érzése. Ne feledjük rögtön megjegyezni, 

1 «Theol. Zeitfragen Freiburg», 1900. II. hol e dolgozat történelmi részei 
bőven kifejtve találhatók meg. 

2 Theol. Zeitfr. 75. old. 
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hogy a Vaticanum anathemával bélyegezte e fölfogást1 és hang-
súlyozta, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat Isten tekintélye 
miatt hisszük és e hitünk észszerű, rationi c o n s e n t a n e u s . 2 « É s 
épen azért, hogy hitünk észszerű legyen, akarta Isten, hogy a 
Szentlélek belső segítő működéséhez a kinyilatkoztatásnak külső 
érvei járuljanak, ugyanis isteni tettek és elsősorban a csodák és 
jövendölések, melyek amidőn Isten mindenhatóságáról és vég-
telen tudásáról fényesen tanúskodnak, az isteni kinyilatkoztatás-
nak biztos jelei és ezenkívül senki értelmi képességét meg nem 
haladják». 

b) Ezen isteni tetteket, e bizonyító jegyeket tudományos 
módon rendszerbe foglalni volt föladata az apologetikának. Cso-
dák és jövendölések, vagy még egyszerűbben csak csodák. Mert 
a jövendölés is csoda, valamely jövőben történendőnek biztos 
előremondása, mely, ha be is teljesedik, minden elmét meg-
haladó, tehát csodás ismeretet tételez föl. A csodán épül fel a 
traditionalis apologetika és pedig szebbnél-szebb tervrajz szerint. 
Csak egyet nézzünk futólag végig. Két tényt kell bizonyítania,3 

mint már előbb megjegyeztük. Az első az, hogy Isten valóban 
beszélt mihozzánk, a második, hogy mindazt, amit mondott, az 
egyház csalatkozhatatlan tanítóhivatalában találjuk meg. Hogyan 
helyezi az elsőt biztos talajra? Bebizonyítja Jézus történelmi létét 
s az evangéliumok hitelességét, szavahihetőségét.4 Az evangéliu-
mok tehát hiteles dokumentumok, melyekből tudományos alapon 
érvelni lehet. Jézus az evangéliumok számos helyén Isten kül-
döttjének, a várt Messiásnak, sőt Isten Fiának nevezte magát. 
Ha Isten követe, akkor — mint ezt maga is többször állítá — 
minden mondása, tanítása Isten nevében történt, isteni igazság. 
Ha Isten Fia, annál inkább. Ez az első lépés. Most az a kérdés, 
igaz-e, amit Jézus magáról állított? Mert ez esetben a kinyilat-
koztatás ténye már minden kétségtől ment. Az apologetikának 
igenlő felelete egész sereg bizonyítás. Jézust bölcs és szent em-
bernek ismeri a történelem. Már pedig őrültnek, vagy ámítónak 
kellett volna lennie, ha állításaiban akár csalatkozott, akár csalt 

1 Denzinger-Bannwart Ed. XI. 1789, 1791, 1812. 
2 Denz. 1790. 
3 Az Isten létének, a lélek halhatatlanságának, a kinyilatkoztatás és a 

csoda lehetőségének bizonyításait a filozófiában szokás tárgyalni. 
* Ezt voltaképen az apologetika segédtudományai szolgáltatják. 
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volna. Tehát Jézusnak legalább emberi tekintélyére támaszkodva 
igaznak kell elfogadnunk állításait. 

Ezen érv felől különbözők a vélemények. Ki erkölcsi biz-
tonságot, ki reductive metafizikait is tulajdonít neki.1 Annyi bizo-
nyos, hogy nem elsőrangú érv önmagában véve, mert a kinyilat-
koztatás isteni eredetének más bizonyítékait tételezi föl a vallás-
hirdetőben. Ő bizonyára nem azért volt biztos abban, hogy isteni 
igazságokat hirdet, mert saját életszentségéről volt meggyőződve, 
hanem máshonnan. Ezzel azonban nem akarjuk azt mondani, 
hogy valakinek egyetlen motívuma Jézus emberi tekintélye ne 
lehetne. így van ez a többi másodrendű motívumokkal is. Az is 
indíthat engem a hitre és lehet főmotivumom, hogy tizenkilenc szá-
zad halandói, tudósok, nagy emberek hittek és hisznek. Érvet 
formálok akként, hogy e miliárdnyi nép a legkülönbözőbb egyé-
niségekből válogatva, bizonyára nem tévedhetett. Ez érv önmagá-
ban mégis csak másodrendű, mert ha a dolog mélyére akarok 
hatolni, kutatnom kell a népek hitének okát. Ők bizonyára, leg-
alább is az elsők, nem a saját tekintélyük miatt hittek, hanem 
volt más indítóokuk. 

Elsőrangú érvek csak a csodák, mert sem a valláshirdető-
ben, sem a hinni készülőkben más, hitre indítóokot nem kíván-
nak. Tegyük fel pl., hogy elmémben különös gondolat támad. 
Aztán egy másik parancsoló mondat: «Én, az Isten, kivánom, 
hogy e gondolatot másokkal is közöld az én nevemben.» Most 
még nem vagyok biztos abban, hogy isteni kinyilatkoztatásban 
részesültem és nem lázas álmok kínoznak ; sem én, sem hallgatóim. 
Ha azonban Isten csodát művel előttem és hallgatóim előtt 
gondolatom isteni eredetének bizonyítására, a csoda mindnyájun-
kat a gondolatnak, mint isteni igazságnak hitére indíthat. Ezért 
elsőrangú érv a csoda. Ezért első és főmotívuma a traditionalis 
apologetikának. A fizikai, észbeli (prophetia) és morális csodák-
nak elsősorban valóban megtörtént voltát bizonyítja be. Az evan-
géliumok csodás történetei nem mythosok, sem legendák, hanem 
történelmi tények. A segédtudományok, különösen a természet-
tudományok segítségével, a csodás eset megvizsgálása követke-
zik. A cél bebizonyítani, hogy az eset valóban rendkívüli, a ter-
mészet törvényeit túlhaladó, a természetes erőket felülmúló. Most 
a filozófia követeli magának a vezető szerepet, és megfelelő 

1 T. i. ha a metafizikában bebizonyított providenciát vonják be az érvbe. 
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okot keres. Az előbb mondottakból magától értetődik, hogy 
a fizikai természetet és emberi erőket meghaladó ok után 
kutat. Vagy elismerem a teremtett szellemek létezését, vagy 
nem. Utóbbi esetben a látható világon kivúl csak Isten léte-
zik, tehát ő lehet egyedüli oka a csodás kivételnek. Ha 
léteznek a teremtés skálájában az ember és Isten közt más lények 
is, akkor ezek lehetnek esetleg okai a különös esetnek. A jövendő 
dolgot ők súgták meg a jósnak, a hirtelen gyógyulás az ő külö-
nös kezük munkája. Az apologetika e feltevésben is Istenre vezeti 
vissza a csodát és pedig így fűzve gondolatait: A filozófus el-
juthat okoskodásai közepette a kinyilatkoztatás lehetőségének 
ismeretére. Isten létezik, teremtette az embert. Ő végtelen tudású, 
az ember véges. Ő végtelen hatalmas ura a természetnek. Talál-
hat tehát módot arra, hogy eszes teremtményével magasabb igaz-
ságokat közöljön, vagy talán amire az ember is eljuthatna hosz-
szú fáradsággal, arra is megtaníthatja. Mindenhatóságának nem 
hiányozhatnak az eszközök ilyen terve keresztülvitelében. Akár 
az égboltra írja mindenható keze az égi igazságot, akár meny-
nyei szózat lesz a levél vivője. Vagy nem is külső eszközökkel 
adja tudtunkra üzenetét, hanem közvetetlenül elménkkel érteti 
meg gondolatait. Mindez Neki hatalmában van. De választhatja a 
következő módot is: Elküldi a kinyilatkoztatandókról jól kitaní-
tott követét, ki az embereket mindarra megtanítja, amit Tanítója 
szájából vett. Az ember ez esetben is, az előbbiekben is az égi 
tudománynak kétségkívül birtokába juthat. De mi biztosít arról, 
hogy a közölt, a hallott, az égboltján olvasott dolog valóban 
Istentől való? Mi a kritériuma annak, hogy a különös myste-
riumokat valóban Isten akarja velem közölni ? Hogy a parancsok 
igáját — ha suave et leve is — Isten akarja vállaimra tenni ? Ezt 
nekem tudnom kell. Ezt követeli eszes természetem. Én nem 
hihetek olyan dolgot, amiről direct vagy indirect úton nem 
vagyok biztos. Én nem követhetek vakok módjára olyan paran-
csot, melynek adóját eszem nem látta valahogyan, melynek osz-
tója lehet Isten, és lehet velem játékot üző gonosz szellem. 
A hitemnek észszerű alapot követelhetek és találhatok is. 

Atyámtól kellemetlen tartalmú levelet kapok. Legszíveseb-
ben venném, ha más írta volna a levelet, kinek szavában eset-
leg kételkedhetném és így a rossz hír valótlansága iránt reményt 
táplálhatnék. Mindenesetre tudnom kell, vájjon igaz-e, amit a levél 
tartalmaz? Havalóban atyám írta, igaz, mert neki feltétlen szava-
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hihetősége van előttem, és olyan dolgot ír, amit bizonnyal 
tud, hisz famíliánkban történt. Honnan tudom azonban, hogy 
atyám írta a levelet? Ennek eldöntésétől függ minden. Vagy 
megkérdem atyámat, vagy ha ez lehetelen, megvizsgálom írását, 
pecsétjét. Ha olyas valamit találok a levélben, amit csak atyám 
tehetett oda, akkor minden kétséget fel kell adnom a levél íróját 
illetőleg. 

A kinyilatkoztatás levelének isteni eredetét csakis és egye-
dül Isten ujjának nyomából Ítélhetem meg, és pedig nem a min-
dennapos providentiából, mert ez a természet rendes folyását 
igazgatja, hanem a gondviselés rendkívüli jeleiből. S ez a csoda: 
valami rendkívüli eset, melynek okát a természeten felül kell 
keresnem. 

De, mondhatná helyesen valaki, ez esetben sem vagyok 
még biztos arról, hogy Isten a mestere a csodás gyógyulásnak, 
a jövendölésnek, és nem valaki a szellemek országából. Helyes. 
Még nincs vége az érvelésnek, hiányzik az utolsó lépés a célig, 
az utolsó mestervonás a képen, vagy helyesebben — minthogy 
alapozó theologiáról beszélünk — az utoló kődarab a funda-
mentumban. 

Ezek a szellemek bizonyára nem istenek, hanem Isten 
teremtményei. A Teremtőnek engedelmeskedniük kell, vagy ha 
ezt nem teszik, végtelen hatalmának módjában áll, a szellemek 
bármily szándékát meghiúsítani. Többet mondunk. Ha a szellem 
puszta önakaratból merne csodás dologban mesterkedni, amikor 
az Isten követe szavainak isteni eredetét akarja bizonyítani, 
akkor Istennek meg is kell akadályozni a szellem munkáját-
Miért? Mert a bizonyításnak egyetlen eszköze a csoda. Ha Isten 
megengedi egyetlen esetben is, hogy rajta kívül más is mü-
veijen csodát akkor, amikor a kinyilatkoztatás motívumáról 
van szó, a lehetséges kinyilatkoztatásnak örökre bezárta a kapu-
ját. S ezt mindenható bölcsessége nem teheti. Egy megvilágítás 
segíteni fog az érv e sarkpontját tisztázni: 

Háború van. A sereg közeledik az ellenfél táborához. A fő-
parancsnok kürtöst tart maga mellett, ki a minden katonától jól 
ismert egyetlen jellel adja tudtára a seregnek a főparancsnok 
riadó rendeletét. Mindenki készen áll, a jelt lesi. Tegyük fel, 
hogy a főparancsnok megengedi kürtösének, hogy kedve szerint 
fújja a riadó jelt. Amint a katonák megtudják, hogy a jel nem 
minden esetben a sereg urának akaratát adja tudtul, a jel elvesz-
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tette értelmét, a főparancsnok azzal a jellel nem fújathat többé 
riadót. Bármily más melódiát fújdogálhat akár egész nap a kürtös; 
amikor a rohamjelről van szó, csak ura parancsára, ura engedé-
lyével fújhat. Hasonlókép, mikor én motívumot várhatok és köve-
telhetek az isteninek mondott tan elfogadására, akkor, ha csoda 
történik, a csoda Isten kezének műve, ha több segédek útján is, 
utoljára Isten akaratának jegye, Isten pecsétje, és én a tant iste-
ninek fogadhatom el. 

A traditionalis apologetika azzal, hogy a csoda történeti jel-
legét és mindezen körülményeit napvilágra hozza, a kinyilatkoz-
tatás tényét a lehető legtudományosabb módon bizonyítja s 
feladatának felét sikeresen megoldotta. Hátra van fenn tett máso-
dik kérdésünkre a felelet. Hol találom meg én ma a mennyei 
tudományt, úgy ahogy kinyilatkoztattatott ? Az apologetika válasza : 
Az egyház csalatkozhatatlan tanító hivatalában. S most követke-
zik a Messiásnak bizonyult Jézus által, tehát Isten akaratából 
alapított egyház, Péter primátusa, s a római püspökség alapításá-
nak bizonyítása, a csalatkozhatatlanság, a kinyilatkoztatás forrá-
sainak és az igaz egyház ismertető jegyeinek tárgyalása a már 
kinyilatkoztatottnak bizonyult és így isteni biztonsággal igaz 
tanok alapján, amennyiben a történelmileg hiteles dokumentu-
mokban megtalálhatók. E tanulmányozás eredménye, hogy a 
kinyilatkoztatott igazság a hagyományból és a Szentírásból az 
egyház csalatkozhatatlan tanítása szerint eredeti állapotban talál-
ható meg. És kész a dogma elfogadásának útja. Az igazságot, 
amit az egyház kinyilatkoztatottnak tanít és krisztusi jogával 
hinnem elémbe ad, azt hihetem ésszerűen, és ha következetes 
vagyok, hinnem is kell. 

Ez röviden a ma oly sok oldalról megtépázott régi apologe-
tika. Metafizikával, syllogismusokkal, bazalt szilárd argumentumain, 
soknak oly rideg scholastikus formában emelkedve fel, nemes 
rationalismusszal nézve saját alapjait, nyugodt kritikával Ítélve a 
körülötte dúló, egymást verő új irányokat. Hogy ma is létjogo-
sult, hogy az újonnan kövezett utak ma is hozzá vezetnek és 
tőle mint centrumtól indulnak ki a modern ember lelke felé, 
azt majd dolgozatunk végén van szándékunk megállapítani. 

4. Már említettem, hogy az új-apologéták milyen okokból 
törnek új utakat. Röviden ismételve: a modern ember lelkéhez 
akarnak közelebb férni, környezetét, filozófiáját veszik kiinduló 
pont gyanánt, a manapság annyira tisztelt empirikus természet-
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tudományt vagy történelmet, vagy napjaink gondolkodójának 
Kant-filozófiáját, lelkének az immanentiára könnyen hangolható 
húrjait. 

a) Duilhé de Saint-Projet «Keresztény apologetika a tapasz-
talati kutatás alapján» cimmel írt könyvet, melyben a korunk gon-
dolatvilágát fogva tartó empirikus tudományokra appellálva, ezekre 
mint főalapra építi fel apologetikáját. Jóllehet a természettudo-
mányoknak a theistikus bölcseletre és keresztény hitre vonatkozó 
oldalait is érinti, müvének vezérfonala az említett tudományok 
módszere marad. Pesch Schanzot idézi,1 mikor ezt az irányt egy-
oldalúnak bélyegzi. Nem elég e tudományoknak a hit útjába 
gördített nehézségeit eltakarítani. Az ellenkezőnek cáfolata nem 
positiv bizonyíték állításom mellett. A természettudományok 
pedig, épen mert természettudományok, a természetfölöttire nem 
szolgáltathatnak kizárólagos bizonyítékot. 

b) Az említett tudományokat a vallásos kérdések teréről 
teljesen száműzni óhajtja Balfour iránya. Szerinte a tudomány a 
hitnek egyik formája, a vallás a másik. Egyik sem szolgáltat 
tökéletes bizonyítékokat. Mind a kettő rejt magában irrationalis, 
ésszel ki nem mutatható elemeket. A tudomány bizonyít, levezeti 
conclusióját a principiumaiból, de ezeket bizonyítani nem tudja. 
Ezeket hinni kell. Következtetésképen a tudománynak nincs joga 
a hittel szemben argumentálni, de a természettudományokból 
sem lehet az előbbi irány szerint a hitnek alapot adni. Az em-
ber természete mélyén hitre hajló. Hiszi a tudomány kiinduló 
elveit, mert ezt így hozza magával az idők szelleme; hiszi a 
vallás tételeit, mert a tudomány vágyait ki nem elégíti, mert 
szüksége van vallásra. Balfour megvallja, hogy nem akar új 
bizonyítékokat adni az apologetika számára, hanem a hangzatos 
természettudományi ellenvetések alól akarja kirántani a bizony-
talan talajt. 

íme, mind a két irány közös elvből indul ki: Manapság a 
tapasztalati tudományok nagy tekintélynek örvendenek és a hit 
ellen sok ellenvetéssel állanak szemben. De irányuk átlólag ellen-
kező. Az első a természettudományok alapján, a második azok 
teljes kizárásával akar haladni. Balfour apologetikájáról nincs 
szándékunk bővebb kritikát adni. Ferdesége rövid jellemzése al-

1 Ober neue Versuche der Apologetik. (Regensburg 1897) 78 old. 
Pesch. 86 old. 
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kalmával sem kerülheti el figyelmünket. Elég legyen Lahousse-
szal1 azt mondani róla hogy téves már maga a kiinduló pontja is. 
Az első elveket nem kell bizonyítani, azok önmagukban érthetők. 
Nem hisszük, hanem tudjuk azokat. Másrészről hitünk nem vak, 
hanem ésszerű, tehát bizonyos tudományokat tételez fel. Volt 
valami haszna is e tudománynak. Pesch idézi Thibaudnak Bal-
four hitrendszeréről írt érdekes dolgozatából azt a részt, mely-
ben emez Balfour könyveiből több igen fontos következményt 
von le. Többek közt, hogy a monismus elégtelennek bizonyult, 
mert az erkölcsöt s az eszthetikát megöli, az észnek sírját ássa> 
hogy az individualismus, az a követelés, hogy mindent átértsünk, 
telhetetlen és tehetetlen büszkeség, hogy az ész nem tudhat 
mindent, s végül, hogy a tudománynak nincs joga a hit ellen 
kiabálni. 

Az angol miniszterelnök francia földön heves követőre akadt 
Brunnetièreben. «A hit alapjai», «Tudomány és vallás», «Az idea-
lismus újjászületése» c. könyveiben védi Balfouréhoz hasonló 
gondolatait. A hitet akarat előzi meg. Bár a hit az értelem dolga 
lényegileg, akaratot is tételez fel, mert szabad igábahajtása az 
értelemnek. Ez helyes. Azt is megengedi Brunnetière, hogy az 
akarat hihetőségi okokra támaszkodik a hitben. De ezen okok nem 
észbeli, hanem erkölcsi indítóokok. Érzem pl. az erkölcsi törvény 
szükségét. Önként megkérdem magamtól : Milyen nyomatékkal 
követelheti az erkölcsi törvény életem kormányrúdját, lia a tör-
vény adójában, Istenben, nem hiszek? Az erkölcsi törvény indít 
tehát engem arra, hogy Istenben higyjek. A bölcselkedésnek itt 
nincs mit közbeszólnia, valamint a művészet, a politika és egyéb 
speciális dolognál sem. Az ember különös inspiratióival, ösztö-
neivel sokszor egy pillanat alatt jut olyan dolgokra, melyeket 
syllogismusokkal hiába keresett volna. Ilyen subjectiv motívumot, 
szerinte irrationalis, azaz az értelemmel ki nem magyarázható 
inditóokot fogad el Brunnetière. Újnak gondolja tanát s feledi; 
hogy az ősrégi Scholastika is különbséget tesz kétféle megisme-
rés közt, direct és reflex értelmi működés közt s nem csak az utób-
binak itéli oda az igaz sikeres megismerésének babérkoszorúját. 
Ha Brunnetière motívuma direct megismerés, és vannak, akik 
így magyarázzák (pl. Bremond), akkor nem Ítéljük hamisnak 
apologetikáját, ha viszont nem tagadja, hogy a direct megisme-

] De vera religione 283. o. 
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rést reflexszé is kifejteni, megalapozni, igazolni lehet. Ha azon-
ban érzelem, vagy ösztön a motívuma, akkor a vatikáni zsinat 
már elitélte tanát, mikor hitünket ésszerűnek, tehát észokokon 
nyugvónak határozta meg. 

c) Helyesebb utakon járnak Ollé-Laprune, Fonsegrive és 
Yves'le Querdec. Az első a jelen idők bölcseletéről s az élet 
értékéről írt munkáiban a következőkép fonja gondolatait. Ha az 
ember nem állat módra, hanem emberhez méltóan akar élni, akkor 
észszerűen kell élnie. Az ész ismeri a jó és rossz közti különb-
séget, ismeri az erkölcsi törvényt. Minthogy törvényhozó nélkül 
törvény engem nem kötelezhet, léteznie kell Istennek, ki a terem-
tésből jogcímet formálhat magának, hogy nekem, teremtményé-
nek törvényt adjon. Istennel való viszonyom a vallás. Ha eszerint 
élek, nemes emberi életemben sok igaznak, jónak, szépnek leszek 
birtokosa. De érzem az értelmem és szenvedélyem közt dúló 
harcot. Az apostol vallomását én is vallom, hogy más törvényt 
érzek tagjaimban, és mást elmémben, s önmagamon segíteni néni 
tudok. Hasonló gyarló társaim sem adhatnak erőt. A segítőkéz 
csak a magasból, a Hatalmasabbtól nyúlhat felém. S ime a keresz-
ténység megmagyarázza nekem küzdelmem okát az eredeti bűnnel, 
s azt mondja, hogy erőt, mennyei erőt kölcsönöz nekem ahhoz, 
hogy emberi mivoltomhoz méltó életet éljek. Tehát elfogadom 
a keresztény vallást. 

Hasonló Fonsegrive és Yves'le Querdec gondolatmenete : 
Ha ideális emberi életre gondolok, s mindarra, ami ezt betölti, 
amit az így élőnek nagyot, szépet tennie kellene, s utána elmé-
lyedek a keresztény vallás fenséges tanaiban, lehetetlen, hogy 
mesés harmóniát ne találjak a kettő közt. Sőt az utóbbi célja és 
kiviteli módja nemesebb, fennköltebb, semmint puszta eszemmel 
gondoltam volna. Valóban lelki rútság lenne tőlem, a keresztény 
vallást nem követnem. 

Szép gondolatok, minden bizonnyal hatást keltő, a modern 
embernek is szivéig markoló apologetikák. De ki nem érzi a régi 
apologetika szükségét? Ad-e csak parányi szilárd alapot e hit-
rendszer? Mi lesz hitem alig pislogó világával, ha a nehézségek, 
a sötét szenvedélyek támadnak reám? Vagyok-e eléggé meggyö-
kerezett a hitben? 

d) Még egy irányról szándékszom szólni, mielőtt az imma-
nens apologetika részletes tárgyalásába kezdenék. S ez a vallás-
történelmi út, az újak közt a legtöbb figyelemre méltó. De Broglie 
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abbé, ezen irány íő képviselője, a csodák és jövendölések érvé-
nyéből mit sem akar lebeszélni, az alanyt azonban ezen érvekre 
törekszik az összehasonlító vallástudománnyal előkészíteni. Ha 
történelmi hiteles adatokkal látom beigazolva vallási kételyeim 
közt, azaz a sok vallás között el nem igazodva, hogy a keresz-
ténység az összes vallásokat minden vonalon felülmúlja, akkor 
szívesen megnyitom szivemet a vallásos igazságok számára, leg-
alább is azok meghallgatására. Mivel azonban az összehasonlító 
vallástudomány a kinyilatkoztatás tényéhez nem vezet el, s csak 
vallásunk felsőbbségét bizonyítja, ezen irány sem képezhet 
önmagában apologetikát, a régire feltétlen szüksége van. Csak 
amolyan ajánló levél, de egymagában nem teljes bizonyíték. 

Róma. Dr. Rejó'd Tibor. 
(Vége következik.) 



A K É T E S K E R E S Z T S É G G E L B Í R Ó K H Á Z A S -

S Á G A K Á N O N J O G I S Z E M P O N T B Ó L . 

AKÁNONJOG szerint megkeresztelt és meg nem keresztelt jegye-
sek a közöttük fennálló valláskülönbség bontóakadálya 

miatt egymással egyházi szempontból érvényes házasságot nem 
köthetnek. 

Ha az egyik jegyes katholikus vallású vagy oly keresztény 
felekezethez tartozik, melynél a kiszolgáltatott keresztség érvé-
nyessége kétségbe nem vonható, a másik házasulandó pedig 
sohasem esett át semmiféle kereszteltetési szertartáson: az ily 
jegyesek között minden kétséget kizárólag fennáll a valláskü-
lönbség bontóakadálya. 

Azon hitbeli veszélyek miatt, melyek a keresztény félt a 
pogánnyal való életközösségből kifolyólag fenyegetik, a vallás-
különbség már természeti jogon tiltja ugyan a házasságot, de 
mint bontóakadály, szokásjog alapján vált az egyházban kötele-
zővé. XIV. Benedek constitutiója szerint is valláskülönbség 
miatt nem a szent kánonok teszik a házasságokat érvénytelenekké, 
hanem az általános egyházi jogszokás, mely több század óta 
érvényben van és törvényerővel bir.1 Mint ebből látható, az 
egyház adhat felmentvényt a valláskülönbség akadálya alól, mert 
az nem természeti vagy isteni változhatatlan jogon alapul, hanem 
egyházi, tehát emberi jogforrásból ered, következőleg ugyanazon 
tényező által bontóereje megszüntethető. 

Katholikus vallású egyén tehát meg nem keresztelt jegye-
sével csakis úgy köthet kánonilag érvényes házasságot, ha előbb 
a szentszéktől a valláskülönbség bontóakadálya alól felmentést 
kapott. E házasságot, ha a megkeresztelt fél katholikus vallású, 
a «Ne temere» (XL, 2.) szerint a helybeli lelkész és két tanú 
előtt kell megkötni, mert különben érvénytelen. Tehát katholi-

1 «Singular! nobis», 1747. febr. 9. 
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kus és nemkeresztény feleknek pusztán polgári házassága, még 
ha esetleg a valláskülönbség bontóakadálya alól kaptak is fel-
mentést, egyházi szempontból érvénytelen. Épen úgy érvénytelen, 
ha minden felmentvény nélkül pusztán a polgári tisztviselő, vagy 
katholikus és zsidó között létesült házasság esetén a rabbi előtt 
történt is annak megkötése. 

Minthogy az eretnekekre és szakadárokra is kiterjed az 
egyházi törvények kötelező ereje, a nem katholikus keresztényekre 
is kiterjed a valláskülönbség bontóakadálya. Ezek sohasem 
kérnek a szentszéktől felmentést az akadály alól, következőleg 
nemkatholikus keresztény egyénnek pogánnyal, zsidóval történt 
házasságát az egyház, akár az illetékes fekezeti lelkész, akár állami 
tisztviselő előtt köttessék is, érvényesnek el nem ismeri. Amíg 
tehát a pogányoknak, zsidóknak egymás között létesült házassá-
gát, amennyiben természeti vagy isteni akadályba nem ütközik, 
mint törvényszerinti házasságot (matrimonium legitimum), Magyar-
és Németországban katholikus vallású és nemkatholikus keresz-
tény jegyeseknek vegyesházasságát, még ha felekezeti lelkész 
vagy állami tisztviselő előtt történt is, valamint a nemkatho-
likus keresztények egymás között létesült frigyét, mint szentségi 
házasságot érvényesnek tartja az egyház: addig a nemkatholikus 
hitű, de valamely keresztény felekezethez tartozó kereszténynek 
pogánnyal, zsidóval kötött frigyét a valláskülönbség bontóaka-
dályának el nem hárítása esetén az egyház sem törvényszerinti, 
sem szentségi házasságnak el nem ismeri. 

II. Az eddig elmondottak oly esetekre vonatkoznak, midőn 
az egyik jegyes vagy házasfél a katholikus vallás szerint érvé-
nyes keresztségben részesült, a másik fél pedig biztosan nem-
keresztény, tehát zsidó vagy pogány. A gyakorlati élet azon-
ban — főleg manapság — nemcsak ily egyszerű lehetőségeket 
állít elénk. 

Megtörténhetik, hogy magukat katholikusoknak tartó és 
valló jegyesek közül egynek vagy mindkettőnek keresztsége kétes. 
Kétes lehet kétféle okból: vagy mert a megkereszteltetés ténye 
nem bizonyos (dubium facti), vagy pedig mert a kiszolgáltatott 
keresztség nem szabatosan, az egyház által előírt lényeges anyagi 
és alaki kellékek betartasával történt s így érvényessége kétségbe-
vonható (d. iuris). Bármelyik eset forogjon is fenn, a kétes 
keresztség tárgyilag véve vagy érvényes, vagy pedig érvénytelen. 
Ha érvényes, tisztán katholikusok házasságáról van szó. Ha pedig 
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érvénytelen s csak az egyik fél keresztségére terjed ki, e jegyes 
voltaképen nemkeresztény, tehát katholikussal való házasságát 
a valláskülönbség bontóakadálya nem engedi meg. Viszont, ha 
a kétes keresztség tárgyilag mind a két félnél érvénytelen, pogá-
nyoknak egymás között való házasságáról volna szó, kiknek 
házasságát az egyház, mint törvényszerinti házasságot birálja el. 

Előfordulhat továbbá az az eset, hogy az egyik fél katho-
likus, a másik pedig valamely nemkatholikus keresztény fele-
kezethez tartozik s egyiknek vagy mindkettőnek keresztsége 
kétes. Ha a kétely a katholikus fél keresztségére vonatkozik s e 
keresztség tárgyilag érvényes, vegyesházasságról volna szó; ha 
pedig érvénytelen, tárgyilag véve nemkatholikus keresztény és 
pogány között létesülne házasság, melyre a valláskülönbség bontó 
akadálya már kiterjed. Ha a kétely csak a nem katholikus fél 
keresztségére vonatkoznék, ugyanazon két eshetőség forogna fenn. 
Ha pedig mindkettőnek kétes volna a keresztsége, tárgyilag a 
következő lehetőségek fordulhatnának elő : a katholikus fél ke-
resztsége érvényes, a nemkatholikus keresztényé szintén, tehát 
vegyesházasságról volna szó; a katholikus keresztsége érvény-
telen, a nemkatholikusé érvényes vagy megfordítva, mindkét 
esetben fennforogna a valláskülönbség bontóakadálya; ha pedig 
egyik fél keresztsége sem volna érvényes, voltaképen pogányok 
között létesülne házasság, melyre az egyház bontóakadálya nem 
vonatkozik. 

Két nemkatholikus keresztény házasságánál is merülhet 
fel kétely egyik vagy mindkét fél keresztsége felől. A fönteb-
biek szerint tárgyilag véve vagy tisztán nemkatholikus keresz-
tények egymás között történt házasságáról, vagy nemkatholikus 
kereszténynek kereszteletlennel való s valláskülönbség által aka-
dályozott, vagy pedig nemkereszteltek törvényszerinti házassá-
gáról lehetne szó. 

Megtörténhetik végül, hogy katholikus vagy nemkatholi-
kus keresztény és pogány vagy zsidó között való házasságnál 
az előbbi jegyes keresztsége kétes. Ez esetben, ha tárgyilag véve 
a keresztség érvényes, valláskülönbség akadályozná a házasságot; 
ha pedig a keresztény fél keresztsége tárgyilag érvénytelen, akkor 
voltaképen a keresztény fél is pogány volna s így mint pogá-
nyok törvényszerinti házasságát kellene elbírálni a frigyet. 

Ezek az elvek azonban csak akkor alkalmazhatók, ha a 
keresztség érvényessége tekintetében felmerült kételyt sikerült 
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eloszlatni. Épen azért minden ily esetben első teendő a kereszt-
séget beható vizsgálat alá venni s az érvényeség vagy érvény-
telenség tekintetében -— ha lehetséges — bizonyosságot sze-
rezni.1 

A keresztség érvényessége iránt fölmerült kétely, mint fön-
tebb láttuk, kétféle lehet; az egyiket ténybeli, a másikat jogi 
kételynek nevezzük. Minthogy ily esetben mindenekelőtt a kétely 
eloszlatására kell törekedni, néhány elvet óhajtok megjelölni, melyek 
e tekintetben segítségül lehetnek. 

III. Ha ténybeli a kétely, vagyis nem bizonyos, hogy egyik 
vagy mindkét fél egyáltalában meg van-e keresztelve, több római 
nyilatkozat ad utasítást a követendő eljárásra nézve. 

a) Megtörténhetik, hogy a magát kereszténynek tartó és 
keresztény módon élő egyén megkereszteltetését semmi irott vagy 
szóbeli bizonyítékkal igazolni nem tudja, mert kereszteltetését 
nem vezették be anyakönyvbe vagy mert az anyakönyv meg-
semmisült, vagy a jegyesre nézve nem hozzáférhető; továbbá a 
szülők, keresztszülők vagy mások, kik bizonyságot tehetnének, 
elhaltak vagy nem tudnak visszaemlékezni. Ezen ténybeli kétely 
esetén a Congregatio de Propaganda Fide2 és a C. Supremae 
Inquisitionis ismételten úgy nyilatkozott, hogy még ha pappá-
szenteltetésről volna is szó, feltételesen sem szabad megismételni 
a keresztséget, mert az általános vélemény szerint azokat, akik 
keresztény szülőktől születtek és azok által keresztény módon 
neveltettek, megkeresztelteknek kell föltételezni. A Corpus Juris 
Canonici3 is azt mondja: «Aki keresztény szülőktől született és 
keresztények között keresztény módon élt, annak megkeresztel-
tetése oly határozottan föltételezhető, hogy mindaddig, míg az 
ellenkező a lehető legvilágosabb érvekkel bebizonyítva nincs, e 
föltételezés bizonyosságnak tekintendő». 

b) A lelencek keresztségére vonatkozólag is ténybeli kétely-
lyel állunk szemben. A Congregatio Concilii4 róluk azt a kijelen-
tést tette, hogy ha cédula van mellettük, mely a megkeresztel-
tetés tényét fölemlíti s annak hitelt lehet adni, föltételesen sem 

1 Resp. C. S. Off. episcopo Anneciensi 17. Nov. 1830. V. ö. De Becker: 
De sponsalibus et matrimonio, Bruxellis, 1896. 219. 1. 

2 S. Congr. de Pr. F. 30. Sept. 1848. V. ö. De Becker, 323. 1. 
3 C. 3. extra (III. 43.). 
4 Congreg. Conc. 25. Jan. 1724. V. ö. Feije : De impedimentis et di-

spensationibus matrimonialibus, Lovanii, 1893. 354. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 10 
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szabad a lelenceket újra keresztelni ; ha azonban nincs mellettük 
cédula, föltételesen újra keresztelendők. 

E congregatiói határozat a 6—10 hónaposaknak, sőt már 
másféléveseknek látszó lelencgyermekeket tartotta szemelőtt s 
minthogy a keresztény szülők gyermekük megkereszteltetését ily 
későre halasztani nem szokták, azért e határozat, még ha nincs 
is a keresztség kiszolgáltatásáról a gyermek mellett semmi bizo-
nyíték, némi valószínűséget föltételez, következőleg a keresztség-
nek csak föltételes megismétlését írta elő. Ma már azonban, midőn 
a hitközönyösség oly sok áldozatot szed, e valószínűség nagyon 
meggyöngült. Azért az 1850-iki sens-i tartományi zsinat «sine 
conditione» való megkeresztelését követeli az oly lelencnek, kinek 
keresztelését semmi sem bizonyítja.1 Az 1858-iki esztergomi tar-
tományi zsinat pedig az 1850-ben tartott toulouse-i tartományi 
zsinat nyomán2 a keresztséget bizonyító cédula miatt csak abban 
az esetben engedi el a keresztség föltételes megismétlését, ha a 
cédulán föl van tüntetve a plébánia, hol a keresztelés történt s 
a plébániai anyakönyvből a cédula szavahihetősége bizonyítható.3 

Az 1863-iki kalocsai tartományi zsinat pedig azt kívánja, hogy a 
cédulát kiállító személy adjon bizonyosságot.4 Ha e föltételek 
nincsenek meg, a cédula bizonysága dacára is kétesnek kell tar-
tani a keresztség kiszolgáltatását. 

c) Az a) és b) pont alatt fölemlített utasítások a házasság-
tól függetlenül inkább arra vonatkoznak, hogy az adott körül-
mények között az üdvösség szempontjából föltételesen kell-e 
megismételni a keresztséget vagy föltétel nélkül kell azt kiszol-
gáltatni, avagy a megismétlésnek teljesen el kell maradnia. Sajá-
tos körülmények között azonban fölmerülhetnek a házassággal 
kapcsolatban is. De vannak kétes esetek, melyeknél a keresztség 
fölvételét illetőleg nem lehet ily fokú erkölcsi bizonyosságra 
jutni. A Congregatio Officii a házasságra vonatkozólag a követ-
kező szempontok figyelembevételét írja elő : 5 

a) Ha az egyik félnek vagy mind a két félnek szülője oly 

1 Tit. 3., c. 2. V. ö. Collectio Lacensis IV. 889. 1. 
2 LXII. V. ö. Coll. Lac. IV., 1052. 1. 
3 Tit. 3., 2., 2. V. ö. Coll. Lac. V., 18. 1. 
4 Tit. 3., C. 2. V. ö. Coll. Lac. V., 643. 1. 
5 Congr. S. Off. ad episc. Savannensem 1. Aug. 1883. V. ö. De Becker, 

220. lap. 
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felekezethez tartozik, mely a keresztséget visszautasítja, a kereszt-
séget nem szabad föltételezni. 

ß) Ha a szülők oly felekezethez tartoztak, mely a csecse-
mőket nem engedi megkeresztelni, hanem csak pl. a már életük 
harmincadik évét elért felnőtteknek szolgáltatja ki a keresztséget, 
mint ezt a baptisták teszik, ily esetben szintén tilos a keresztség 
föltételezése. 

y) Épen így kell eljárni, ha a szülők életükben egy feleke-
zethez sem tartoztak s azt vallották, hogy ők a legfensőbb Lényt 
nem valami határozott szertartás szerint, hanem életük tisztasága 
által tisztelik. 

8) Ha a szülők oly felekezethez tartoztak, mely a kereszt-
séget szükségesnek tartja s azt rendszerint ki is szolgáltatja s a 
szülők buzgón megtartották felekezetük parancsait, föltételezendő 
a keresztség. 

e) Ha csak egyik szülő tartozott a 8) alatt említett feleke-
zethez, de ahhoz hiven ragaszkodott s azonfelül a gyermekneve-
lésben tényleg és kétséget kizárólag főszerepet vitt, a föltétele-
lezés a keresztség javára szól, ha csak a másik házastárs határo-
zottan ellene nem volt a megkereszteltetésnek. 

Q Ha a 8) pont alatt említett felekezethez tartozó szülők 
vallási kötelmeik teljesítésében hanyagok voltak vagy ha az 
egyik szülőről, ki ily felekezethez tartozott, bár ahhoz hiven ragasz-
kodott, nem lehet tudni, hogy a gyermeknevelésben főszerepet 
vitt-e; vagy ha a szülők oly felekezethez tartoztak, mely nem 
veti el ugyan a keresztséget, de azt szükségesnek nem tartja s 
rendszerint nem is szolgáltatja ki; végül, ha tényleg és kétséget 
kizárólag bizonyos, hogy a gyermeknevelésben főszerepet vivő 
szülő felekezete tanítása és egyéni meggyőződése miatt ellene 
volt a megkereszteltetésnek, habár hitvestársáról ennek ellenke-
zője áll, ez esetekben a helyi s személyi körülmények és egyéb 
szükséges dolgok pontos megjelölésével a szentszék véleményét 
kell kikérni. 

IV. Merülhet föl jogi kétely is a házasulandó vagy házas-
társ keresztsége felől. E kétely mibenlétét már föntebb említet-
tem. Most csak azt óhajtom megjelölni, hogyan kell a biztosan 
kiszolgáltatott keresztség érvényessége felől fölmerült kétely ese-
tén eligazodni. 

a) Mindenekelőtt azon esetet lehet megemlíteni, hogy a 
csecsemőt akár halálveszedelem, akár más ok miatt világi egyén 

10* 
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keresztelte meg. Vájjon nem teszi-e e körülmény kétessé a 
kiszolgáltatott keresztség érvényességét s ha e kétely bármely 
módon a házasság érvényességével kapcsolatban fölmerül, nem 
módosítja-e a követendő eljárást? Vájjon nincs-e igaza a kelet-
indiai zsinatnak,1 mely 1844-ben az ily keresztség föltételes meg-
ismétlését írta elő, mert az ily egyének rendesen nem birnak 
annyi hitbeli előismerettel és jártassággal, hogy az általuk kiszol-
gáltatott keresztség érvényessége felől hitelt érdemelnének és 
föltétlen bizonyosságot nyújtanának ? Hallgassuk meg a Congre-
gatio de Propaganda Fide nyilatkozatát:2 «Súlyos és nem tűr-
hető visszaélés az érvényesség felől fölmerült általános kétely 
miatt az ily keresztséget megismételni. A római nyilatkozatok 
ismételten helytelenítik e szokást. Csakis az egyes esetek meg-
vizsgálása után szabad az ily keresztséget megismételni». Ha 
tehát nem pap keresztelte meg az illetőt s e tény mint kétely a 
házassággal kapcsolatban fölmerül, aggályoskodásnak egyáltalán 
nincs helye. Főleg ha a lelkész annak idején az otthon világi 
egyén által kiszolgáltatott keresztséget érvényesnek fogadta el. 

b) A keresztség érvényessége felől jogi kétely leginkább 
oly alakban merül föl, hogy a keresztény felekezetnek kereszte-
lési szertartása, melyhez a házasulandó vagy házastárs tartozik, 
akár anyagi, akár alaki lényeges kellék tekintetében kifogás alá 
esik s így nem bizonyos, hogy keresztsége érvényes-e. Ily eset-
ben a következőket kell szemelőtt tartani: 

a) Mindenekelőtt, ha házassági esetben jogi kétely merül 
föl a kiszolgáltatott keresztség érvényessége felől, nem szabad 
általánosságban ekképen dönteni : a felekezet, melyhez a fél tar-
tozik, anyagi és alaki tekintetben a keresztelésnél nem helyesen 
jár el, tehát ebben az esetben is érvénytelen a keresztség; hanem 
minden egyes esetet nem futólagosan és elhamarkodva, hanem 
behatóan meg kell vizsgálni, hogy a lényeges anyagi és alaki 
kellék be lett-e tartva. Ha a pontos vizsgálat arra az eredményre 
vezetett, hogy valamely szükséges kellék biztosan hiányzik, csakis 
akkor tartandó semmisnek, illetőleg az ellenkező esetben érvé-
nyesnek a keresztség.3 De ha az egyes esetben semmiképen sem 
lehet a keresztségre a részleges vizsgálatot kiterjeszteni, az aggá-

1 Synodus Pudicheriana, de baptismo. V. ö. Coll. Lac. VI., 656. I. 
2 26. Jul. 1845. V. ö. Coll. Lac. VI., 661. 1. 
3 Appendix XVI. ad Concilium Plenare Baitimorense II., a. 1866. V. ö. 

Coll. Lac. III., 560. 1. 
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lyosságot eloszlathatja a Congregatio S. Officii azon nyilatkozata, 
mely szerint az illető felekezet tényleges szokásából is lehet arra 
a biztos eredményre jutni, hogy az ott kiszolgáltatott keresztség 
semmis és érvénytelen.i 

ß) Ha a beható vizsgálat továbbra is csak kétesnek tűn-
tetné föl a keresztséget, házassági ügyben nem kell, esetleg az 
adott körülmények között nem is tanácsos mindjárt arra töre-
kedni, hogy a felekezet keresztségének érvényessége felől elvi 
döntés történjék.2 Házassági szempontból elegendő e tényt kon-
statálni: az illető félnek kétes érvényű a keresztsége. 

V. A fentebbiek figyelmes mérlegeléséből szükségképen 
következik, hogy akár ténybeli, akár jogi kétely merül is fel 
a keresztség érvényessége felől, a vizsgálat háromféle ered-
ményre vezethet: vagy érvényesnek, vagy pedig érvénytelennek 
kell a keresztséget tartani, vagy pedig a kétely továbbra is fenn-
marad, mert a rendelkezésre álló érvek nem elegendők arra, hogy 
jól megalapozott erkölcsi bizonyosságra jussunk. 

Ha érvényesnek kell tartani a keresztséget, még az üdvös-
ség szempontjából sem szabad feltételesen megismételni azt s irre-
gularitasba esnék az a pap, ki ezt megcselekedné. Házasság 
szempontjából pedig annálinkább érvényesnek kellene azt elfo-
gadni. Ha pedig a keresztséget érvénytelennek kellene Ítélnünk, 
feltétel nélkül kellene azt az üdvösség szempontjából kiszolgáltatni 
s ha ez nem történnék meg, a házasságnál pogánynak kellene 
az illetőt tartani, kinek kereszténnyel való egybekelését a vallás-
különbség bontóakadálya nem engedné meg. Ha pedig to-
vábbra is kétes maradna a keresztség, az illetőt, ha katholikus 
vallású, vagy áttér a katholikus vallásra, az egyházi előírások meg-
tartásával feltételesen meg kellene keresztelni s az üdvösség szem-
pontjából szükséges feltételes keresztség a házasággal kapcsolat-
ban is megszüntetne minden nehézséget. De ha az illető fél nem 
egyeznék bele a feltételes keresztségbe, melyet különben katho-
likus pap olyannak, ki tovább is eretnek vagy szakadár felekezete 
szerint akar élni, nem is szolgáltathat ki,3 kérdés, hogy a házas-
ság szempontjából pogánynak vagy kereszténynek kell-e őt tartani ? 

1 17. Sept. 1830. V. ö. Coll. Lac. III., 559. 1. 
2 Congr. S. Off. 18. Sept. 1830. V. ö. Feije, 356. I. 
3 Congr. Inqu. 3. Apr. 1878. V. ö. Wernz: lus decretalium, Romae, 

1904., IV., 767. 1. 
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A katholikus házassági jogban követett elv szerint a kétes 
keresztség a házasság szempontjából érvényesnek tekintendő. 

Ezen elv magában véve egyszerűnek és világosnak látszik 
ugyan, azonban alkalmazásában már nehézségek merülnek fel. Ne-
vezetesen tisztázni kell a következő kérdéseket: a) Csak a már 
megkötött házasságokra vonatkozik-e ez az elv? b) A megkötendő 
házasságokra ki lehet-e terjeszteni ? c) Vájjon csak a keresztség 
érvényessége felől felmerült jogi kételyeknél lehet-e alkalmazni, 
vagy pedig azon elv ellenére: «A tényt nem feltételezni, hanem 
bizonyítani kell (factum non praesumitur, sed probatur)», ténybeli 
kételyeknél is megengedhető alkalmazása? s végűi d) Csak addig 
alkalmazható-e a már megkötött házasságoknál, míg a keresztség 
valóban kétes? ha azonban a házasság tartama alatt utóbb ki-
derült, hogy a kétesnek vélelmezett keresztség biztosan érvényte-
len, vájjon elvesziti-e érvényét az előbbi vélelem s így a tényleg 
valláskülönbséggel megkötött házasságot érvénytelennek vagy 
érvényesnek kell-e tartanunk? 

Minthogy az egyházi törvényhozás e kérdésekre vonatko-
zólag határozott alakban nem nyilatkozott, a Szentszék gyakorlatát 
kell figyelembe vennünk s ez alapon a megfejtést megadnunk. 

VI. A Szentszék gyakorlatát szemelőtt tartva, a következő 
szabályokat lehet felállítani : 

1. szabály. Ha az érvényesen megkötött keresztény házasság 
tartama alatt utólagosan egyik vagy mindkét félnek keresztsége 
felől kétely merül fel s e kételyt beható vizsgálattal eloszlatni nem 
lehet, akár jogi, akár ténybeli kétellyel álljunk is szemben: a 
házasságot továbbra is érvényes szentségi házasságnak kell tartani. 

E szabály a következő congregatiói nyilatkozatokon alapszik : 
1830. november 17-ikén a Congregatio S. Officii a következő 

kijelentést tette: «Ha az eretnekek rituáléja a keresztség kiszol-
gáltatásánál a lényeges anyagi és alaki kellék betartását nem 
kívánja meg s . . . (az így kiszolgáltatott keresztség érvényessége 
felől felmerült) kételyt eloszlatni nem lehet, a házasság érvényes-
sége tekintetében a keresztséget érvényesnek kell feltételezni».1 

Ugyanezen elvet alkalmazta e Congregatio 1840. július 20-ikán, 
midőn egy kétes érvényű keresztséggel biró anglikán protestáns-
nak ágostai vallású nővel megkötött házasságát érvényesnek jelen-
tette ki.2 S hogy nemcsak jogi, hanem ténybeli kételyeknél is 

1 Episcopo Anneciensi (in Sabaudia). V. ö. Collect. Lac. III., 560 I. 
2 V. ö. Feije, 355—356. 1. 



A KÉTES KERESZTSÉGGEL BÍRÓK HÁZASSÁGA 143 

érvényesnek kell a már megkötött házasságot tartani, világos 
ugyanezen Congregatiónak egyik válaszából:1 «Ha már megtör-
tént a házasságkötés, de a keresztség felvételét vagy fel nem 
vételét biztosan megállapítani nem lehet, az ily házasság érvényes-
ségét vagy érvénytelenségét a feltételezés (praesumptio) elve 
alapján szabad-e meghatározni?» kérdezte a püspök. «Szabad 
(affirmative)», jelentette ki a Congregatio. 

2. szabály. Ha a házasság felvétele előtt merül fel jogi vagy 
ténybeli kétely a keresztség érvényessége felől s e kételyt beható 
vizsgálat által eloszlalni, vagy a keresztség feltételes megismétlése 
által megszüntetni nem lehet : több congregatiói nyilatkozat 
alapján házasság szempontjából érvnyesnek kell ugyan a kereszt-
séget tartani, azonban a gyakorlatban a házasságkötés előtt a 
kétes keresztség miatt esetleg fennforgó valláskülönbség bontó-
akadálya alól a Congregatio S. Officiitól2 «ad cautelam» fel-
mentést kell kérni. Ha a felmentés megérkezik vagy az adott eset-
ben annak szükségességét a Congregatio nem látja fennforogni 
vagy épen ezen ok miatt — amennyiben a felek még vegyes-
vallásúak is — csak a vegyes vallás alól érkezik felmentvény: 
meg lehet esketni a jegyeseket. 

Hogy a kötendő házasságokra is ki kell a hangoztatott elvet 
terjeszteni s hogy úgy ténybeli, mint jogi kételyeknél szabad így 
eljárni : abból következik, hogy midőn a congregatiói kijelentések 
ezen elv jogosultságát elismerik, nem tesznek különbséget már meg-
kötött vagy még csak kötendő házasság, továbbá ténybeli vagy jogi 
kétely között. így a VI. 1. alatt felemlített, 1830. november 17-ikén 
kelt nyilatkozat úgy a megkötött, mint a kötendő házasságokra 
érthető. Továbbá midőn a Congregatio S. Officiihoz a következő 
kérdés érkezett: «Ha a kétely a keresztség érvényessége felől 
fennmarad s nem látszik célszerűnek azt véglegesen megoldani, 
vájjon az ily kétes keresztséggel birók a házasság szempontjából 
valóban és érvényesen megkeresztelteknek tekintendők-e?» a Con-
gregatio a következő feleletet adta : «Ami illeti a házasság érvé-
nyességét, érvényesnek tartandó a keresztség».3 Itt sincs semmi 
megkülönböztetés. S amikor a müncheni káptalani helynök arra 

1 Aug. 1. 1883. Episcopo Savannensi. V. ö. De Becker, 220. 1. 
2 Nálunk a püspök valláskülönbség alól való felmentésre a szentszéktől 

nem szokott kapni átruházott hatalmat. 
3 9. Sept. 1868. V. ö. Feije, 356. 1. 
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kérte a Szentszéket, hogy midőn vegyes vallás alól való felmen-
tésről van szó s az eretnek fél keresztsége kétes, a lelkek meg-
nyugtatása végett a vegyes vallás alól adott felmentésben legyen 
benne a valláskülönbség alól «ad cautalam» adott fölmentés is, a 
Congregatio S. Officii 1890-ben1 a kérvényezőt a már idézett 1830-iki 
és 1878-iki rescriptumokra utalta. Ebből láthatjuk azt is hogy nincs 
igaza Lehtnkuhl-nak,2 kire e tekintetben Tauber is hivatkozik3, 
midőn azt állítja, hogy a vegyes vallás alól adott felmentésben 
hallgatagon és feltételesen (tacite et hypothetice) bennfoglaltatik, 
amennyiben szükséges, a valláskülönbség alól való felmentés is. 

Habár a praesumptio elvét a házasságkötés előtt is lehet 
alkalmazni, a lelkész maga ezt nem teheti meg, hanem óvatos-
ságból «ad cautelam» a Congregatio S. Officii-tól az esetleg 
fennálló valláskülönbség akadálya alól felmentést kell kérnie. 
Következik ez egyrészt az 1883. augusztus hó 6-ikán kiadott s 
fönt III. c. pont alatt már fölemlített congregatiói rendeletből, 
mely már megkötött házasságoknál is igazán kétes esetben a 
helyi és személyi körülmények, valamint egyéb szükséges tudni-
valók pontos leírásával a szentszék véleményének kikérését 
hagyja meg. Épen úgy meg kell azt tenni utólagos bonyodal-
mak megelőzése és kikerülése végett a házasságkötés előtt is. 
S hogy e következtetés helyes, világos a szentszék gyakorlatá-
ból. így 1908. augusztus 27-ikén a brügge-i egyházmegyében 
katholikus menyasszony s az úgynevezett Low Church anglikán 
felekezethez tartozó kétesen megkeresztelt vőlegény a vegyes 
vallás és «ad cautelam» a valláskülönbség akadálya alól kaptak 
dispensatiót.4 Azóta is töbször érkezett a brügge-i egyházmegyé-
hez hasonló felmentés.5 

Még egy dolgot kell e pontnál megvilágítani. Ha kétes a 
keresztség, kétséges, hogy fennforog-e a valláskülönbség bontó 
akadálya. Ha pedig az akadály fennforgása kétes, a kanonisták 
szerint ténybeli kétely esetén, amenyiben az akadály nem nyil-
vános, a püspök a szentszék hallgatag beleegyezésével — ex 
licentia praesumpta — adhat fölmentést. A püspök eme jogát 

1 «Ad episcopum Monacensem.» 
2 Theologia morális. Friburgi Brisgoviae, 1888., II., 536. 1. 
3 Manuale iuris canonici. Sabariae, 1912., 466. 1. 
4 De Smet: De sponsalibus et matrimonio tractatus canon icus. Brugis, 

1910. 395. 1. 
5 U. o. 



A KÉTES KERESZTSÉGGEL BÍRÓK HÁZASSÁGA 145 

egyesek tényleg a mi esetünkre is kiterjesztik, i Gyakorlatban 
azonban e vélemény kevésbbé bizonyos (sententia minus tuta)» 
mert a kanonisták csaknem általános véleménye szerint a püspök 
eme joga csakis a titkos akadályokra vonatkozik, a valláskülönb-
ség pedig nyilvános akadály.2 

3. szabály. Ha a keresztények között a valláskülönbség 
akadálya alól való fölmentés nélkül, de különben az egyház 
által előírt alakiságok betartásával megkötött házasság tartama 
alatt kiderülne, hogy egyik félnek keresztsége érvénytelen, a 
valláskülönbséggel megkötött házasság is, mely az érvénytelenség 
kiderültéig vélt (putativum) házasság volt,3 tárgyilag semmis és 
érvénytelen. A püspök azonban saját joghatóságából kifolyólag 
ne jelentse ki az ily házasság érvénytelenségét, hacsak minden 
kétséget kizárólag be nem bizonyosodnék a keresztség érvény-
telensége. 

Fentebb (III. c.) soroltam föl néhány esetet, melyek a már 
megkötött házasságoknál a keresztség kiszolgáltatása felől föl-
merült ténybeli kételyekre vonatkoztak. Több kételyre a congre-
gatio azt válaszolta: nem tételezhető fel a keresztség. Ez más 
szavakkal annyit jelent, hogy az illető egyénnek házassága, mint 
meg nem kereszteltnek házassága bírálandó el. Ha tehát az egyik 
fél keresztény, a másik fél pedig így utólagosan pogánynak 
tartandó: semmis a megkötött házasság. 

A már felemlített 1830. szeptember 17-iki congregatiói re-
scriptum ezeket mondja: «Ha az illető felekezet tényleges szokásá-
ból az a biztos eredmény derülne ki, hogy a keresztség semmis, 
semmis maga a házasság is.»4 

Az 1889. június 5-ikén kiadott resrciptum szerint, «ha a vallás-
különbség akadályáról van szó s kétségen kívül bizonyossá 
lesz, hogy az egyik fél meg van ugyan, de a másik nincs meg-
keresztelve: az Ordinarius semmisnek jelentheti ki a házasságot.»5 

De a nehezebb esetekben a döntést a szentszék magának tar-
totta fenn. így már az imént idézett 1830,-i döntvényhez is 
hozzátette a szentatya: «minden ilyen esetben a szentszékhez 

' Pl. Boudinhon (Rev. du cl. franc. 1910., 94. 1.). 
2 V. ö. De Smet, 488. 1. 356. sz. ; Wernz, IV., 895. 1. 
3 V. ö. Dr. Joseph Vogt: Das kirchliche Eherecht, 3. Aufl. Köln, 1910. 

36. E. 2. 
4 Collect. Lac. III., 560. 1. 
5 L. De Smet 393. 1. 
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kell fordulni.»1 1851. február 5.-én pedig a Congregatio S. Offici 
ezt határozta: «Általánosságban szólva, akik Hollandiában a katho-
likus hitre térnek, a keresztség szempontjából érvényes házas-
társaknak tekintendők, hacsak valamely különös esetben biztosan 
és kétséget kizárólag ki nem derül, hogy a szóban levő eretnek 
valóban érvénytelenül van megkeresztelve. Azonban valahányszor 
ilyfajta eset fordul elő, az összes körülmények részletes előadá-
sával a szentszékhez kell folyamodni.»2 

E kongregatioi határozatok miatt nem tartható fenn Gasparri3 

és Leitner4 azon nézete, hogy ha a házasság megkötése után a 
kétes keresztségről kiderülne, hogy voltaképen semmis, a házas-
ságot azért továbbra is érvényes házasságnak kell tekinteni. Nem 
célszerűségi szempontról szólok, hanem elvi álláspontról. Azon-
felül Gasparrinak és Leitnernek nézete sokszor aggályoskodásnak 
és zavarnak volna okozója. Ugyanis kétes keresztség esetén, mint 
fentebb láttuk, a szentszék előbb beható vizsgálatot ír elő. Ha 
felmentés nélkül köttetnék meg az ily házasság s tartama alatt a 
kétesnek vélelmezett keresztségről kiderülne, hogy semmis és 
érvénytelen, mindig ott lappangana a gyanú, hogy a vizsgálat 
nem volt-e felületes és elhamarkodott s alaposabb körültekintéssel 
nem lehetett volna-e már a házasság előtt a keresztség érvény-
telenségét felfedezni; továbbá, hogy volt-e valóban komoly alapja 
annak a véleménynek, hogy kétesnek tekinthető a keresztség. Ez 
pedig sok ingadozásnak és bizonytalanságnak forrása volna.5 

VII. A kétes keresztséget illetőleg érdekes határozatot hozott 
az 1858-iki esztergomi tartományi zsinat: «A szociniánusok vagyis 
unitáriusok felekezetéhez tartozók, ha a katholikus egyház kebelébe 
vissza akarnak térni, vagy legalább is katholikus egyénnel házas-
ságot óhajtanak kötni, azon súlyos kételyek (gravia dubia) miatt, 
melyek a náluk kiszolgáltatott keresztség érvényességét nem 
engedik feltételezni (validitati baptismatis obstant), feltételesen 
újrakeresztelendők».6 

A zsinat szerint érvényesnek nem lehet tartani az unitáriusok 

1 Collect. Lac. III., 561. 1. 
2 F etje 358. 1. 
3 Tractatus canonicus de matrimonio, n. 597. 
4 Dr. Martin Leitner: Lehrbuch des kath. Eherechts, 2. Aufl. Paderborn, 

1912. 273. 1. 
5 V. ö. De Smet, 396. 1. 
6 Tit. III., 2, 3. Collect. Lac. V., 18. 1. 



A KÉTES KERESZTSÉGGEL BÍRÓK HÁZASSÁGA 147 

keresztségét, mert ellene súlyos kételyek forognak fenn ; de érvény-
telennek sem, azért csak feltételesen kell megismételni. Milyen 
tehát az unitárius keresztség? Jogilag kétes. Már pedig, mint 
fentebb láttuk, az egyház által általánosan követett elv szerint a 
kétes keresztséget házasság szempontjából érvényesnek kell tartani 
s pusztán a házasság miatt épen nem szükséges feltétlenül annak 
feltételes megismétlése. Továbbá, mint már fentebb is említettem, 
az üdvösség szempontjából a kétes keresztséget mindig meg kell 
ugyan ismételni, de házassági szempontból a praesumptio elvéhez 
is lehet folyamodni. A zsinat szavai e két dolgot azonosítani 
látszanak. 

A zsinat eme szavai : «vagy legalább is katholikus egyénnel 
házasságot óhajtanak kötni,» házasságjogi szempontból félreértésre 
adhatnak okot és magyarázatra szorulnak. Minthogy a szentszék 
a kétes keresztségekre vonatkozólag már 1830-ban, 1837-ben világos 
és határozott kijelentést tett, az esztergomi zsinat atyái 'bizonyára 
azt akarták e szavakkal kifejezni, hogy még házasságkötés esetén 
is kívánatos, hogy az unitárius hárítsa el az üdvösségét fenyegető 
veszélyt, illetőleg a katholikus pap által ismételtesse meg kereszt-
ségét s így térjen vissza a katholikus egyház kebelébe. Ha azonban 
az illető vonakodik ezt megtenni, az ő keresztsége is a házas-
sággal kapcsolatban a többi jogilag kétes keresztséggel egyenlő 
beszámítás alá esik. 

A tartományi zsinat feladata lévén az általános egyházjognak 
az illető tartományban való keresztülvitele, a tartomány szükség-
leteinek megfelelő kiegészítése, nem pedig megszüntetése: az 
esztergomi zsinat bizonyára nem akart az egyház által általánosan 
követett jogszokás ellen rendelkezni. 

Eger. Dr. Bozsik Pál. 



A Z E R K Ö L C S I V I L Á G R E N D P R O B L É M Á J A . 

Erkölcs-bölcseleti tanulmány. 

Felolvastatott az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1913. február 28-án tartott 
közgyűlésén. 

Második, befejező közlemény. 

Motto : We feel that we are greater than 
we Know. Wordsworth. 

TANULMÁNYUNK első részének fejtegetésénél egy általános és 
egyetemes tényből indultunk ki. Ezen általános és egyete-

mes tény — miként láttuk — az erkölcsi érzék. Kimutattuk és 
pedig tisztán fölvezető (inductiv) úton, hogy ezen erkölcsi érzék 
általános és egyetemes léte örök mozzanatot (momentumot) zár 
magában. Ezt pedig azért, mivel úgy a jelenlegi való állapot, 
mint a világtörténelem és a tárgyilag kifogástalan népisme tanú-
sága szerint nem volt és nincs nép vagy néptörzs, mely «jó» és 
«rossz» között mindenkor és minden időben nem tett volna 
különbséget. Kimutattuk kétségbevonhatatlan tények és lélektani 
törvények alapján, hogy ezen általános és egyetemes ténynek 
egyenes szülöttje az erkölcstörvény ; hogy ennek szülöttje a köte-
lességérzet, lelkiismeret, felelősség és hogy ezek kényszerítő 
módon bizonyítják a szabadakarat létezését. Kimutattuk továbbá, 
hogy ezen erkölcsi tényezők, ezen erkölcsi tények már benső 
természetüknél fogva a vak természeti anyagra és a vak termé-
szeti erőkre, mint okokra, vissza nem vezethetők, illetőleg ezek-
ből le nem származtathatók. Okoskodásunknak tehát a józan ész 
szerint csak egy folyománya lehetett, az, hogy mindezen erkölcsi 
tényezők, melyeknek szerves összetétele az erkölcsi világrendet 
alkotja, egy legfelsőbb okra, egy személyes élő Istenre, vezeten-
dők vissza, mint forrásukra, mint ezen erkölcsi világrend Terem-
tőjére! De ezzel fölvezető (inductiv) úton kimutattuk, hogy az 
erkölcsi világrend Istennel, vagyis a vallással szervileg összefügg 
és tőle elválaszthatatlan. 

Ezek után mi a teendőnk? Ha az erkölcsi világrend pro-
blémáját meg akarjuk oldani, akkor — miként e tanulmány elején 
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kiemeltük — nem elégséges csak annak előzményeit (praemissáit) 
igazolnunk, de szükséges igazolnunk annak folyamányait is. Ezt 
igazolandók, megcsináljuk az úgynevezett «experimentum crucis»-t. 

Azt hiszem, miszerint nem szükséges valami különösen éles 
lélektani elme arra nézve, hogy ki-ki belássa, hogy az erkölcsi 
világrend betartása annál inkább van biztosítva, minél elevení-
tőbb hatást gyakorol az ember elméjére és akaratára e világ-
rendnek tengelye, az Isten. Mert hiszen ennek élénk tudata az 
erkölcsi világrend valamennyi hat szervével éreztetni fogja hatá-
sát. Ez lélektani igazság. Ezen lélektani igazságnak súlyát érezte 
már a pogány világ is. Innét van az, hogy az ókor összes népei-
nél úgy a nyilvános, mint a polgári életnek a vallás képezte 
alapját és hatalmas befolyást gyakorolt nemcsak a törvényeknek 
minő szellemben való megalkotására, de a nép egész jellemének 
kialakulására is. És pedig annyira, hogy ma a legkiválóbb törté-
nészek nyíltan vallják, miszerint az ókor népeinek történetét 
helyesen megítélni vallásuk pontos ismerete nélkül — lehetetlen !i 

A civilizációban nagyon előrehaladott hellenekről a világ-
történelem úgy emlékszik meg, hogy noha a politikai kötelékek, 
melyek ezen néptörzseket összeköték, meglehetősen lazák voltak 
is, de ami ezen néptörzseket mindenkor egy szoros egységgé 
forrasztotta össze, az a közös isteneknek tisztelete vala.2 

A történelem Numa Pompiliust Róma legbölcsebb uralko-
dójának nevezi. És két legfőbb erényét abban látja, hogy a 
rómaiakban a vallásos érzéket fölébresztette és állami intézkedé-
seinek alapjává a vallást tette, mi által hozzájárult Róma későbbi 
világnagyságához.3 És így végigmehetnénk az ókor összes népein 
és mindenütt ugyanazon jelenséggel találkoznánk. De nem lévén 
föladatunk a népek történetét megírni, röviden csak azt mond-
juk: a világtörténelem a vallást és az erkölcsiséget mindenütt a 
legszorosabban összeforrva mutatja és népéletről vallás nélkül e 
mai napig — mit sem tud! 

Ez történelmi igazság. 
De a föntebb említett lélektani igazság nagy horderejét és 

súlyát a jelenkor is tudja értékelni. Innét van, hogy ma is — 
általánosságban beszélek — minden civilizált és kulturállam 

1 Lásd Alvensleben «Allgemeine Weltgeschichte» I. kötet 41. lap. 
2 Alvensleben, Allgemeine Weltgeschichte I. köt. 102. lap. 
3 Alvensleben i. m. 1. köt. 118. és 123. lap. 
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törvényhozása «valláserkölcsi» alapon építi föl népének oktatását; 
hogy a «hittan» tanítását első helyre teszi. Nemcsak érdekes, de 
tanulságos is a hazai középiskolákról szóló törvénynek tárgyalá-
sakor kifejtett nagyon magas színvonalon álló vitában a «vallás-
erkölcsi kifejezés mellett elhangzott megdönthetlen érvek fölött 
való elmélkedés.» Ez érvelés azt mondja, hogy «a világ legtekin-
télyesebb paedagogusai valláskülönbség nélkül egyetértenek abban, 
hogy a «valláserkölcsi» neveléssel egybekapcsolt oktatás azon köz-
pont, mely körül az egész tanügynek forognia kell ; hogy a nép 
legjobbjai azt a meggyőződést vallják, hogy az összoktatásnak 
az elemi iskolától kezdve az egyetemig nemcsak az a föladata, 
hogy az ifjúság a tantárgyakban előmenetelt tegyen, hanem az is, 
hogy az embert szellem- s valláserkölcsileg lehetőleg legtökéle-
tesebb lénnyé kiképezze; hogy a józan elemek legnagyobbrésze 
erre nézve a vallási elveket nélkülözhetetleneknek tekinti, mivel 
úgy van meggyőződve, hogy az összes oktatásnak «valláserkölcsi» 
alapon nevelői befolyást kell gyakorolnia a szivekre.»1 

A miniszter ezen érvek súlyát és megdönthetetlen voltát nyíl-
tan elismerte, midőn kijelentette, miszerint nem is föltételezhető, 
hogy a középiskolai tanításnak «valláserkölcsi» alapja ne legyen, 
mit bizonyít azon tény is, hogy úgy a gimnáziumokban, mint a 
reáliskolákban a tantárgyak között a hit- és erkölcstan legelső 
helyre van téve.2 

És mindennek dacára a vége az lett, hogy az 1. §. máso-
dik bekezdésében a «valláserkölcsi» kitétel helyett a «magasabb» 
kifejezés foglalt helyet. Én úgy vélem, hogy nem az érvek elég-
telensége szülte ezen eredményt, hanem inkább a modernismus 
lehelete okozta álszégyen, de amelyet én — tekintettel a tárgy 
rendkívüli fontosságára — «gyávaság»-nak nevezek! Ezt annál 
inkább, mivel épen a törvény megalkotója, néhai Trefort Ágos-
ton, csak rövid idővel előbb a Ház általános tetszése közt egé-
szen más szint vallott. 1882. február 13-án Trefort Ágoston így 
szólt: «Ahol a positiv vallás megszűnik, ott megszűnik a positiv 
jog. Positiv vallás nélkül társadalmat összetartani s csak police-
val kormányozni nem lehet.» 

Ama lélektani igazság súlya helyes értékelésének tulajdoní-
tandó egy másik jelenség is, hogy ma minden kulturállam — 
ismét általánosságban beszélek — büntető-kódexében Istennek 

1 Lású az 1883. XXX. t.-c. 2 Lásd az 1883. XXX. t.-c. 



AZ ERKÖLCSI VILÁGREND PROBLÉMÁJA 151 

és a vallásnak is szentel §-t. így pl. a magyar büntető-kodex 
IX. fejezete ezen címet viseli: «A vallás és ennek szabad gya-
korlata elleni bűntettek és vétségek». De midőn ezt itt kiemel-
jük, ugyanakkor, tekintve a dolog rendkívüli fontosságát, meg kell 
emlékeznünk egy furcsa dologról is. Ugyanis, míg büntető-
kódexünk azt, ki Istent sérti, egy évig terjedhető fogházzal 
sújtja,1 addig arra, ki ugyanily módon a királyi ház vala-
melyik tagja ellen követ el sértést, már két évig terjedhető 
államfogházat határoz.2 De azért a dologban a lényeg meg lett 
tartva. 

Tárgyunkra pedig ez elég. 
A fölhozottakból tehát világosan kitűnik, hogy az ókor 

összes népei intézkedéseinek igazi kiinduló pontja és alapja a 
vallás vala. De kitűnik az is, hogy a jelenleg élő nemzetek is 
életbevágó intézkedéseiknél hatalmas emeltyűnek tekintik a val-
lást és azért ennek elhanyagolását az államgépezet működését meg-
akadályozó bűnnek tekintik. 

De ezt a nézetet és meggyőződést vallják az emberiség 
legjobbjai is. Erre nézve a kitűnő szellemek majdnem végtelen 
sorozatát hozhatnám föl. Rövidség okáért csak néhány nevet emlí-
tek. így Németországnak néhai hatalmas kancellárja, Bismarck 
herceg, így szólt : «Én igazán nem tudom, honnét venném a köte-
lességérzetet, ha Istentől nem».3 És a nagy államférfiú, Was-
hington György, ezeket mondá: «Legyünk óvatosak azon nézettel 
szemben, mely azt tartja, hogy az erkölcsiség vallás nélkül fönn-
tartható. Ész és tapasztalat azt bizonyítják, hogy igazi erkölcsi-
ség a vallásos alapelvek kizárása mellett nem virulhat».4 Sohm 
jogtanár a lipcsei egyetemen nyiltan kimondja: «Ha nincs Isten 
és örök élet, akkor nincs erkölcsiség és jog» .. .5 Viliari, a történész 
és volt olasz kultuszminiszter, így nyilatkozott: «Itt nem mint 
hivő beszélek, hanem mint történész, és mint ilyen, állítom : 
polgári társadalom vallás nélkül — eddig ismeretlen. Még senki 
sem találta föl a művészetet: a népet vallás nélkül erkölcsösen 
fölnevelni».6 És Martineau, a kiváló angol erkölcs-bölcselő, így 

1 Lásd az 1878. V. t.-c. 190. §-át. 
2 Lásd az 1878. V. t.-c. 141. §-át. 
3 Lásd Dr. P. Limán «Bismarck-Denkwürdigkeiten, I. köt. 19. lap. 
4 Lásd Schneider W. «Göttliche Weltordnung» 4. lap. 
5 Ugyanaz. 4. lap. 
6 Beilage zur All. Zeitung. München 1899. 26. sz. 
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szól : «Az isteni tekintély elfogadása nélkül az erkölcsiség egész 
szervezete csak rom».1 És II. Vilmos, Németország jelenlegi csá-
szárja, 1913. évi február 5-én Königsbergben tartott beszédében 
a többek között így szólt: «Nem harci babér, nem jólét, hatalom 
és tekintély biztosítja végső elemzésben egy népnek sorsát és 
jövőjét, hanem egyedül az erkölcsi erő, mely benne lakozik. 
Ennek az erőnek a gyökere az istenfélelem». 

De hogy a vallás mennyire nélkülözhetetlen az erkölcsi 
életre, talán legjobban bizonyítják a positivistáknak azon legújabb 
erőlködései, melyek oda irányulnak, hogy a morálból — vallást 
csináljanak. Salter pl. ily cimű munkát írt : «A morál vallása». Egy 
másik positivista, Tönnies, így szól: «Meg akarjuk kísérelni az 
ethikából vallást csinálni». Tudjuk, hogy Comte Ágoston, a posi-
tivismus atyja, az emberiség kultuszát tette meg vallásnak. Mind-
ezen erőlködések csak egyet bizonyítanak, azt, hogy az ember, 
bármennyire erőlködik is, saját bőréből kiugrani — nem képes ! 
Próbálják bizonyítani a vallás szükségtelen voltát, de ugyanakkor 
a vallás erejének hatása alól menekülni — képtelenek! Contra 
factum non valet argumentum, mondja a logika. A természet ellen 
érvelni, mindenkor — természetellenes ! Nincs máskép. A köteles-
ségérzetet csak a vallás képes megacélozni. Azéit nagyon téved-
nek, kik azt hiszik, hogy ezt elvégzi akár a közvélemény, akár a 
társadalmi szokások vagy a törvény sanctiója! A gyakorlati élet 
mást mutat. De meg aztán, ha volna is mindezeknek külső sikere, 
ez esetben is mindez csak az ü. n. «muszáj»-t, de nem a «kell»-t 
eredményezné. Ez pedig oly ethika — mondja Prohászka Ottokár — 
«mely a deres és káplárbot morálitásán túl nem ér».2 «Nemzeti 
létünk szempontjából — mondja egyik kiváló publicistánk — 
sokkal fontosabb a jó erkölcs és a családi életnek vallásos meg-
győződésen alapuló tisztasága, mint akár a gazdasági életnek, 
akár a kulturának fejlettsége».3 

Kapi Béla «A boldogság problémája» jeles tanulmányában 
minő eredményre jut ? A kiváló bölcselő-író ezeket mondja : « A lélek 
mélyén egy állandó erkölcsi hatalomnak kell lennie, Istent ismerő, 
embert becsülő világnézetnek, melyen fölépül egész életünk és 
melynek állandóságából táplálkozik életboldogságunk. Ennek 
a világnézetnek központja az élő Isten». És aztán ekkép végzi: 

1 Martineau «Types of Ethical Theory» I. köt. XVII. lap. 
2 «Modern Katholicizmus» 4. lap. 
3 «Budapesti Hirlap» 1913. január 19. «Nemzetnevelés» vezércikk. 
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«Tehát a boldogság problémáját a valláserkölcsi világnézet oldja 
meg».i 

Buckle Tamás «History of civilisation in England» ismeretes 
művében fölveti ezen kérdést: «Mi a haladás?» és azt mondja: 
«A felelet nagyon egyszerűnek látszik: kettős, értelmi és erkölcsi, 
amelynek elseje tudásunkra, a másik kötelmeinkre vonatkozik. 
Ezen kettős haladás, az értelmi és erkölcsi, a civilisatio fogalmára 
nézve lényeges és magában zárja az egész szellemi haladást. Hogy 
kötelmeinket végezni akarjuk, ez az erkölcsi rész, hogy tudjuk, 
hogyan kell azokat teljesítenünk, ez az értelmi rész. A haladás e 
két elem egyesített működésének az eredménye».2 Aztán föl-
veti a kérdést: «A szellemi működésnek melyik eleme a fon-
tosabb ?» E kérdésre adott felelete — lévén Buckle positivista — 
nem lephet meg bennünket. Buckle nemcsak azt feleli, hogy az 
«értelmi» elem, de annyira megy, az egész haladást az «értelmi» 
tényező számlájára irja.3 

Mielőtt szemébe néznénk Buckle ezen állításának, lássuk, 
mit mond erre egy másik positivista-bölcselő és honfitársa, 
Stuart Mill János. Mill ezeket irja: «Ha két körülmény minden-
kor egyformán szükséges valamely eredmény létrehozására, annak 
semmi értelme sincs azt állítani, hogy ennyi és ennyi jött létre 
belőle az egyik és ennyi a másik által. Ez épen olyan, mint 
ha valaki azt próbálná eldönteni, hogy az ollónak melyik fele 
működik erősebben a metszésnél; vagy hogy az öt és hat egy-
mással való szorzásnál e két tényező közül melyik folyt be 
nagyobb részben a 30 létrehozására».4 

De Buckle mindezzel nem törődik. O az «értelmi» tényezőre 
veti a fősúlyt, úgyannyira, hogy minden haladást ennek tulaj-
donít. Miután mi egész tanulmányunkban mindenütt a tényekre 
vetettünk fősúlyt, tehát itt is tényekkel akarunk felelni Buckle-nek. 
Ő azt mondja: «Hogy tudjuk, hogyan kell kötelmeinket teljesítenünk, 
ez az «értelmi» rész. Hát ez igaz is. És ez ellen senkinek sem lehet 
legkisebb kifogása. Ha valaki azt állítja, hogy a szerbtövis növény, 
ez állítás előtt mindenki meghajlik, akinek csak némi képzete 
van a növénytanról. De bizonyára hangosan tiltakoznánk mind-
nyájan, ha valaki ebből azt következtetné, hogy a szerbtövis roz-

1 «Budapesti Hirlap» 1912. január 6. sz. 
2 «History of civilisation in England» I. köt. 148. lap. 
3 U. o. I. köt. 149. 1. 
4 Nemzetgazdaságtan alapelvei. I. köt. 38—39. 11. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 11 
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maring. Azért alapos tévedésnek kell mondanunk, ha valaki azon 
körülményből, «hogy tudjuk, hogyan kell kötelmeinket teljesíte-
nünk», egyenesen és határozottan azt következteti, hogy ez már 
untig elég arra nézve is, hogy azokat valóban teljesíteni is 
fogjuk. 

Egy kis «experimentum crucis», vagyis ez állításnak a gya-
korlati élettel való egyszerű egybevetése, mindenkit azonnal 
meggyőz amaz állítás téves voltáról. Ezt már a pogány költő, 
Ovidius is, tisztán látta és belátta, midőn így szólt: «Video 
meliora proboque, détériora sequor.» Hányan tudják a «jót» és 
mégis a «rossz»-at cselekszik ! Csak vessünk egy pillanatot a 
gyakorlati életre. Én ennek megvilágítására mindenki által ismert 
és senki által nem tagadott példákat fogok választani. 

1871. január 21-én Versailles-ben nagy világesemény történt 
E napon kiáltatott ki I. Vilmos porosz király német császárnak. 
E napon alapíttatott meg a nagy és egységes Németország. 1871. 
május 10-én Frankfurtban egy másik nagy világesemény történt. 
E napon Íratott alá a békeszerződés Francia- és Németország között. 
E békeszerződés Németország konyhájára két tartományt és öt 
milliárd frankot, mint hadisarcot hozott. Ugyebár ezek tények. 
Ezen tények által Németország területileg nagyobbodott és öt 
milliárddal gazdagabbá lőn. De ezen két tényből, hogy területileg 
nagyobbodott és pénzügyileg gazdagabbá lőn, senki sem fogja 
következtetni, hogy nála az «értelmi» tényező erejében ezáltal 
csak egy aliótát is veszített volna. Miért is Buckle okoskodása 
szerint azt kell következtetnünk, hogy Németországban az «egész 
szellemi haladás» t. i. az «értelmi» és «erkölcsi» a legszebb 
harmóniában fogja éreztetni jelenlétét. 

Igen ám. De a való élet ennek nemcsak ellentmond, de 
egészen mást bizonyít. 

Németország «értelmi» tényezőjének kiváló fejlettségét 1870— 
71-ben megcsodálta az egész világ! Ez Buckle szerint pedig 
körülbelül annyit jelent, hogy Németország legjobbantudta, «hogyan 
kell kötelmeit teljesítenie», vagyis hogyan kell valóban erköl-
csösen élnie. És mégis mi következett be 1871. után? 

Egy angol kritikai szemle «Germany since of Peace of 
Frankfort» cím alatt egy tanulmányt közölt, melyben a következő 
erkölcsi tekintetben szomorú statisztikai adatokat sorolja fel. Azt 
mondja: «A francia háború után Németországban az uzsora ijesz-
tően kezdett garázdálkodni! Münchenben hol a francia háború 
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előtt, zálogháznak még hire-hamva sem volt, már 1877-ben 149 
zálogház volt működésben, melyekben átlag 1200/o-kal dolgoztak! 
Az élelmiszerek meghamisítását semmi sem akadályozta. Ennek 
folyamánya vala, hogy Berlinben a tejet 30°/o-kal vízzel keverték; 
a tejszint mésszel és borjuvelővel. A hentesek burgonyaliszttel 
töltötték meg a hurkákat és anilinnal föstötték. A kenyérlisztet 
faporral keverték. Badenben kávét gyártottak, melynek 4/5 cigori 
vala. A régi jó viszony a mester és tanuló között teljesen fel-
bomlott. A pálinkabódék száma 1873—1876-ig 188 ezerről 255 
ezerre szaporodott, mely számmal a részegségek száma paralell 
haladt. A színházak nem lévén többé engedélyhez kötve, roppantul 
megsokasodtak. Minden kis városban színház alakult. Ezek, hogy 
a publikumot magukhoz csalogassák, ocsmány mutatványokban 
egymást túllicitálták. Az ú. n. «Tingel-Tangel»-ekben félig mezí-
telen nők játszottak s trágár és undorító énekekkel igyekeztek a 
füleket csiklandozni. Mindezen intézmények a prostitúció iskolái 
lettek. Ugyanezt kell mondanunk az ú. n. «ebédlőtermek»-ről, 
melyeket azzal kínálgattak, hogy «kellemes női társasággal» vannak 
ellátva. A szélhámosság tetőpontra hágott. A legszemérmetlenebb 
regények és szennyes röpiratok szabadon árusíttattak. Az ú. n. 
«félvilági» szellem teljesen általjárta az irodalmat. Csak a berlini 
újságnak, a «Kladeradatsch»-nak hirdetési rovatait kell megtekin-
tenünk, hogy fogalmat szerezzünk magunknak az erkölcsiség 
szomorú állapotáról. Mellőzve az ezen hirdetésekben olvasható 
ocsmányságokat, kérdezzük: csodálkozhatni-e, hogy a dolgok ily 
állapota mellett a magasabb osztályokban fellépett a pessimismus 
és Hartmann a nap bölcselője lőn? hogy az alsóbb osztályok-
ban a szociáldemokrácia óriási haladást tőn?; hogy az erköl-
csiség hanyatlásával a durvaság növekedett? hogy a bűntettek 
száma roppantul emelkedett?! 1871-ben Rajnában egy munkásház 
átlag 350 csavargót szállásolt el. E szám 1877-ben 669-re emel-
kedett. Ezek között az előbbi évben volt 61 prostituált, az utóbbi 
évben 222! Poroszországban 1871-ben 6403 személy állítatott 
bűntény miatt a biróság elé; e szám 1877-ben 12.807-re emel-
kedett és csak 1314 lőn fölmentve, tehát a szaporodás 78-020/o, 
sőt némely esetekben még nagyobb. így gyilkosság miatt 144°/o; 
gyermekgyilkosság miatt 83°/o; az erkölcsiség elleni büntettek 
miatt 1020/0 ; okmányhamisítás miatt 9 0 % ; hamis csőd miatt 
286°/o. Bajorországban a bűntettek száma 1872-ben 3555 vala. 
E szám 1876-ban 5273-ra emelkedett. A többi államok hasonló 

11* 
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emelkedést mutatnak. Különösen elszomorító jelenség, hogy a 
bűntettesek között az első helyet a fiatalság foglalja el. És a 
kritikus ezek után így szól: «Ha az önérzet, a kötelesség- és 
felelősségérzet hanyatlik, akkor a menekvés, mely az élet mos-
tohasága elől önmagától kínálkozik : az önmegsemmisítés. Porosz-
országban — mondja — 1871-ben 2723 személy követett el 
öngyilkosságot. E szám 1875-ben 3278-ra emelkedett !»i 

Az erkölcs-bölcselő statisztikusok az öngyilkosságok számá-
nak ezen rohamos emelkedését az erkölcsi sülyedésben látják, 
így a jeles Drobisch ezeket írja: «Az erkölcsileg tarthatatlan és 
vallástalan ember az évek haladtával mindjobban kétségbeesik; 
a testi és szellemi erők hanyatlásának érzetével a bátortalanság 
mindinkább erőt vesz rajta és benne a beteges kedélyállapot 
uralkodóvá válik és a remény a kedvezőtlen viszonyoktól való 
menekülésre elvész. Ahol hiányzik az erkölcsi önuralom, a 
gondviselésbe és a földi életen túl terjedő rendeltetésben való 
hit, ott az öngyilkosság csak természetes folyománya részben 
általános, részben pedig a különös viszonyokon alapuló és az 
évekkel gyarapodó körülményeknek. Beszélnek ugyan az öngyil-
kosságra való hajlamról. De hogy egy ilyen hajlam eredetileg 
léteznék az emberben, ezt még senki sem merte állítani. Mert 
hiszen általánosan ismert tény, hogy az önfenntartás ösztöne és 
az élethez való ragaszkodás oly erősen és mélyen gyökereznek 
az ember természetében, miszerint az öngyilkosság mindenkor 
mint természetellenes cselekedet jelentkezik.»2 

Egészen így gondolkodott Bismarck is. Frankfurtból 1851. 
július 3-án kelt és nejéhez intézett levelében a többek között 
ezeket irja: «Nem tudom elképzelni, hogyan képes az olyan 
ember, aki önmaga fölött gondolkozott s Istenről mitsem tud, 
vagy mitsem akar tudni, ez életet elviselni. Ha Isten nélkül kel-
lene élnem, igazán nem tudnám, miért nem dobnám el, mint 
valami piszkos inget, ez életet magamtól!»3 

Nézzünk meg egy más példát. Vegyük Franciaországot. 
Habár ebben az országban Buckle szerint a felvezető (induktiv) 
módszer helyett a levezető (deduktiv) volt az uralkodó, melyet 
ő meddőnek mond, mindazáltal barát és ellenség Franciaország 

1 Lásd. Edinburgh Review 1879. évi októberi számát 309-312. 11. 
2 Drobisch «Die moralische Statistik» 53. lap. 
3 Dr. P. Liman «Bismark-Denkwürdigkeiten» I. k ö t 15. lap. 
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«értelmi» színvonalát és pedig magas színvonalát minden leg-
kisebb vonakodás nélkül elismeri. De elismeri Buckle is. És azért 
Buckle álláspontjáról azt kell és kellene következtetnünk, hogy 
Franciaországban az «egész szellemi haladás», tehát az «értelmi» 
és «erkölcsi» a legszebb összhangzatban fogja éreztetni jelenlétét. 
Igen ám! De hogy Buckle okoskodása mennyire csütörtököt 
mondott, azt itt is, mint Németországban, a gyakorlati élet szo-
morúan ugyan, de azért nagyon is világosan mutatja. 

Mi itt is, miként eddig, csakis száraz, mindenki által ismert 
és elismert tényekkel fogunk bizonyítani. 

Qambetta, a nagynak kikiáltott államférfiú, mint miniszter-
elnök annak idején a kamarában így mutatkozott be: «Az ellen-
ség a klerikálizmus !» És a «klerikálizmus» alatt nem csupán a 
nemzet régi hitét értette, hanem az Isten tekintélyébe vetett 
minden hitet. Tüntetőleg elvetette a hitnek minden formáját. Hogy 
célját : minden positiv vallás kiirtását, biztosabban elérhesse, csupa 
«positivisták»-kal vétette magát körül. Közoktatási miniszternek 
egy nyiltan bevallott atheistát választott. Az ekképen elvetett 
mag csak hamar meghozta a kívánt gyümölcsöt. Az alsóház egy 
tagja felkelt és kifejtette, hogy miután Isten létét bebizonyítani 
nem lehet, azért jogtalanság a tanítókat arra kötelezni, hogy az 
iskolában ezen «képzeleti» lényről beszéljenek. Ez volt a máso-
dik nagy lépés. Ezt gyorsan követte a harmadik. A törvényhozás 
1882-ben véglegesen leszámolt a vallással és kiküszöbölte az — 
iskolából ! 

Most következett volna a népéletnek kialakulására irányuló 
programm megvalósítása, vagyis Buckle-lel szólva az «egész 
szellemi haladás» «értelmi» és «erkölcsi» előmozdítása. De mi 
történt? Míg az «értelmi» tényezőnek emeltyűjét, vagyis «hogy 
tudjuk, hogyan kell kötelmeinket teljesítenünk», érintetlenül hagy-
ták: addig az «erkölcsi» tényezőnek emeltyűjét, vagyis hogy 
«kötelmeinket akarjuk is teljesíteni», a fentemlített három lépés-
sel véglegesen megsemmisítették. Eképen aztán az «erkölcsi» 
tényező positiv irányban nem működhetvén, annál erősebben 
éreztette hatását negativ irányban — erkölcsi rombolásban ! Józa-
nul mást várni alig lehetett. Mert ha áll, hogy a fizikai világ 
törvényei ellen büntetlenül senki sem vétkezhetik, akkor bizo-
nyos az is, hogy az erkölcsi világrend törvényeit sem lehet bün-
tetlenül megszegnünk. Hogy ez így és nem máskép történt, szo-
morú tények bizonyítják. 
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Mit eredményezett a vallásnak kiküszöbölése az iskolából ? 
«A fiatalkorú bűntetteseknek más államokhoz képest aránytalan fel-
szaporodását, az u. n. «apachokat», a bűntevők ez új, félig gyerkőce 
typusát; eredményezte a magzatelhajtás szabadságának nyiltan 
működő propagandáját; a születések aggasztó apadását; ered-
ményezte a rombolási és gyujtogatási szellemet; szülte a had-
sereg, a nemzeti zászló gyalázását; szülte a haza iránti hűtlen-
séget — mondja dr. Concha Győző.1 «Eredményezte — mondja 
egy kiváló német erkölcsbölcselő — hogy Franciaországban 
újabb időben évenkint 20 ezer kiskorú kerül a biróság elé súlyos 
bűntett miatt.»2 A törvényszéki tárgyalások alapján legújabban 
összeállított statisztika e képet még sötétebb színekben tünteti 
fel, amennyiben a 19 éven aluli bűnösök számát 40 ezerre teszi. 
Es ami még ennél is szomorúbb, az a következő statisztikai adat. 
Csak a Párisban 1909-ben letartóztatott 26 ezer gonosztevő közül 
16 ezer még nem volt 19 éves. Ugyanabban az évben a sze-
mérem elleni vétségek száma a fiatal korúak között 52 száza-
lékkal emelkedett. 

Honnét mindezen gonoszság? Honnét ezen mély erkölcsi 
siilyedés? Tanulmányunkban eddig fejtegetett és megállapított 
elvekből önként kínálkozik az igazi felelet. De hogy ki-ki lássa, 
miszerint minden józan ésszel biró ezen elveknek megfelelőleg 
gondolkodik, ide írjuk azon szomorú, de komolyan megszívle-
lendő igazságokat, melyeket egyik hazai lapunk Bonnot esete 
alkalmából írt. A világhírre szert tett automobilos rablóvezérről 
írván, ezeket mondja: «E kérdésre — mondja — a multkorában 
megható választ adott egy francia katona, akit gyilkosság miatt 
halálra Ítéltek és aki szintén végrendeletet hagyott hátra, mint 
Bonnot. Meggyónta a sír szájánál, hogy lelkét már gyermek-
korában megmérgezte az — iskola. Egy éretlen és élhetetlen 
tanító gúnyos szavakkal, szívtelen és üres kritikával ölte ki lel-
kéből a hitet anélkül, hogy az élő vallásosság helyébe más 
érzést tudott volna beléje oltani, ugyanoly hatosat, megnyug-
tatót, irányítót, egyensúlyozót. A régi hagyományok és az új, 
gyökértelen kétség közt ingadozva elvesztette erkölcsi érzékét. 
Otthon, a szülei házban, ódivatú anyja a maga igazságaira taní-

1 Lásd Concha Győző előadását az 1911. évi kath. nagygyűlésen. 
2 Kaufmann M. «Die christliche Moral und moderne atheistische Ethik. 

18-ik lap. 



AZ ERKÖLCSI VILÁGREND PROBLÉMÁJA 159 

totta. Az iskolában pedig egyebet sem hallott, mint a kinyilat-
koztatott valláson, a tízparancsolat igéin, a hitben való megiga-
zoláson mulató gúnyszót! így maradt iránytű nélkül, mire kilé-
pett az életbe. 

«így nevelkedik ma Franciaország ifjúságának jókora több-
sége. A dicsőség nemzete fényes múltja folyamán megbirt sok 
nehéz ostromot, idegenek betörését, uralkodói gőgjét, jakobinusai 
zsarnokságát, területe megcsonkítását, népsége tudatos és szándé-
kolt apadását. Ezt nem birja ki. Mint a rothadás terjed egyre 
mélyebben ez a laikusnak nevezett, valójában pedig anarkista 
szellem, amely ma már nem mellőzi, hanem üldözi a vallást és 
öntelt gőgjében azt hiszi, hogy ez ösztönös érzést pótolhatja 
csekély filozófiájával. Hirdeti a vallásnélküli erkölcsöt és úrrá 
teszi az erkölcstelenség vallását. Ebből a sötét miliőből kerülnek 
ki a módszeres eljárást követő rablógyilkosok».1 

Hogy a kép, melyet most bemutattam, épen nem túlzott, 
idézek egy francia nagy államfériút és jeles irót, Simon Gyulát, 
aki nem ellensége a köztársaságnak. Simon Gyula «Isten, haza, 
szabadság» jeles művében, mely 1883-ban jelent meg, a követ-
kezőket írja: «Mint tettünk ezen utolsó három évben? Nem csinál-
tunk egyebet, mint romokat. Az ország értelmiségét lealacsonyí-
tottuk azáltal, hogy alávetettük a tömegnek és a tömeget az-
által, hogy megfosztottuk hitének tárgyaitól. íme ! ez rövid szavak-
ban a mi történetünk». És a műnek angol bírálója a fenti nyilat-
kozathoz ezt a megjegyzést fűzi : «A veredikt szomorú és olyan 
férfiútól jő, ki nem ellensége a köztársaságnak; ellenkezőleg, az 
igazi liberális elveknek lelkes bajnoka.»2 

Midőn 1870-ben a második francia császárság elbukott, 
akkor egy bizottság hatolt be a császári lakba és a császári család 
titkos levelezéseit lefoglalta. Ezeket utóbb nyilvánosságra hozták. 
Miután e titkos levelek kiadó-szerkesztője a levelek nyomán össze-
állította volna azon rengeteg összegeket, melyeket a császári család 
elpazarolt anélkül, hogy abból az államnak legcsekélyebb haszna lett 
volna, akkor így kiált fel: «íme! ennyit emésztett fel azok családja, 
kik bennünket Lipcséhez, Waterloo-hoz és Sedánhoz vezettek»!3 

1 Lsd «Budapesti Hirlap» 1912. április 30. sz. 
2 «The veredict is sorrowful one, and proceeds from a man, who is no 

enemy of the Republic, but, on the contrary, an ardent champion of true 
liberal principles.» Edinburgh Review, 1883. évi áprilisi füzet, 591. lap. 

3 Edinburgh Review, 1885. januáriusi füzet, 251. lap. 
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Én meg azt mondom : ha a mai francia nemzet bizottságot 
küldene ki azzal a feladattal, számítsa össze azon rengeteg erkölcsi 
kárt, melyet a harmadik köztársaság kormányzói a nemzetben 
tettek, akkor e bizottság még nagyobb és mindenesetre jogosabb 
méltatlankodással így kiálthatna fel : ime ! mennyi bizalmat paza-
roltunk azon férfiakra, kik a francia nemzetet az erkölcstelenség 
Gomorráhjához és Sodomájához vezették! 

Mert komolyan szemlélve e két képet és elmélkedve azok 
sötét vonásain, talán nem lehetne túlságosan csodálkozni azon 
sem, ha ma, a Krisztus utáni XX. században újra elhangzanának 
az egész mindenséget sarkaiban megrázó azon szavak, melyek a 
Genesis könyvének tanúsága szerint már egyszer elhangzottak, 
midőn a Teremtő ily szavakra fakadt: «Poenitet enim mefecisse 
eos», «bánom, hogy az embert teremtettem».1 

E két kép — Francia- és Németországról — noha nincsen 
mesterséges színekkel festve, hanem száraz és tagadhatatlan tények-
ből van összeállítva, mindenesetre kettőt bizonyít: először, hogy 
az «értelmi» tényező egymagában véve «egész szellemi haladást» 
létrehozni képtelen; és másodszor, hogy az «erkölcsi» tényező 
megbénítása a legnagyobb erkölcsi sülyedést idézi elő.2 

Miért is teljes meggyőződéssel azt állítjuk és azt hangoz-
tatjuk, hogy oly kormányzókkal, kik az isteni tekintélyt elvetik ; 
oly államférfiakkal, kik a népet hitétől megfosztják; oly bölcse-
lettel, mely istentelen anyagelvűségbe sülyedt; oly irodalommal, 
mely az istenkáromlás és a szemérmetlenség szolgálatába szegő-
dött, sem katonai hatalom, sem kiterjedt oktatás nem képes meg-
szüntetni azon veszélyeket, melyek a társadalom egész szervezetét 
fenyegetik.3 

1 Genesis, VI. fej. 7. v. 
2 Hogy az «értelmi» tényező egyoldalú fejlesztése mennyire nem szolgál 

az emberiség boldogítására, ide irom, amit egyik napilapunk «negyedik fegy-
vernem» cím alatt írt. A tanulságos sorok így szólnak : «Örök átka az emberi-
ségnek, hogy a haladás minden vívmányát a halál szolgálatába állítja. Mintha 
a természet úgy állna bosszút a lázas kiváncsiságú, minden titkot megfejteni 
akaró emberen, hogy elsősorban a tőrt élesíti, amellyel az emberek egymás 
szivét keresik. A fizikai, a technikai, a kémiai törvények fölismerésének az első 
eredménye mindig a harcászat tökéletesítése volt. Lám, alig oldották meg a 
repülés problémáját, már is megszólalt a hadsereg : ez jó lesz nekem ! A magas-
ból, ahol a régi, naiv elme az eget kereste, bombát fogunk leszórni ! Hova 
fog ez vezetni? Talán épen a tömeggyilkosság könnyűsége fogja rákény-
szeríteni a nemzeteket az örök békére». Budapesti Hirlap, 1912. márc. 19. sz. 

3 Lásd. Edinburgh Review, 1879. áprilisi szám, 532. lap. 
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A kérdés most ez: mi tehát a teendő? Mi óvhatja meg 
úgy az egyes embert, mint egész nemzeteket az erkölcsi sülye-
déstől és mi biztosíthatja úgy az egyes embernél, mint egész 
nemzeteknél az erkölcsi haladást? 

Akik a jelen tanulmányt figyelemmel olvasták, azok e kér-
désre minden legkisebb nehézség nélkül felelhetnek. Mielőtt e 
kérdésre a feleletet megadnók, még vissza kell térnünk Buckle 
Tamásra. Buckle az «egész» szellemi haladást az «értelmi» és 
«erkölcsi» elem eredményének, resultátumának mondja. «Hogy 
tudjuk — mondja — hogyan kell kötelmeinket végeznünk, ez 
az «értelmi» rész; hogy akarjuk kötelmeinket teljesíteni, ez az 
«erkölcsi» rész. És noha láttuk, miszerint Buckle nemcsak nagyobb 
fontosságot tulajdonít az «értelmi» elemnek, de az «egész» szel-
lemi haladást az «értelmi» tényező számlájára írja, mi ennek 
ellenében kimutattuk, hogy a gyakorlati élet egészen mást bizo-
nyít és azért azok után, amiket erre vonatkozólag a gyakorlati 
életből vett hiteles statisztikai tények alapján megállapítottunk, 
azt állítjuk, miszerint, ha már különbséget teszünk a két ténye-
zőnek az «egész» szellemi haladás létrehozásában kifejtett hatását 
illetőleg, akkor a nagyobb súlyt az «erkölcsi» elemnek kell 
odaítélnünk. Mert hiszen ismeretes dolog, miszerint a legritkább 
esetek közé tartozik, hogy az ember tudatlanságból vétkezik, 
vagy követ el vétséget vagy büntettet. 

De így állván a dolog, világos, hogy minden erőnkből 
arra kell törekednünk, hogy az akaratot, mely hivatva van a 
kötelmeket teljesíteni, a legerősebb indokkal vagy okkal hozzuk 
kapcsolatba. Ezen legerősebb s leghatályosabb ok pedig az lesz, 
melyről az egyetemes tapasztalat, a világtörténelem és a néplélek 
vizsgálói kétségbevonhatatlan tényekkel kimutatták, hogy úgy az 
emberi akarat mozgásba hozatalára, mint az emberi energia 
kifejlesztésére mindenkor csodálatos hatást gyakorolt, hogy a 
kötelességérzetet ellenállhatatlanul erőssé, a felelősségérzetet 
élénkké és világossá és az akaratot szilárddá és megingathatat-
lanná tette ! És közelebbről meghatározva ez okot, rá kell mutat-
nunk, hogy ezen ok az, mely eredetileg a kötelességérzetet az 
az emberi természetbe plántálta. Vissza kell tehát térnünk a köte-
lességérzetnek alapul szolgáló és ezen érzetet erősítő okhoz; 
melynek egyedüli üdvözítő volta mellett — miként láttuk — a 
világtörténelem, az emberiség egyetemes érzülete és a józan 
lélektani belátás nyilatkoztak. Ezen szellemi triumvirátus pedig 
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ezen okot az egy élő Istenben való szilárd hitben jelölte meg, 
midőn kimondotta, hogy az igazi erkölcsiség örök frigyesülés-
ben van a vallással! És azért «quod Deus conjunxit, homo non 
separet»; «amit Isten összekötött, ember szét ne válassza».1 Már 
Lessing így szólt: «Megismerni egy Istent s róla megalkotni a 
legméltóbb fogalmakat s minden cselekedeteinknél és gondolataink-
nál ezen legméltóbb fogalmakra tekintettel lenni, ez összfoglalata 
minden vallásnak». Lessing szavaiból világosan következik, hogy 
az Istenbe vetett hitnek kell irányítania és vezérelnie minden 
cselekedetünket és egész gondolkodásunkat, vagyis cselekedeteink-
nek és gondolatainknak mindenkor szoros kapcsolatban kell len-
niök a vallással. Lessing azt is mondja, hogy Istenről «legméltóbb» 
fogalmakat kell alkotnunk magunknak. Ezt a kifejezést, «legmél-
tóbb», külön is hangsúlyozzuk és külön is kiemeljük, mivel 
további fejtegetésünknél mi is kiváló súlyt óhajtunk vetni e 
kifejezés nagy jelentőségére. 

Miután a jelen tanulmány feladata nem az, hogy a létező 
vallások philosophiáját írjuk meg, sem pedig az, hogy a létező 
vallások közül melyik az egyedül igaz, hanem feladatunk annak 
kimutatása, hogy erkölcsiség vallás nélkül egy nagy képtelenség, 
azért — e szempontból tárgyalván a nagy problémát — azon 
kérdés: a létező vallások közül melyik az egyedüli igaz, bennün-
ket— nem érint. Ami minket közelről, többet mondok, közvetet-
lenül érint, az azon kérdés: melyik a ma létező vallások között 
az, mely az Istenről a «legméltóbb» fogalmakat nyújtja? És most 
nyugodtan feltehetjük a kérdést: mi e tekintetben az egyetemes 
nézet? Mi az általános közérzület? 

E kérdésre — szerencsénkre — oly feleletet adhatunk, mely-
hez a ma élő emberiség legcivilizáltabb része egyhangúlag járul. 
És e felelet: a keresztény vallás! Mert bármi ellenvetést tettek 
vagy tesznek egyesek a kereszténység ellen, abban mégis mind-
nyájan egyetértenek, hogy a ma létező vallások között a keresz-
ténység az, mely az Istenről a legtisztább, vagy Lessing-gel 
szólva, a «legméltóbb» fogalmakat nyújtja. Hiába mondja Buckle, 
hogy «az új-testamentum egyetlen egy maximát sem tartal-
maz, melyet már előbb ki nem mondtak volna». «Azt állítani — 
mondja Buckle, — hogy a kereszténység az emberiségnek addig 
ismeretlen erkölcsi igazságokat nyújtott volna, ez vagy vastag 

1 S. Math. XIX. fej. 6. v. 
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tudatlanság vagy szándékos csalás».1 Az iránt teljesen nyugod-
tak lehetünk, hogy Buckle merész mondásaival semmiféle komoly 
gondolkodót, kinek szivében az igazság iránti szeretetnek leg-
kisebb szikrája ég, megtéveszteni nem fog. Krisztus erkölcsi 
mondásai sokkal ismeretesebbek a művelt közönség előtt, hogy 
itt legkisebb kétely fennforoghatna. Számos nagy tekintélynek 
örvendő hivő tudóssal cáfolhatnók Buckle-t. Szándékosan nem 
tesszük. És nem azért nem tesszük, mintha azon véleményben 
volnánk, hogy az igazság más volna akkor, ha azt egy hivő 
keresztény mondja és ismét más, ha ugyanazon igazságot a keresz-
ténység ellensége mondja. Midőn szent Péter egész lelkét kiöntve 
így szólt: «Tu es Christus, filius Dei vivi», «Te vagy Krisztus, 
az élő Istennek fia»,2 akkor bizonyára ugyanazon igazságot 
mondta, mint a pogány római százados, midőn a Golgotán tör-
ténteket közvetetlenül szemlélvén, ily vallomásra fakadt: «Vere 
Filius Dei erat iste». «Ez valóban Istennek Fia vala».3 Igaz, az 
igazság ugyanaz vala, de pogánytól, az ellenségtől, jővén, hatá-
lyosság tekintetében, ez utóbbi — becsesebb ! 

Csakis ez a szempont indít bennünket arra, hogy Buckle-lel 
szemben elsősorban a kereszténység nyilt ellenségeit idézzük. így 
Stuart Mill János, ki nyíltan positivistának vallotta magát, ezeket 
írja: «Azt hiszem, hogy mindaz, ami az ethikában jó, visszavezet-
hető Krisztus mondásaira és pedig anélkül, hogy ezen mondások 
külső formáján nagyobb változtatást kellene tennünk, mintamilyent 
tettek azok, kik belőlük valamely gyakorlati magaviseleti rend-
szert iparkodtak elvonni».4 A szintén positivista és a keresz-
ténység ádáz ellensége Booth J. ily vallomást kénytelen tenni : 
«Nem hunyok szemet azon alapvető reformáció előtt, mely a 
kereszténység bevezetésével egyidejűleg az erkölcsiség terén 
történt és hogy a szeretet, jótékonyság, alázatosság, önmegtagadás 
elveit Jézusnak köszönhetjük».5 És ugyanazon Booth egyik helyen 
ekképen nyilatkozik: «Bármi uton történt is a világ erkölcsi 
állapotában a kereszténység bevezetésével egyidejűleg a nagy 
változás, annyi bizonyos, hogy az eredmény megvan, kitöröl-
hetetlen betűkkel van az feljegyezve; össze van szőve az egész 

1 History of Civilisation in England. I. köt. 153. 1. 
2 S. Math. XVI. fej. 16. v. 
3 S. Math. XXVII. fej. 54. v. 
4 Mill-Kállay B., A szabadságról. 83. 1. 
5 Booth James: «The Problem of the World and the Church. XI—XII. lap. 
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civilizált társadalommal és arra van destinálva, hogy a világ 
minden jövő korára jótékony hatást gyakoroljon», i És Lecky, a 
kritikus történész ezeket irja: «Jézus rövid három évi tevékeny 
életének egyszerű emléke az emberiség regenerálására és meg-
szelídítésére többet tett, mint a bölcselők minden kutatásai és a 
morálisták összes exhortációi». És Paulsen Frigyes, berlini egye-
temi tanár, szintén positivista, ezeket írja: «Sokszor fölvetették a 
kérdést: miben is fekszik a sokszor holtnak kikiáltott és holtnak 
hitt katholikus egyház életerejének titka? Talán a tömegek babona-
ságában és tudatlanságában ? Vagy gyermeki félelemben oly 
dolgoktól, melyek nem léteznek? Vagy az egyházi organizáció 
szilárdságában ? Vagy vezetői okosságában ? Vagy e világ urainak 
támogatásában? A tulajdonképeni titok abban fekszik, hogy benne 
férfiak és nők mindenkor erőt találtak arra, hogy életüket felál-
dozzák. A kereszténység tehát fenn fog tartatni egyedül olyanok 
által, kik érette szolgálni, szenvedni és meghalni készek».2 

Mielőtt tovább mennénk: mi az, mi ezeket szolgálatra, 
szenvedésre és a halálra birja? Mert az igazi titkot még csak ez 
fogja előttünk felfedni. Ez pedig Krisztus tanítása. Midőn Krisztus 
feltámadása után az Emmaus-ba menő két tanítvánnyal találkozott 
és velők beszélgetésbe ereszkedvén, ezek egyike így szólt volna 
hozzá: «Mi pedig azt reméljük vala, hogy ő volna az, aki meg-
szabadítaná Izraelt». — «Nos autem sperabamus quia ipse esset 
redempturus Israel»,3 akkor Krisztus ezen jelentős szavakat mondá: 
«O stulti, et tardi corde ad credendum in omnibus, quae locuti 
sunt Prophetae ! Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare 
in gloriam suam?» «Oh balgatagok és rest szivüek mindazoknak 
elhivésére, amiket a Próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett-e 
szenvedni Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?»4 

íme ! Krisztus azon tanának «Regnum Dei vim patitur» bővebb 
kifejtése! És mivel ösztönzi Krisztus az ő híveit ezen tanának 
követésére? «Exemptum dedi vobis», «Példát adtam nektek».5 És 
mindezt mintegy megpecsételi, midőn egy másik helyen így szól : 
«Discite a me», «Tanuljatok tőlem».6 Ha tehát Paulsen szerint 

1 Booth James : «The Problem of the World and the Church». 184. lap. 
2 Paulsen F.: «System der Ethik», I. köt. 127. lap. 
3 S. Luc. XXIV. fej. 21. v. 
* S. Luc. XXIV. fej. 25—26. v. 
s S. Joan. XIII. f. 15. v. 
6 S. Math. XI. f. 29. v. 
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az egyház életerejének titka abban fekszik, hogy benne férfiak és 
nők mindenkor találtak erőt arra, hogy érette szolgáljanak, 
szenvedjenek, meghaljanak, akkor meg ezen cselekedeteknek igazi 
titka Jézus tanításában fekszik. 

És Taine, a francia positivista, miután felsorolta volna mind-
azon nagy szolgálatokat, melyeket a kereszténység az értelmi és 
erkölcsi téren az emberiségnek tett, így folytatja: «Sem a bölcsei^ 
kedő ész, sem a művészeti és irodalmi kultura és semmiféle 
kormányzat nem tudja e nemű szolgálatait pótolni».1 Már most 
kérdjük: ha Buckle szerint «az új-testamentum egyetlen egy 
maximát sem tartalmaz, melyet már előbb ki nem mondtak 
volna», akkor hogyan történt, hogy ezen «régi» maximák egész 
Krisztus eljöveteléig teljesen hatástalanok maradván, még csak a 
kereszténység bevezetésével éreztették jótékony és megbecsülhe-
tetlen hatásukat ? ! Ennek kimutatását Buckle egészen elfelejtette ; 
elfelejtette pedig azért, mert ennek kimutatása még az ő éles 
elméjének sem állt hatalmában ! 

És nunc paulo majora canamus ; nunc venio ad virum for-
tissimum ! 

Lássuk, mit mond Chamberlain, aki szintén positivista ? Ezen 
erős tollú iró így szól: «Erkölcsi kulturát az emberiség még 
csak Krisztus által nyert; többet mondok: az erkölcsi kultura 
lehetőségét».2 «Egészen Krisztusig a vérboszu minden emberek 
szent törvénye vala; de a Megfeszített így kiálta: «Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek».3 Már most én 
úgy vélem, hogy Buckle-lel szemben határozott pozitivisták és 
a kereszténység nyilt ellenségei részéről nyújtott ennyi bizonyíték 
untig elég! 

De, ha mindezen bizonyítékokkal — melyeket mi becseseknek 
tartunk -— nem is rendelkeznénk, ez esetben sem kellene kétségbe 
esnünk. Vannak hiteles okmányaink, melyek Krisztus erkölcsi 
tanait tisztán mutatják. De nemcsak ez. A világtörténelem hitelesen 
feljegyezte azon erkölcsi maximákat is, melyeket az emberiség 
Krisztus eljöveteléig ismert és magaviselete zsinórmértékéül elfo-
gadott. Éppen a világtörténelem följegyzéseiből tudjuk, hogy a 

' Lásd Giesswein Sándor dr. : «Társadalmi problémák és keresztény világ-
nézet». 171. lap. 

2 Lásd Chamberlain : «Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts». I. köt. 
207. lap. 

3 Lásd Chamberlain i. m. I. köt. 206. lap. 
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legalacsonyabb kulturfokon erkölcsi szempontból csak a törzs-
beliek vétetnek figyelembe, úgy annyira, hogy erkölcsi kötelezett-
séget a saját törzsbeiieken kiviil állókra kiterjeszteni nemcsak 
nem tartják szükségesnek, de egyenesen károsnak. Sőt a civilizáció 
terjedése sem volt képes áttörni ezen szük keretet. Thaïes pl. a 
szerencsétlenségben abban talál vigasztalást, hogy az ellenségnek 
még rosszabbul megy a dolga.1 Solon, Periander és Chilon 
határozottan állást foglalnak ellenséggyűlölet és boszu mellett.2 

Görögország három nagy dramatikusa, Äschylos, Sophokles és 
Euripides dicshimnuszt zengenek a kegyetlen boszunak, sőt ebben 
látják a — férfibecsületet! Még egy Aristoteles is így szólt: 
«Si oportet amicis bene facere, inimicis non oportet, ha köte-
lesek vagyunk jót tenni barátainkkal, nem köteleztetünk erre 
ellenségeinkkel szemben». Piátóról mondják, hogy az ellenség 
szeretetét illetőleg meglehetősen megközelítette volna Krisztus 
erkölcstanát. De ezt csak egyoldalú bámulói mondják. A tárgyi-
lagos kritika könnyen kimutatta, hogy ez Platónál kizárt dolog 
vala. Kizárt dolog vala pedig azért, mivel tudjuk, hogy Plató az 
emberiség teljes méltósága elismerésének valódi magaslatára nem 
emelkedett. A nyomorék gyermekek megöletését ő is sürgette és 
a rabszolgaságban semmi természetellenest nem látott. Tudjuk, 
hogy a civilizációban nagyon előrehaladott Spartában minden 
gyermeket azonnal születése után megvizsgáltak és ha gyengének 
vagy pláne nyomoréknak találták, kitették, hogy éhen v e s s z e n . 3 

A zsidók, kik az ó-kor minden népei között aránylag a legtisztább 
fogalmakkal birtak Istenről, szintén nem törték át a fenntemlített 
szük keretet. Bizonyság erre az egész ó-testamentum. De korona-
tanúm erre nézve maga Krisztus, ki így szólt: «Audistis, quia 
dictum est: diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum 
tuum; hallottátok, hogy mondatott: szeresd felebarátodat és 
gyűlöld ellenségedet» .. .4 

Ezen szük keret akkor lett áttörve, és annyira kitágítva, hogy 
az egész emberiséget magába fogadta, midőn kimondatott: «Non 
est acceptio personarum apud Deum», «Istennél nincs személy-
válogatás»5; akkor, midőn kimondatott: «Non est distinctio Judaei 

1 Lásd Ziegler : Die Ethik der Griechen u. «Römer». 25. 1. 
2 Mullach : Fragmenta Philosophiae Graecae, I. köt. 223—224. I. 
3 Alverisleben : Allgemeine Weltgeschichte. I. köt. 86. 1. 
« S. Math. V. fej. 43. v. 
5 Sz. Pál levele a róm. IX. f. 11. v. 
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et Graeci: nam idem Dominus omnium, dives in omnes, qui 
invocant ilium»; «mert nincsen különbség zsidó és görög között, 
mert mindeneknek ugyanazon egy Uruk, aki gazdag mindenek-
hez, kik Őt segítségül hivják»...;1 akkor, midőn kimondatott, 
hogy mindnyájan egy Atyának gyermekei, tehát egymás közt 
testvérek vagyunk. Azért hirdette és parancsolta Krisztus: «Dili-
gite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, et orate 
pro persequentibus et calumniantibus vos: ut sitis filii Patris 
vestri, qui in coelis est : qui solem suum oriri facit super bonos 
et malos: et pluit super justos et injustos»; szeressétek ellen-
ségeiteket; áldjátok azokat, akik titeket átkoznak; jót tegyetek 
azokkal, akik titeket gyűlölnek : és imádkozzatok azokért, akik 
titeket üldöznek és rágalmaznak. Hogy legyetek a ti mennyei 
Atyátoknak fiai, ki az ő napját föltámasztja mind a gonoszokra, 
mind a jókra, és erőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak»2.. 

Ezek után bátran felszólítok bárkit, mutasson, ha tud, a 
világtörténelemben szereplő oly népet, melynél Krisztus eljöve-
tele előtt ilyen erkölcsi igazságok és ilyen erkölcsi tanok elő-
fordultak. Végig lapozhatjuk az egész világtörténelmet, átvizs-
gálhatunk minden ránk maradt okmányt, de sehol ezen vagy 
ilyen vagy csak ezekhez hasonló erkölcsi tanokra akadni nem 
fogunk. Joggal mondhatta tehát a kereszténység megalapítója, 
Jézus Krisztus: «Uj parancsolatot adok n e k t e k . » 3 Miértis én azt 
hiszem, miszerint teljes nyugodtsággal lezárhatjuk e pontot. 

De hogy a legkisebb kételynek még árnyéka se maradjon 
fenn, röviden megemlékezünk nem ugyan általános, de egy igen 
súlyosnak látszó részleges ellenvetésről. 

Egy német erkölcs-bölcselő ezeket írja: «Jézus erkölcstana 
kiegészítésre szorul. Jézus sokat beszél a szeretetről, jótékony-
ságról és könyörületességről, de vajmi keveset az igazságosság-
ról, amely pedig a jótékonyságot legnagyobb részben fölösle-
gessé tenné.»4 

Erre röviden megjegyezzük, miszerint Gizycki nagyon felü-
letesen tanulmányozta Jézus erkölcstanát. Mert ha alaposan tanul-
mányozta volna, akkor két dologról és pedig nagyon is lényegbe 
vágó dologról győződött volna meg; Először, Krisztus boldo-

1 Sz. Pál levele a róm. X. f. 12. v. 
2 S. Math. V. fej. 44., 45. v. 
3 Sz. János XIII. f. 34. v. 
4 Lásd Gizycki : «Moralphilosophie 478. 1. 
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goknak hirdette azokat, kik az igazságosság miatt üldözést szen-
vednek, mondván: «Beati, qui persecutionem patiuntur propter 
justitiam: quoniam ipsorum est regnum coelorum» ; «boldogok, 
kik üldözést szenvednek az igazságosságért: mert övék a meny-
nyeknek országa»;1 és másodszor Krisztus a mennyország elnyer-
hetését egyenesen az igazságosság gyakorlásától teszi függővé, 
mondván: «Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra 
plus quam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis in regnum 
coelorum»; «mert mondom nektek, ha a ti igazságosságtok nem 
bővelkedik jobban, mint az írástudók és Farizeusoké, nem fog-
tok bemenni a mennyek országába».2 

íme! A kereszténység ellenségeinek felületessége! Ilyen a 
kereszténység ellenségeinek az érvelése! A nagy hang után az 
ember azt vélné, hogy valóságos márvány. De a szigorú és tár-
gyilagos kritika első kalapácsütésére kitűnik, hogy bizony nem 
egyéb, mint — gipsz. 

Végül térjünk vissza Lessingre. Ha Lessing szerint «minden 
vallásnak összfoglalata» abban áll, hogy Istenről «legméltóbb 
fogalmakat alkossunk magunknak», úgy mi az eddigiekből nem-
csak azt láttuk, hogy ezen «legméltóbb fogalmakat» a keresz-
ténység nyújtja, de láttuk azt is, hogy a kereszténység szolgál-
tatja a «legméltóbb» erkölcsi tanokat is az emberiségnek. És ha 
Lessing szerint minden gondolatainkban és cselekedeteinkben 
tekintettel kell lennünk ezen «legméltóbb» fogalmakra: akkor 
világos az is, miszerint minél elevenítőbb hatást gyakorolnak 
ezen fogalmak elménkre és szivünkre, annál nagyobb figyelemmel 
leendünk azokra gondolatainkban és cselekedeteink és kötel-
meink teljesítésénél. De ebből aztán az is világosan következik, 
hogy minél jobban mélyítjük a vallásos szellemet, annál jobban 
előmozdítjuk az erkölcsiséget és általában az erkölcsi haladást. 
Ez a józan lélektan logikája. Emellett tanúskodik a gyakorlati 
élet is. A kiváló férfiak végtelen sorát idézhetném ennek bizony-
ságául. De azt hiszem elég lesz néhány példát emlitenünk. Oly 
hatalmas lángelme, minőnek a világ Bismarckot ismerte, így nyi-
latkozott: «Istenbe vetett szilárd hit nélkül nem birnám hazám 
iránt való kötelességemet teljesíteni; mert honnét is vegyem a 
kötelességérzetet, ha nem I s t e n t ő l . 3 Az oly gyakorlati elme és 

1 S. Máté V. f. 10. v. 
2 S. Máté V. fej. 20. v. 
3 Lásd Limán «Bismarck-Denkwürdigkeiten» I. köt. 18. lap. 
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világhírű államférfiú, minő Washington Qyörgy vala, így szólt: 
«Nagyon tévednek, kik azt hiszik, hogy igazi erkölcsiség a val-
lásos elvek kizárása mellett — virágozhatik» és Laudon, a hires 
tábornagy, halálos ágyán így szólt: «Istenfélelem nélkül igazi 
vitézség — lehetetlen!»1 

Azokat, kiket sem a józan lélektan logikája, sem a gyakor-
lati élet, sem pedig azon férfiak, kik a világot diplomáciai böl-
cseséggel és katonai vitézséggel betöltötték, meggyőzni nem 
birnak, a világtörténelemre utasítjuk, mely Tainenek, a francia 
positivistának állítása szerint arról tanúskodik, hogy a keresz-
ténység ma, a XIX. század után 400 millió emberi teremt-
ménynek szellemi orgánuma és szárnya, mely nélkül nem tudna 
önmaga fölé emelkedni. S valahányszor tizenkilenc század óta 
e szárnyak kifáradtak, vagy ha azokat megtördelték, ugyanakkor 
a nyilvános és magánerkölcsök lealacsonyodnak. Olaszországban 
a renaissance, Angolországban a restauráció és Franciaországban 
a directorium korában látjuk, hogy az emberek pogányokká let-
tek, a kegyetlenség és érzékiség felburjánoztak s a társadalom 
mintegy rablótanyává és tisztességtelen hellyé vált.»2 így a po-
sitivista Taine. 

Miértis azok, kiket az isteni gondviselés államok, népek 
és nemzetek vezéreinek hivott meg, legszentebb kötelességüknek 
tartsák az élő Istenbe vetett hitnek, mint az igazi erkölcsiség 
alapjának gondos ápolását és a vallásos szellemnek és vallásos 
érzéseknek minél nagyobb mélyítését. Az élő Istenbe vetett hit-
nek minél nagyobb ápolása és a vallásos meggyőződésnek minél 
nagyobb mélyítése teremti meg úgy egyeseknél, mint egész 
nemzeteknél a valódi erkölcsi haladást. 

Még nem volt kor, melyben az u. n. «miliő»-ről és a pél-
dáról annyit szónokoltak volna, mint éppen a jelen korban ! És 
van ebben nagy igazság! Ott vannak a kereszténység tanai, 
melyek Lessinggel szólva a «legméltóbb» fogalmakat nyújtják; 
ott vannak Krisztus fenséges erkölcsi tanai, melyeket az ó-kor 
legcivilizáltabb, népei -— miként láttuk — meg sem birtak köze-
líteni ! Töltsük meg ezekkel az atmoszférát és megteremtettük a 
legkívánatosabb, legjobb «miliő»-t! És akarunk példát?! Ott van 

1 Strasser «Feldmarschall Laudon's Heldenleben», 87. lap. 
2 Lásd Giesswein Sándor dr.: Társadalmi problémák és keresztény világ-

nézet 171. lap. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 12 
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a Keresztrefeszítettnek példája, melyről Chamberlain utánozhatlan 
bájjal így ír: «Lehet, hogy sokan a Keresztrefeszítettet soha sem 
pillantották meg ; lehet, hogy sokan ezen jelenség mellett minden 
figyelem nélkül elhaladnak. Ezer és ezerben hiányzik az, mit 
benső érzéknek nevezhetnénk, hogy ama jelenséget egyáltalán 
észrevegyék ; ellenben lehetetlen Jézust, ha már egyszer megpillan-
tottuk, bárcsak fátyolozott szemmel, újra elfelejtenünk; nem áll 
hatalmunkban a tapasztaltat képzetünkből kiirtani. Nem azért 
vagyunk keresztények, mivel ebben vagy abban az egyházban 
nevelkedtünk fel, mivel akarunk keresztények lenni, hanem keresz-
tények vagyunk, mivel kell azoknak lennünk, mivel a világáram-
latnak semmi chaos-ja, az önzés semmiféle deliriuma, a gondol-
kodás semmiféle dressurája a Fájdalomteljesnek egyszer meglátott 
alakját lelkünkből kitörölni nem képes».1 

íme ! ez az az isteni erő, ez az az isteni hatalom, mely a 
múltban úgy egyesek, mint egész népek és nemzetek lelki világát 
átalakította és őket az erkölcsi boldogság paradicsomába vezette ! 
Ez azon isteni erő és isteni hatalom, mely a jelenben és a jövő-
ben is, úgy egyeseket, mint egész népeket és nemzeteket az 
erkölcsi boldogulás révpartjába fog vezetni ! 

Ezek lebeghettek a boldog emlékű IX. Pius pápa lelki 
szemei előtt, midőn 1864. december 8-án ezeket mondotta: «Ne 
mulasszátok el a hívőknek szívökre kötni, hogy az emberek minden 
igaz boldogsága a mi fönséges vallásunkból, ennek tanaiból és 
gyakorlásából ered». 

Ebben látom én az erkölcsi világrend problémájának meg-
oldását ! 

* ¥ 

Végül még csak egyet. Lelki szemeim elé állítva az ezen 
szerény tanulmányban kifejtett elveket, azon imaszerű óhajjal 
zárom dolgozatomat: jöjjön el hova előbb azon boldog idő, 
midőn a föld minden népei és nemzetei térdet hajtanak az erkölcsi 
világrend örök törvényei előtt ! Mert erős meggyőződésem, hogy 
az erkölcsi világrend providenciális kormányzásában való szilárd 
hit nélkül minden egyéb credo csak üres forma és minden 
küzdelmünk — levegőcsapkodás ! 

Lajtakáta. Lévay Pál.. 

1 «Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts» I. köt. 196. lap. 



J A K A B P R O T O E V A N G É LI UM A. 
(Protoevangelium Jacobi.) 

1. §. Jakab protoevangéliumának tanúi, szövegemlékei, története. 
1. A könyv neve. A legrégibb legenda, mely a Boldogságos 

Szűznek születését, gyermekkorát, eljegyzését és istenanyai mél-
tóságát beszéli el, a «.Jakab protoevangéliuma» nevet viselő új-
szövetségi apokrif, vagyis apostol nevét viselő, de az újszövetségi 
szentkönyvek közé fel nem vett irat. A könyvnek cime az egyes 
kéziratokban St^yrjatç 'Iaxwßou, 3t^yrjaiç xaí Eaxopía, Xôyoç Ecrcopixôç, 
taxopta 'Iaxwßou, mely neveken gyakran említik a negyedik századtól a 
kilencedikig. Egyes kéziratok yévvïjaiç Maptaç-nak nevezik, néha 
röviden jelezve tartalmát és célját is : «pro nativitate sanctissimae 
et semper virginis Deiparae». Postel Vilmos, ki e legendát a 
XVI. században elsőnek hozta Keletről Európába, a keleti egy-
házak könyveiben a következő cimet olvasta : «Szent Jakabnak, 
az Úr testvérének történeti elbeszélése a Szűzanyának, Máriának 
és magának Jézusnak csodálatos születéséről és gyermekségéről». 
Orígenes könyvünket «ßißAiov 'Iaxwßous-nak mondja (In Ev. Matth, 
t. X. 17.). Evangéliumnak voltaképen csak azon pápák kezdték 
nevezni legendánkat, kik azt a IV. és V. században az apokrif 
iratok között kárhoztatták, mert tartalma bizonyos hasonlóságo-
kat mutatott a kánoni evangéliumokkal ; protoevangéliumnak 
azonban csak Postel nevezte el, mert értékét nagyon is túl-
becsülte. 1 Jakab neve onnan került a címbe, hogy a szerző a 
könyv végén magát a jeruzsálemi Jakabnak (az Úr rokonának) és 
az események szemtanujának mondja (25, 1.). 

2. A protoevangéliumnak értéke. Conrady2 azt a tételt állí-
totta föl, hogy legendánk a kánoni evangéliumoknak egyik for-
rása volt. Állításának azonban ellentmond a keresztény irodalom-
történet, elsősorban az a tény, hogy a szinoptikus evangéliumok 

1 Fabricius : Codex apocryphus Novi Testamenti, I. 48. 
2 Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichten Jesu, 273. sk. 1. 

12» 
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még Jeruzsálem pusztulása előtt láttak napvilágot, Jakab proto-
evangéliuma pedig a II. század közepe után. Nem tagadjuk 
azonban, hogy a későbbi kor irodalmában és felfogásában főleg 
Keleten legendánk mély nyomokat hagyott. Szent Epiphanius 
tanúsága szerint Jakab neve miatt nagyrabecsülték a zsidókeresz-
tények és egyes gnosztikus szekták (Haeresis 30, 2.). Sőt az igaz 
hitűek is örömest olvasták e legendát. Nyssai szent Gergely 
korától kezdve nem volt ritkaság, hogy a Boldogságos Szűz 
ünnepein a szentbeszédekbe legendánknak egyes adatait át-
vegyék, sőt egyes kéziratok tanúsága szerint az egészet is fel-
olvasták Mária születése ünnepén és szent Joachim és Anna 
napjain. Úgy látszik, Mária bemutatásának ünnepe (november 
21-én) abban a hagyományban gyökerezik, melyet apokrifunk 
foglalt irásba s a középkornak művészei, költői is több mozza-
natot átvettek e legendából. 

Mária életét Werner von Tegernsee, Walther von Rheinau, 
a karthausi Fülöp Jakab protoevangéliuma szerint írták meg. 
Roswitha, a hires gandesheimi apáca a X. századba hexamete-
rekben irta meg a «História nativitatis laudabilisque conversa-
tionis intactae Dei Genitricis» cimű költeményt «szent Jakab 
irata, vagyis Jakab protoevangéliuma szerint». A Mária születé-
séről szóló evangéliumnak kivonatát Jacobus a Voragine fölvette 
a Legenda aureába. 1492. vagy 1493-ban egy német költő meg-
énekelte szűz Mária szüleit, eljegyzését szent Józseffel és Krisztus 
születését.1 Sőt abból, hogy Mária atyját, Joachimot pásztornak 
tartották, a középkorban az a legenda támadt, hogy Mária istál-
lóban született (Joannes Damascenus: «De fide orthodoxa» IV. 
14.). A protoevangélium elbeszélését szűz Máriáról megismételte 
a szír nesztoriánus basszorai Salamon «Kalászgyüjteményében» 
(Spicilegium, II. 34. fej.) és talán edesszai Jakab is (Scholion 
in Joann. 19, 25.). Sőt egy szír evangélium kódexet 586-ból, 
mely Mezopotámiában, Zagba városban látott napvilágot és ma 
a flórenci Medici-könyvtárban látható, huszonhat kép ékesít, me-
lyek közül egyesek a protoevangélium eseményeit ábrázolják.2 

3. A protoevangélium tanúi. Hogy szent fustinus és alexan-
driai Kelemen ismerték-e a protoevangéliumot, vitás kérdés. 
Zahn igenlő választ ad (Geschichte des neutestamentlichen 

1 Kaulen, Einleitung in die hl. Schrift, 2. kiad. 42. 1. 
2 Thilo, Codex apocryphus Novi Testamenti, LXXI. sk. 
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Kanons, II. 776. sk.), Belser tagadót (Einleitung in das Neue 
Testament, 798. 1.). Amit szent Justinus mond a Dialógus cum 
Tryphone 78. fejezetében, hogy csak Júdeában történt összeírás 
Jézus születése korában, nagy hasonlóságot mutat a Protoev. 17. 
fej. 1. versével. Mindkét irat egy barlangot mond Jézus szüle-
tése helyének (Diai. 78. és Protoev. 18. 21.), de lehetséges, hogy 
Justinus a szóhagyományból beszél, mert nem jelöl meg semmi 
irott forrást. Első apológiájának 33. fejezetében Máriához intéz-
teti az angyal szavát: «Es nevét Jézusnak fogod hivni, mert ő 
fogja megszabadítani népét bűneitől», mint Protoev. 11, 3., — 
holott szent Máté evangéliumában (1, 21.) e szavakat az angyal 
Józsefhez intézi. Ámde valószinübb, hogy Justinus itt a kánoni 
evangéliumot idézi szabadon, mert szavait így folytatja: «quem-
admodum docuerunt, qui omnia ad Salvatorem nostrum Jesum 
Christum pertinentia litteris mandarunt». Protoev. 12, 2. és Diai. 
100. ismét hasonlóságokat mutatnak, de a teljes szöveg más, sőt 
Justinus szövege bővebb. A protoevangéliumhoz hasonlóan Justi-
nus említi, hogy Mária Dávid házából való (Diai. 100.), de ez 
állítás bennfoglalva megvan a kánoni evangéliumokban is (Mát. 
1, 1—16; Luk. 1, 27.). 

Amit alexandriai Kelemen Stromateis VII. 16-ban mond 
Mária szűz szülésének bizonyításáról, megvan Protoev. 20, l-ben 
is; de Kelemen elbeszélésének forrása gyanánt világosan a szó-
beli hagyományt jelöli meg: «çaac xtveç». 

Ezek szerint sem Justinus, sem Kelemen nem mondhatók a 
protoevangélium biztos tanúinak. 

Az első kétségtelen tanú Origenes : «Putabant igitur eum 
(Jesum) esse Josephi et Mariae filium ; fratres autem Jesu filios 
esse Josephi ex prioré conjuge, quam ipse ante Mariam duxerit, 
affirmant nonnulli, ad id scilicet adducti traditione, evangelii 
quod secundum Petrum1 inscribitur, vei libri Jacobh. (Commen-
tarius in Ev. Matthaei, torn. X. 17.) De Origenes a protoevan-
géliumtól eltérően írja le Zakariás halálát: szerinte Zakariás meg-
engedte, hogy Mária Krisztus születése után is a szüzek helyén 
imádkozzék s ezért, mint a törvény áthágóját halállal büntették 
(Commentariorum series in Matth. 25.). Eszerint Origenes nem 
ismerte a protoevangélium utolsó fejezeteit (22, 3—24. fej.). 

1 A Péter evangélium ma ismeretes töredékei ilyen elbeszélést nem tar-
talmaznak. 
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Szent Epiphanius «Jakab könyvét» az ebjonitáknak tulajdo-
nítja (Haeresis XXX, 23.), de talán összetéveszti a mi ártatlan 
legendánkat ennek egyik eretnek átdolgozásával, az ál-Máté-féle 
evangéliummal. Más alkalmakkor is említi e könyvet (Haer. 
LXXVIII, 7. 15; LXXIX, 5.). 

Az ú. n. Opus imperfectum in Matthaeum az V. századból 
(2. homilia) a protoevangeliumnak elég bő kivonatát közli, melyet 
a következő szavakkal vezet be: «Digna certe est, quae percur-
ratur história, quam Jacobus quidam recenset de beata Virgine, 
hisce verbis enarrans...» (Migne, Patr. Gr. XVIII. 771. skk.) 

Nikodémiai szent Gergely, szent Auxentius tanítványa, az 
V. században könyvünket szent szövegnek tartja és maga damasz-
kuszi szent János is nem egyszer kivonatolja a protoevangéliumot. 
(Lib. IV. de fide orthodoxa, 14. fej., három beszéde Isten anyjá-
nak születéséről.) 

Sajátságos, hogy caesareai Eusebius, ki oly gonddal jegyezte 
össze az egyházban olvasott könyveket (Hist. Eccl. III. 25.), a 
Protoevangéliumot nem említi. Igaz azonban, hogy egyetlen egy-
ház kánonjában sem foglalt helyet ez az apokrif, sőt a hivatalos 
egyház mindenkor elvetette; a Gelasius-fe'le decretum az apokri-
fok közé helyezi a «liber de nativitate Salvatoris et de Maria 
vei obstetrice» nevű iratot s itt valószínűleg a mi könyvünkről 
van szó; I. Ince pápa is kárhoztatja «az ifjabb Jakab apokrifját» 
(Ad Exuperium Tolos. 7.). 

4. Kéziratok, fordítások, kiadások. 
a) Görög kódexek. A protoevangélium legrégibb kézirata 

egy párisi kódex a IX. századból K = Cod. Paris. 152. Coisl., 
de csak néhány töredéket tartalmaz (6, 3—12, 2.). Más nevezete-
sebb kéziratok, melyekből Tischendorf kiadása készült: A — a 
velencei szent Márk-könyvtár II. 42. kódexe a X. századból. 
B = a velencei 343. sz. kódex, mely az előbbinél valamivel újabb 
keletű. — C = a párisi nemzeti könyvtár 1454. sz. kézirata a 
X. századból. — D = a párisi 1215. sz. kódex az 1068. évből.— 
E = a párisi 1468. sz. kézirat a XI. századból. — Fb = a vati-
káni 455. sz. kódex talán a XI. századból (töredékes). — O = a 
milánói szent Ambrus-féle könyvtár A. 63. sz. kézirata a XI. szá-
zad tájáról. — P = ugyanazon milánói könyvtár C. 92. sz. kódexe 
valamivel újabb korból. G = a vatikáni 654. sz. kézirat talán a 
XII. századból. — M = a párisi 1174. sz. kódex a XII. század-
ból. — N = a párisi 1176. sz. kézirat a XIII. századból.— / = a 
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bécsi császári könyvtárnak 123. sz. görög kódexe, mintegy a 
XIV. századból. — H = a velencei XI. 200. sz. kódex talán a 
XV. századból. Bevezetése mutatja, hogy a protoevangélium 
egyes szűz Mária ünnepeken nyilvános felolvasás tárgyát ké-
pezte. — L = a párisi 1190. sz. kézirat az 1567. évből. — Q = a 
velencei VII. 40. sz. kódex a XVI. századból. — R = a drezdai 
A. 187. sz. kézirat. Újabb kódex, hazája valószínűleg a Sinai 
kolostor. — Ezeken kívül legalább ötvenre teszik a protoevan-
gélium még meglevő görög kéziratainak számát. 

b) Szír kódexek. Egy V. vagy VI. századbeli kézirat 7, 2—10, 
1. részletet tartalmazza, egy a londoni British Museumban őrzött 
VI. századbeli töredék pedig a 17—25. fejezeteket. Az egész szír 
szöveg egy 1895-ben megtalált szuezi kódexben olvasható. 

c) Arab kódexek: a szír betűkkel írt párisi Syr. 154. sz. 
kézirat, a párisi Ar. 73. és Ar. 154. sz. kódexek, a vatikáni Ar. 
55. sz. kézirat és a római maroniták könyvtárának egyik kézirata 
(1. Assemani, Bibliotheca Orientális, Róma, 1718. III. k. I. r. 287.1.). 

d) A kopt töredékeket Zoega katalógusában 117. és 118. 
számmal jelzi. 

Oörög kiadások. 

Mint már említettük, a protoevangélium görög szövegét a 
francia Postel Vilmos humanista (f 1581.) hozta magával Euró-
pába egyik keleti útjából. Postel a legenda értékét túlbecsülte; 
ő abban nem puszta mondát látott, hanem való történetet, sőt a 
kánoni evangéliumok szükséges kiegészítését. Postel a szöveget 
latinra fordította és a munka kiadását a bázeli Oporinusra bizta. 
Művét egyenesen a velencei köztársaságnak akarta ajánlani, azon-
ban e munka sohasem látott napvilágot. 1552-ben a zürichi 
orientalista, Bibliander (Buchmann) Tivadar Postel latin fordítá-
sát szent Márk evangéliumával együtt adta ki. Postelhez hason-
lóan ő is védte a könyvnek igazciműségét és azt követelte, ha nem 
is fogadjuk el egy tekintélyűnek a kánoni könyvekkel, legalább 
helyezzük egy sorba az apostoli atyák irataival, sőt ezek között 
első helyre, mert Tóbiás könyve, Judith könyve, a Bölcseség 
könyve, a Makkabeusok könyvei, Ezdrás III. és IV. könyve «certe 
ab hoc sermone Jacobi, argumenti excellentia et styli simplici-
tate, Spiritui Sancto familiari, meo judicio vincuntur».1 

1 Fabriciusnál, i. m. 53. 1. 
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A Postel-féle görög szöveg máig sem érte meg a kiadást, 
sőt latin fordítása is elveszett. 1564-ben Neander (Neumann) Mi-
hály soreni iskolamester egy lutheránus katekizmus kiadásához 
néhány «apokrifet» is csatolt, köztük a protoevangéliumot is, 
melynek ez volt az első görög kiadása, de nem a Postel-féle 
kódexből. A protestánsok kezdetben túlságosan nagyrabecsülték 
e legendát, a katholikusok pedig mint szienai Sixtus (Lib. 2. 
Bibi. Sanctae, 86. 87. 1.), Bellarminus (De scriptoribus ecclesia-
sticis), Baronius (Ad ann. Christi 44. num. 48.), Étienne Henrik, 
Richardus Simon és mások1 egészen mellőzték. Ma a szakértők 
Ítélete középhelyen áll. Azon részeken kívül, amelyekben a kánoni 
evangéliumokkal megegyezik, történeti értéke ugyan nincsen, 
vagy legalább is lehetetlen a valót a költött részektől elválasz-
tani ; mindamellett régisége és tartalmának érdekessége magasan 
kiemeli a többi apokrif iratok sorából. 

A görög szövegnek egyéb kiadásai a következők: 
Grynaeus I. /.: «Orthodoxographa». Bázel, 1552. 
Fabricius J. A.: «Codex apocryphus Novi Testamenti». 

Hamburg, 1703. I. köt. Latin fordítással. A szöveg felosztása fejeze-
tekre tőle származik. 

Jones J.: «The Protoevangelium of St. James». London, 
1726. (Görögül és angolul.) 

Birch A.: «Auctarium». Kopenhága, 1804. 
A Suckow-féle 1841. évi boroszlói kiadás ne,m sokat ér. 
Nagyobb kritikai készlettel igyekeztek az eredeti szöveget 

visszaállítani Thilo Károly : «Codex apocr. Novi Testamenti», 
I. k. Lipcse, 1832. (159—273. 1.) latin fordítással; és 

Tischendorf Konstantin: Evangelia apocrypha, 11. kiadás-
Lipcse, 1877. (1—50. 1.) Mindkettő a szöveget bevezetéssel és 
magyarázó, illetve kritikai jegyzetekkel látta el. 

Legújabban Hemmer és Lejay gyűjteményében : «Textes et 
documents», az I. kötetben («Evangiles apocryphes») Michel közli 
le Jakab protoevangéliumának görög szövegét francia fordítással, 
bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel. (Páris, 1911.) 

Más nyelvű kiadások. 
A szír töredékeket közzétették Orenfell («An Alexandrian 

erotic fragment and other greek papyri, chiefly Ptolemaic» 

1 Fabricius, i. m. 53. skk. II. 
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Oxford, 1896. 13—19. 1.) és Wright (Contributions to the apo-
cryphal literature of the New Testament». London, 1865. angol 
fordítással.). A Wright-féle töredékeket újra lenyomatta Budge 
«The History of the Blessed Virgin Mary and the History of 
the Likeness of Christ» cimű munkájának függelékében (London, 
1899.). Az egész Protoevangéliumot szírül kiadta egy 1895-ben 
Szuezben megtalált kéziratból és angol fordítással ellátta Smith 
Lewis Ágnes, Studia Sinaitica XI. London, 1902. (Ugyanott 
közölte «Mária mennybemenetelét» is.) 

Az örmény szöveget a velencei mechitaristák adták ki 1898-
ban ; ezekről már egy évvel előbb írt Conybeare a «The Ame-
rican Journal of Theology»-ban (I. köt. 424—442. 1.). Szláv for-
dításokról Bonwetseh beszél (Harnack, Gesch. der altchr. Litte-
ratur, I. 909. sk.), a kopt és arab fordításról pedig Thilo, idézett 
munkájának előszavában (LXVII—LXIX. 1.). Ezek kiadást még 
nem értek. 

Modern nyelvű kiadások. 

A protoevangéliumot német nyelven kiadta Thilo görög 
szövege szerint Borberg: «Bibliothek der neutestamentlichen 
Apokryphen». Stuttgart, 1841. I. k. 9—56. 1. — Ugyancsak a 
Thilo-féle görög szöveget követte Clemens: «Die geheimgehal-
tenen, oder sog. apokryphischen Evangelien». Stuttgart, 1850. 
II. rész, 3—55. 1. — Tischendorf szövegét követte Lehner: «Die 
Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten». II. kiad. Stutt-
gart, 1886. 223—236. 1. — Tischendorf kiadása és a szír fordí-
tás szerint készült Meyer A. német fordítása Henneckenél: «Neutest. 
Apokryphen». Tübingen és Lipcse, 1904. 47—63. 1. 

Angol fordítást a már mondottakon kivül Cowper készített : 
«The apocryphal gospels». IV. kiad. London, 1874. 1—26. 1. 
Tischendof szövege szerint. A legújabb francia fordítást már 
említettük. 

A protoevangéliumról szóló művek (az említetteken kívül) 
Conrady : «Das Protoevangelium Jacobi in neuer Beleuchtung». 
(Theol. Studien und Kritiken. 1889. LXII. köt. 728—784 1.) — 
E munka bírálatát megadta Berendts: «Studien über Zacharias-
Apocryphen und Zacharias-Legenden». Leipzig, 1895. 50—34.1.— 
Conrady : «Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichte Jesu». 
Göttingen, 1900. — Holtzmann a «Theol. Litteraturzeitung» 1901. 
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évfolyamában (135—137. I.) Conrady állításaival foglalkozik. — 
Ezeken kívül minden keresztény irodalomtörténet foglalkozik a 
Protoevangéliummal az újszövetségi apokrifok között. 

5. A protoevangélium átdolgozásai. A protoevangéliumnak 
az V. század közepe táján két latin átdolgozása (recensiója) ké-
szült. A «Liber de ortu Beatae Mariae et infantia Salvatoris», 
más néven «Evangelium Pseudo-Matthaein eretnek irányú. Azon 
kívül, amit a Protoevangéliumból átvett, elbeszéli Jézus gyermek-
korát az Evangelium Thomae Israelitae eretnek apokrif nyomán, 
de a Jézusról elmondott csodák épen nem illenek Istenhez, inkább 
egy rakoncátlan gyermek csínytettei. Stílusában követi szent Máté 
kánoni evangéliumát, főleg az ószövetség gyakori idézésében. 
Első tanúi szent Epiphanius (Haer. XXVI. 12., LXXIX. 5.), nyssai 
szent Gergely (Mária születéséről szóló homiliájában); szent Ágos-
ton szerint a manicheus Faustus is merített abból (lib. XXIII-
contra Faustum manich. 9. fej.). Gelasius és I. Ince pápa decre-
tumai is kárhoztatják. A könyv elé helyezett két levél ugyan azt 
mondja, hogy az evangéliumot szent Jeromos héberből fordította 
latinra, ez a megjegyzés azonban csak arra szolgál, hogy ira-
tunknak nagyobb tekintélyt kölcsönözzön. 

A másik átdolgozás neve Evangelium de nativitate Mariae. 
Kivonatát adja a protoevangéliumnak és katholikus szellemű irat, 
melynek egyedüli célja a Boldogságos Szűz dicsőítése. Épen 
mert csak kivonata a Protoevangéliumnak, nehéz biztosan meg-
állapítani, mikor idézik az írók ezt a könyvet. Első tanuja talán 
a IX. században Fulbertus püspök (Sermo de nativ. Mariae 2. et 
3.); biztos tanú a Legenda aurea a XIII. században. Anyaga 
azonban mindössze Krisztus születéséig terjed és gondosan 
elhagy minden részletet, mely a keresztény kegyeletet bármiben 
is sértené. 

A Protoevangéliumban elbeszélt anyagnak egyes részeit 
(eljegyzését Józseffel, Jézus fogantatását, születését és az Egip-
tomba való menekülést, továbbá mily gonddal nevelte Mária 
Jakabot, az Úr rokonát) József ácsnak története (História Josephi 
fabri lignarii) is átvette.' 

1 Mária életének azon eseményeiről, melyek Jézus Krisztus születése és a 
Boldogságos Szűz utolsó évei közé esnek, az apokrifok alig tesznek említést. 
A gnosztikus eredetű izraelita Tamás evangélium (Evangelium Thomae Israe-
litae), melynek kora talán a III. század, a latin átdolgozás első három fejeze-
tében megemlíti Máriát mint Jézusnak anyját és kísérőjét Egyptomba. 
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2. §. Jakab protoevangéliumának tartalma. 

A szir szöveg a Szentháromságnak és szűz Máriának segít-
ségül hívásával kezdődik. (Ez a görögben hiányzik.) 

Mária fogantatása. (1, 1—5,1.) Joakim (a szirban Yonakir), 
ki gazdag ember létére Istennek mindig kétszeres áldozatokat 
szokott bemutatni, az Úr nagy napján i felment a templomba, 
hogy ott Istennek áldozzon. De Ruben (Mária születésének evan-
géliumában: Issachar) főpap2 ezt nem engedte meg, mert nem 
volt gyermeke. Joachim megtekintette a nemzetségtáblákat és 
látta, hogy tényleg ő az egyetlen a jámborok között, kinek nincs 
gyermeke. Ábrahám pátriárka emlékével akart megvigasztalódni 
de hiába; búbánatában a pusztába vonult, hol negyven nap és 
negyven éjjel böjtölt. Feleségét, Annát kétszeres bánat gyötörte, 
az özvegység és a magtalanság gondolata. Hiába akarta meg-
vigasztalni szolgálója Judith (a szirban Jonathim), sőt Anna meg-
korholta, mire a haragra gerjedt leány úrnőjének szemére vetette 
gyermektelenségét. Anna panaszos énekben sírja el szomorú sor-
sát, hogy még az ég madarainak s a föld állatainak, sőt magá-
nak a víznek és szárazföldnek is van ivadéka, csak neki nincs. 

Jézus gyermekségének arab evangéliuma (Evangelium infantiae Arabi-
cum,) mely legkorábban az V. században látott napvilágot Szíriában, irányzata 
pedig nesztoriánus, néhány epizódban Máriát is szerepelteti. O az, ki a Jézust 
imádó napkeleti bölcseket a gyermeknek egy pólyájával ajándékozza meg 
(8. fej.) és akit az egyptomi úton történt csodás gyógyítások miatt egy anya bol-
dognak hirdet (18. fej.). Ugyanez az evangélium átvette szent Lukács könyvé-
ből a tizenkét éves Jézus történetét a templomban (50—55. fej.). 

A többi újszövetségi apokrifban Mária vagy egyáltalán nem, vagy csak 
egész mellékesen szerepel. 

1 A fagy napnak nevezték a zsidók minden ünnepnyolcadnak első és 
utolsó napját. 

2 Josephus Flavius «Antiquitates» XV—XVII. könyveiből összeállítható 
a Herodes-korabeli főpapok sorozata, de sem Ruben, sem Issachar nevű azok 
között elő nem fordul. A sorozat a következő : 

Ananel Babyloniából (37—36.). Antt. XV. 2, 4. 3, 1. 
Aristobulus, az utolsó Hasmonaeus ivadék (35.). XV. 3, 1. 3. 
Ananel másodszor (33 skk.). XV. 3, 3. 
Jesus, Phiabifia. XV. 9, 3. 
Simeon, Mariamnenak, Heródes feleségének atyja (24—5?). XV. 9, 3. 

XVII. 4, 2. 
Mátyás, Theophilus fia (5-4.). XVII. 4, 2. 6, 4. 

József, Ellem fia. XVII. 6, 4. 
Joasar, Boethus fia (4.) XVII. 6, 4. 
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Erre leszáll az Úr angyala és megjövendöli egy gyermek szüle-
tését, kit az egész világ dicsőíteni fog. Anna rögtön fogadalmat 
tesz, hogy gyermekét az Úr templomának fogja felajánlani és két 
más angyaltól az ígéret biztosítéka gyanánt azt a jelet nyeri, 
hogy férje a nyájjal vele szembe fog jönni, mert szintén angyali 
jelenésben részesült. Joakim gazdag áldozatra készül és a házas-
társak Jeruzsálem "kapujában csakugyan találkoznak. Nagy öröm-
mel hazatérnek és minden úgy történik, amint az angyal mon-
dotta. Másnap Joakim bemutatta áldozatát és a főpap aranyos 
fejszalagján jelt lát, hogy Isten megbocsátotta bűneit, i 

Mária születése. (5, 2—6, 3.) A gyermek születése után 
Anna lelkesedéssel himnuszt zeng és leányát Máriának nevezi. 
A kisded napról-napra erősödött. Midőn hat hónapos lett, anyja 
a földre helyezte, hol hét lépést tett; de azután Anna megeskü-
dött, hogy Máriát nem engedi közönséges földön járni, míg fel 
nem ajánlotta az Úr templomában. Ezért szobájában külön szent 
helyet készített és Mária társnői gyanánt szeplőtelen szüzeket 
választott ki Izraelből. A születés évfordulóján Joakim nagy 
ünnepélyt rendezett, melyre meghívta egész Izrael papjait, Írás-
tudóit és véneit, kik a leánykát megáldották és neki minden 
nemzedékre kiterjedő hires nevet kivántak. Anna újra himnuszt 
zengett, mely hasonló az ószövetségi Anna énekéhez2 és a Bol-
dogságos Szűz Magnificatjához.3 

Mária bemutatása a templomban. (7, 1—8, 1.) Joakim már 
két éves korában el akarta vinni gyermekét a templomba, de 
hogy a leányka ne vágyódjék atyja és anyja után, a fogadalom 
teljesítését három éves korára halasztották. A főpap nagy ünne-
pélyességgel fogadta, megcsókolta és megjövendölte, hogy egy-
kor benne fogja az Úr kinyilvánítani Izrael fiainak a megváltás 
zálogát (7, 2.). A főpap a gyermeket Jaz oltár harmadik lépcső-
jére állította, s onnan a leányka maga ment fel az oltárig.4 

Egész Izrael igen megszereti, szülei pedig örvendve térnek 
haza, hogy Mária oly szívesen maradt a templomban. Mint sze-

1 V. ö. Móz. II. 28, 35—38. — Legendánk az első emlék arra, hogy szűz 
Mária Jeruzsálemben született. 

2 Sám. I. 2, 1 skk. 
3 Luk. 1, 46 skk. 
4 A Mária születéséről szóló evangéliumban ő maga, saját erejéből halad 

fel a szentély tizenöt lépcsőjén 
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lid galamb nő fel, naponkint angyal kezéből veszi táplálékát,1 és 
élte tizenkettedik (Ev. de. nat. Mariae szerint tizennegyedik) évéig 
a templomban él. 

Mária eljegyzése. (8, 2—9. 2.) Midőn a gyermek a mon-
dott kort elérte, Zakariás főpap2 belépett a szentek szentébe, 
megkérdezni az Urat, mit kell Máriával tenni. Az Úr angyala 
meghagyja, hogy Izrael özvegy férfiait össze kell hívni és akinek 
az Úr jelt mutat, azé lesz a leány.3 A főpap vesszőket vesz elő, 
és ezeket imádság után közöttük szétosztja. Az utolsó vesszőt 
József kapja és ime, galamb repül ki a vesszőből, mely József-
nek fejére száll.4 A főpap tehát Máriát József őrizetére bizza. 
József szabadkozik, hogy ő már öreg, fél, hogy egész Izrael előtt 
nevetségessé lesz. A főpap azonban szeme elé tárja az engedet-
len Dathan, Abiron és Kore elrettentő példáit. Ez hat; József 
elveszi Máriát s otthonában hagyja, míg ő maga munkája után lát. 

Az angyali üdvözlet. (10, 1—11, 2.) A papok az Úr temp-
loma számára függönyt készíttetnek és e munkát Dávid házából 
hét szűzre bizzák; a nyolcadik Mária. Sorshúzás útján Mária 
kapja munkára a bibort és hazatér. Ez időben némult meg 
Zakariás, és hivatalát Sámuel vette át (10, 2.). 

Midőn Mária otthon vizet merít, égi hang üdvözli ugyan-
azon szavakkal, mint Lukács evangéliumában. Mária megijed; 
hazatér, de a bibor szövése közben újból megjelenik az angyal, 
hirül hozván, hogy ő lesz az Üdvözítőnek anyja. E részben szer-

1 V. ö. Nazianzi szent üergely költeményét «De Christo patienti» 1347— 
1349. sor. 

2 A szerző Keresztelő szent János atyjára gondol, de ennek főpapi mél-
tóságáról a történelmi források mitsem tudnak. Különben Zakariás szerepére 
nézve a kódexekben nagy a változatosság. 

3 József szerepére nézve legendánk lényegesen eltér a Szentirástól és a 
hagyományos keresztény felfogástól. A protoevangelium Józsefet igen öregnek 
és özvegynek mondja. A biblia semmit sem szól ugyan József koráról, de az 
utak, amelyeket róla elbeszél (Bethlembe, Egyptomba, Názárethbe, majd Jeru-
zsálembe), nemkülönben a szerep, melyet Jézus életében visz, tiltakoznak e fel-
fogás ellen. József özvegységéről sem tud a keresztény hagyomány, hanem őt 
is szűznek tiszteli. A protoevangelium szerint József és Mária közt nem volt 
valódi házasság, ami a Szentírás elbeszélésével határozottan ellenkezik. 

4 Úgy látszik, ez elbeszélés a forrása azon szokásnak, hogy Józsefet a 
művészet liliommal ábrázolja (a vesszőből liliom lett). Az Ev. de nativ. Mariae 
8. fejezetében azt olvassuk, hogy a főpap első hívására József nem jelenik meg 
s így nem történik csoda. Midőn a második alkalommal József is ott van, az 
égből leszállt galamb az ő vesszejére ül. 
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zőnk pontosan követi és összeköti a kánoni evangéliumok el-
beszéléseit (Mát. 1, 21. és Luk. 1, 26—38.) Mária «az élő Isten-
től», «az ő szavától» fogan (11,2.), és nem úgy fog szülni, mint 
más asszony (u. o.).1 

Mária látogatása Erzsébetnél. (12, 1—3.) A kész bibor-
munkát Mária átadja a főpapnak, ki őt újra megáldja. Innen 
Mária Erzsébet látogatására indul. Ez a jelenet is nagyjában 
megegyezik szent Lukács elbeszélésével (1, 39—43.), de a görög 
szöveg elhagyja János ujjongását (a szir ezt felvette) és Mária 
énekét, sőt azt olvassuk, hogy Mária magát méltatlannak tartotta 
arra, hogy őt boldognak hirdesse minden nemzedék, mert ő sem 
értette meg a Gábriel angyaltól hirdetett titkot. Ezután otthonába 
tér. Már ekkor tizenhat éves volt (12, 3.). 

Az aggódó Józsefet angyal nyugtatta meg azzal, hogy 
álmában tudtára adta a megtörtént titkot. Midőn Mária áldott 
állapotának hire terjedt, a főpap eleinte nem akarta elhinni a 
csodát, sőt úgy Máriát, mint Józsefet keserű szemrehányással 
illette, de a tisztulási víz próbája2 napfényre hozta mindkettőjük 
ártatlanságát (13, 1—16, 3.). 

Krisztus születése. (17, 1—20, 4.) Augusztus császár ren-
deletet adott ki mindazok összeírására, kik Bethlehembe valók 
voltak (17, l.).3 József nem tudta, mit tegyen Máriával. Feleségé-
nek beíratni félt, leányának meg nem mondhatta; ezért az egész 
ügyet Istenre bizta. Máriát szamárra ültette, s ő utána haladt. 
Mária hol sírt, hol nevetett, mert két népet látott, egy szomor-
kodót és egy örvendezőt.4 Útközben áll be a szülés ideje. Mária 
egy barlangba vonul, József pedig Bethlehem környékén bábát 
keres.5 Jézus születésének pillanatában az egész természet bámulva 

1 A IV. századbeli Bertalan-evangeliamnak legújabban megtalált és a 
Revue biblique 1913. évi 2. és 3. számaiban közölt görög töredékei közül a 
másodikban Mária elbeszéli Péter, András, János és Bertalan apostoloknak, 
hogy neki a templomban naponkint angyal hozott ételt és italt. Egy alkalom-
mal Isten jelent meg előtte angyal képében, kenyeret és bort hozva és meg-
igérve, hogy három év múlva az ő Igéjét fogja foganni. E szavak után Mária 
szájából tűz tört elő és az Úr nem engedte meg, hogy anyja többet is mond-
jon az apostoloknak. 

2 Móz. IV. 5, 12—31. 
3 A szerző szerint az összeírás csak helyi jelentőségű volt, nem az egész 

római birodalomra kiterjedő, mint szent Lukácsnál. (2, 1 skk.) 
4 Célzás Simeon jövendölésére. (Luk. 2, 34.) 
5 Ez a néhány fejezet az apokrifnak legesetlenebb része. 
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megállt: az ég, a repülő madarak, a mezőn levő emberek.1 

A Józseffel eljövő asszony eleinte nem hiszi Mária szüzességét, 
de midőn a barlanghoz közeledve fényes felhőt lát, a gyermek-
ben örömmel üdvözli Izrael üdvét. A szembejövő Salome sem 
hisz a csodában, személyesen akar arról meggyőződni, de bün-
tetésül elszárad a keze. Angyali intésre imádja a gyermeket, 
megihleti és rögtön meggyógyul. Mindezen csodákat titokban 
kellett tartani, míg a gyermeket Jeruzsálembe vitték. 

A napkeleti bölcsek imádása. (21, 1—22, 2.) József már 
Júdeába készült,2 midőn a napkeleti bölcsek Jeruzsálembe értek. 
A csillag megjelenését, a bölcsek kérdését, Heródes eljárását, az 
imádást és ajándékokat, a fejedelmek visszatérését legendánk úgy 
adja elő, mint szent Máté evangéliumának második fejezete. Új 
vonás azonban, hogy midőn Mária tudomást vesz Heródes kegyet-
len rendeletéről, pólyába takarja és jászolba fekteti gyermekét. 

Zakariás megölése. (22, 3—24, 4.) Midőn Erzsébet látta, 
hogy fia, János veszedelemben forog, a hegyek közé menekül ; 
kérelmére megnyílik a hegy és magába rejti az anyát és gyer-
mekét. Heródes Jánost is kerestette, de mivel Zakariás a gyer-
mek hollétét nem árulta el, nem is tudta, éjnek idején a tem-
plom előcsarnokában megölette.3 A papok csak akkor vettek 
tudomást Zakariás haláláról, midőn másnap hiába vártak áldására. 
Égi hang mondja, hogy a megölt papnak vére nem fog eltűnni, 
míg a boszuló el nem jő. A templom falai és az egész nép 
három napig gyászolták Zakariást. Ezután sorshúzással Simeont 
választották utódjául, ki a Szentlélektől jövendölést vett, hogy 
nem fog meghalni, míg Krisztust testben meg nem látja.4 

Befejezés. (25.) «Én pedig, Jakab, megírtam e történetet 
Jeruzsálemben, midőn ott Heródes halála után zendülés támadt. 
A szerző hálát mond Istennek, hogy neki e dolgok leírására 
bölcseséget adott és olvasóinak Isten áldását kivánja, kinek 
dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Amen. 

1 Talán célzás a Bölcseség Könyve 18. fej. 14. és 15. verseire. 
2 A szerző nem gondol arra, hogy Bethlehem maga is Júdeában fekszik. 
3 V. ö. Mát. 23, 35. 
* A történeti kútforrások semmit sem tudnak arról, hogy a szent Lukácstól 

2, 25 skk. említett Simeon pap lett volna. — E fejezetnek végén az 1176. sz. 
párisi kódex szinte szórói-szóra leközli Máté 2. fej. 19.—23. verseit. 
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3. §. A protoevangélium főbb tanai. 

Jakab protoevangeliuma semini nyomát nem mutatja vala-
mely eretnek irányzatnak, sőt az egész könyvön bizonyos jámbor 
szellem vonul végig. A legenda célja: megdicsőíteni Máriát, 
hirdetni örök szüzességét és emberfölötti tisztaságát. A kánoni 
evangéliumok után a protoevangelium az első emlék, mely 
Mária örök szüzességét oly világosan hangsúlyozza. Jézus fogan-
tatása szellemi módon történik (11, 2.). Sőt a szerző közvetve is 
bizonyítani akarja Mária szüzességét, midőn Józsefet már öregnek 
mondja és nemzetségét nem is említi, míg Mária leszármazását 
Dávid házából lépten-nyomon hangsúlyozza. Mária szüzességét 
a szülés előtt a vízpróba, az után pedig a bába bizonyítja. 
Origenestől tudjuk, hogy a zsidók és pogányok Máriának szemére 
vetették szegénységét (Contra Celsum I. 2.), ezért iratunk Mária 
szüleit nagyon gazdagoknak tünteti föl. 

Mária az üdvösség közvetítője. Iratunk az első közvetetten 
bizonyítéka annak, hogy a Boldogságos Szűznek tisztelete mennyire 
virult már a második században és ez képezi a pro to evangélium-
nak legnagyobb fontosságát dogmatörténeti szempontból. 

A könyv christologiája is teljesen orthodox. Jézus igaz 
Isten és igaz ember, Mária Istennek anyja. Krisztus a Magasság-
belinek fia, a zsidók királya, Izrael üdvözítője, kit azonban sokan 
a zsidók közül nem ismernek el (17, 2.). 

Amit azonban könyvünk szent Józsefről mond, nem egyezik 
meg a többi hagyománnyal. 

Többi hitbeli tanait bővebben összegezni nem szükséges, 
mert mindenben a helyes katholikus felfogást tükrözik vissza. 
Dogmákról direkt módon könyvünk nem is beszél, legfölebb 
mellékesen. 

A könyvnek stilusa is kimagaslik a többi apokrifok közül, 
eleven előadása van. Az azonban bizonyos, hogy énekei messze 
elmaradnak a bibliai himnuszok mögött és a szép részletek mel-
lett bántó, esetlen leírásokkal is találkozunk. 

4. §. A protoevangelium eredete. 

1. A könyv elemei. Vitás kérdés, vájjon könyvünk egységes 
irat-e, avagy több elemből áll. Valószínűbbnek látszik az a fel-
fogás, mely könyvünk egységét tagadja és abban három részletet 
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különböztet meg: Jakab könyvét (1—17. és 25. fejezetek), Jézus 
születésének történetét (18—22, 2.) és Zakariás történetét (10, 2. 
és 22, 3—24.). Mária történetében is kettős elbeszélés van. 

Megokolás és vélemények. 

A könyv egységét először Hilgenfeld vonta kétségbe.1 

Egységét többek között Belser vitatja.2 Azonban Harnack véle-
ménye, melyhez Hennecke is csatlakozik,3 valószínűbbnek látszik. 
Az a részlet, mely Jézus születéséről beszél, elüt a könyv többi 
részeinek jellegétől, sőt József ott első személyben beszél. Zakariás 
megemlítése 10, 2-ben megszakítja a szöveget, 22, 3—24. pedig 
inkább valamely Keresztelő szent Jánosról vagy szüleiről szóló 
könyv részletének látszik, mert a szent Család történetéhez egy-
általán nem tartozik. Origenes és Nyssai szent Gergely, kik a 
protoevangeliumot ismerik, Zakariás halálát másként adják elő. 
Elsőnek egy az V. század végén írt krónika beszél Zakariás 
haláláról úgy, mint a protoevangelium. Úgy látszik tehát, hogy 
e részlet későbbi hozzátoldás, melynek alapjául talán egy Zakariás-
apokrif szolgált. 

Harnack szerint az 1—17. fejezetek képezik a könyvnek 
legújabb részletét. A második részben gnosztikus színezetet sejt, 
de ezt maga sem meri bizonyítani. A harmadik rész korát a 
II. századra teszi. 

Mária történetére nézve jegyezzük meg a következőket. 
8, 2. szerint a templomban 12 éves koráig marad és közvetlenül 
azután, az angyali üdvözlet alkalmával már 16 éves. Az angyal 
üdvözlete is két izben történik. Talán nem tévedünk, ha ezek 
alapján kétféle forrást különböztetünk meg. Az elsőhöz tartozik 
Joachim és Anna története, Máriának a templomban eltöltött 
élete, távozása a templomból, tizenkét éves kora, átadása József-
nek, József vesszejének csodája, a vízmerítés és eközben az angyali 
üdvözlet, a vízpróba (1, 1—9, 2.; 11, 1.; 13—17.). E részletek 
főleg Mária tisztaságát hangsúlyozzák. A másik forrásból való 
a 16 éves életkor és az angyali üdvözlet a biborszövés közben 
(10, 1—2.; 11, 2—12, 3.). Itt Mária királyi méltósága a fővonás. 

Egyéb források az ószövetségi szentírás és a kánoni evan-
1 Harnack, Chronologie, 600. 1. 
2 Einleitung in das N, T. 797—802. 1. 
3 Neutest. Apokr. 51. 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 13 
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geliumok közül Máté és Lukács könyvei, melyekhez a szóbeli 
hagyomány csatlakozik. Haggadikus jellegű rész József aggo-
dalmának leírásában, hogy Évát a kigyó akkor csábította el, 
midőn egyedül volt (13, 1.). Belser a 20. fejezetből János evan-
géliumának ismeretére (20, 25. 27.) következtet, de kellő alap 
nélkül. 

2. A könyv szerzője, kora és hazája. A záradékban (25, 1.) 
a szerző magát a jeruzsálemi Jakabnak mondja, ki nem más, mint 
«az Úr rokona» és legjobban ismerhette a szent Család történetét. 
De a könyvnek egész jellege kizárja a lehetőséget, hogy apostoli 
korban eredt volna és arra a következtetésre késztet, hogy szer-
zője a II. század közepén Egyptomban élt. 

Megokolás. A könyvnek első biztos tanuja az alexandriai 
Origenes a III. század elején, de úgy látszik, hogy iratunk akkor 
már nagyobb elterjedettségnek örvendett. Eszerint a könyvnek 
legalább első, nagyobb fele a II. század közepén keletkezett, de 
a benne leírt legendák még régibbek lehetnek. A 18—21. feje-
zetek szintén olyan korúak lehetnek. A Zakariás-részletek csato-
lása könyvünkhöz legfölebb az V. században történhetett, bár 
ezek önállóan ismét már régebben is létezhettek. Tertullianus 
(Scorpiace, 8. fej.) Zakariás halálát úgy beszéli el, mint a Proto-
evangelum 22—24. fejezetei, de nem mondja, hogy irott mun-
kát idézne. 

Belser szerint (i. m. 801. 1.) a szerző zsidó-keresztény volt 
és bizonyítékul a könyvben olvasható hebraizmusokra hivatkozik. 
Ámde Harnack (i. m. 599.1.) és Hennecke (i. m. 53.1.) ezt jogo-
san tagadják. A hebraizmusokat megmagyarázza az ószövetség 
idézése, a leírt dolgok természete és az, hogy a szerző a jeru-
zsálemi Jakab gyanánt akar feltűnni. Nem egyszer vét a zsidók 
szokásai ellen. Palesztinát csak nagyjában ismeri és a könyvnek 
első biztos tanuját Alexandriában találjuk. 

3. A könyvnek eredeti nyelve a görög. Conrady ugyan (i. m.) 
héber eredetire gondol, de ennek semmi nyoma nincs. Különben 
is a szerző korában a héber nyelvet sem a keresztények, sem a 
zsidók nem értették volna. A szerző Máté és Lukács görög evan-
géliumait használja és a szándékos hebraizmusoktól eltekintve, 
egészen jó görög szavakkal és mondatszerkezettel él. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 
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II. FRODAUMI É-RTESITÖ 

Adalbertus Breznay: Clavis Theologiae Morális. Budapestini 
1913. Fasciculus I. Pag. 230. Ára 4 kor. 80 fillér. 

A «Religio» (1913. 41. szám) megemlékezett már a jelen 
műről, még pedig mindjárt megjelenése után. Az az első ismer-
tetés késedelem nélkül akarta tudatni az olvasó közönséggel a 
«Clavis» megjelenését, azért egyelőre megelégedett azzal, hogy 
tartalmát ismertette s néhány észrevételt tett rá. A jelen sorokban 
egyes újabb szempontok érvényesítésével nem kiigazítani, hanem 
csak kiegészíteni kívánjuk azt, amit folyóiratunk Breznay dr.-nak 
e legújabb művéről mondott; és ezt annál inkább kell tennünk, 
mert e művel a «Hittudományi Folyóirat» még nem foglalkoz-
hatott. 

A tudós szerzőnek célja tájékoztató segédkönyvet adni 
azoknak kezébe, akik a budapesti egyetem hittudományi karán 
szervezett erkölcstudományi szemináriumban a moráltheologia 
mezején tudományosan búvárkodni szándékoznak. Ezen tudomá-
nyos munkának módszeréről és mikéntjéről a műnek készülőfél-
ben levő két következő füzete fog részletes útbaigazításokat adni, 
de azért a jelen füzetben is elmondja a szerző, mi úton szándéko-
zik hallgatóit az erkölcstudomány művelésébe bevezetni. E tekin-
tetben a legnagyobb súlyt arra helyezi, hogy a katholikus erkölcs-
tudományt Aquinói szent Tamás szellemében kell művelni, akit 
eddig háromféle módon volt szokás követni. A szent Tamás-féle 
sapientia művelésének három typusa, melyekkel a szerző tanít-
ványait megismertetni akarja, a következő: 

Első a «commentarius perpetuus» typusa, amelyet az új-
iskolások hoztak divatba s amely alapszövegül szent Tamás szö-
vegét fogadta el, ezt pontról-pontra magyarázza. A második az 
összefoglaló typus, mely a dogmatika alapjaira építi a moralist 
s e két, most már teljesen differenciálódott szakot egy szerves 
egészben műveli és adja elő (Kleutgen, Didiot). A legújabb 
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typust a szakszerű eljárás képezi, mely különválasztja a moralist 
a többi rokon tárgyaktól és úgy műveli azt szent Tamás szel-
lemében. A szerző a szemináriumi gyakorlatokban ezt a három 
typust szándékozik tanítványainak bemutatni. 

Azon fejtegetésekből, melyek a katholikus erkölcstudomány 
mibenlétére, sajátságaira és jelentőségére vonatkoznak, különösen 
azt a két pontot emeljük ki, melyeket maga a szerző is fontosaknak 
tart. Ilyen először a világi tudományoknak s a kinyilatkoztatás 
alapján álló katholikus erkölcstudománynak kölcsönös viszonya, 
melyre nézve a szerző Didiot-val szemben sikerrel vitatja, hogy a 
katholikus erkölcstudomány nemcsak tagadólagos befolyást gya-
korol a világi tudományszakokra (tévelyek visszautasítása), hanem 
tevőleges irányítással is szolgál nekik. Ez az irányítás nem jelent 
egyenes beavatkozást (p. 127.), hanem körülbelül olyasmit, ahogy 
általában véve a természetfeletti rend a természetes rendet áthatja, 
megnemesíti és fölemeli (p. 128.). Felhívjuk továbbá a figyelmet 
a theologia haeretica és catholica között való különbség ecsete-
lésére is (pp. 36—45). Ez a különbség a szerző szerint genericus. 

Ismételjük, hogy a szemináriumi kutatások módszerére vonat-
kozó útbaigazításokat a szerző a következő két «fasciculusban» 
igéri. Tekintettel arra, hogy a jelen I. füzet a két következővel, 
szervesen összefügg, a mű teljes tökéletessége azok megjelené-
sével fog előtűnni. A jelen fasciculus tartalma nagyon gazdag és 
előadása ragyogóan szép. A theologia mibenlétéről bizonyára 
azért adott oly bő fejtegetést, mert elő'naladottabbakat tartott szem 
előtt. A második rész, mely a moráltheologiai irodalommal ismertet 
meg, nagyon gazdag ugyan, de nem teljes, mert nem is akar 
ilyen lenni, a továbbiakat magára a szemináriumi vezetésre bizza. 

A könyv végére adott «Mantissa», mely a jansenista rigoris-
musnak s a probabilismusnak hazánkban megért sorsáról szól, 
rendkívül becses adalék a hittudomány magyarországi történetéhez. 

A szerző a harmadik fasciculusban mintákat szándékozik adni 
a szemináriumi dolgozatokhoz, ami kétségtelenül az összes theo-
logiai tanárokat érdekelni fogja. 

A kiváló szerző jelen műve méltán sorakozik eddigi jeles 
irodalmi alkotásaihoz. Kívánatos, hogy ne csak azok karolják fel, 
akik a szemináriumi gyakorlatokban vagy mint vezetők, vagy 
mint tagok résztvesznek, hanem mindazok, akik a hittudomány 
művelési módja iránt érdeklődnek. 

Budapest. Dr. Jehlicska Ferenc. 
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A kereszt császárja. Nagy Konstántin szabadító rendeleté-
nek 1600-ik évfordulójára írta dr. Fischer-Colbrie Ágost, kassai 
püspök. Budapest, 1913. 34 1. 

A kassai egyházmegye nagyérdemű főpásztora a fenti cím 
alatt egy kis munkában összefoglalta mindazt, amit az elmúlt 
esztendő jubileumi ünnepségeivel kapcsolatban szeretett volna a 
magyar katholikus közönségnek elmondani és a hivek lelkére 
kötni. Ki volt Nagy Konstántin. Hogyan, mily körülmények közt 
jelent meg a korszakot alkotó milanói rendelet. Mi volt a hatása 
e rendeletnek az emberre, a családra, a társadalomra, az állami 
életre nézve. És mily tanúságokat kell nekünk, akik ezen az egész 
emberiség történetére oly mérhetetlen fontosságú eseménynek 
ezerhatszázados évfordulóját megünnepeltük, mindebből saját 
életünkre vonatkozólag levonnunk. Az illustris szerző egyszerű, 
keresetlen szavakkal fejezi ki gondolatait, mint aki tudja, hogy 
az igazságnak nincsen szüksége semmiféle hatáskereső frázisra. 
De épen ebben a közvetetlenségében, nyugodt komolyságában 
oly világos, oly meggyőző és tanulságos tud lenni, hogy kis 
könyvét bárki élvezettel és haszonnal fogja átlapozni. Csak azt 
sajnálom, hogy a munkát a Szent-István-Társulat nem a jubileumi 
ünnepségek kezdetén juttatta tagjai kezébe. Hiszem, hogy nagy-
ban hozzájárult volna ahhoz, hogy a hivek szentséges Atyánk 
szándékának megfelelően, a mult esztendőben háladatos szívvel 
emlékezzenek meg Nagy Konstántin császárról. 

Nagyvárad. Kollányi Ferenc. 

Giesswein Sándor dr. munkái. 

«Egiptom és a Biblia» 120 oldalas, «Világegyetem és a 
lélek világa» 40 oldalas, «Keresztény szociális törekvések a tár-
sadalmi és gazdasági életben» 108 oldalas 8-adr. nagyságú könyvek 
jelentek meg a Szent-István-Társulat kiadásában, egyazon szerző-
től, Giesswein Sándortól, a Társulat kiváló tudós alelnökétől, 
ki minden újévben leadja szellemi vizitkártyáját a tudomá-
nyok asztalára, mintha ezzel is jelezni akarná, hogy a tudo-
mányos munkásság által elért pozíció világért sem zárja ki a 
lélek és szív folytonos, élénk működését. És szögezzük le mindjárt 
bírálatunk elején azt a közismert ténykörülményt, hogy dacára 
e roppant dús és értékes termelésnek, a kitűnő szerző nemcsak 
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a könyvtára sárga fóliánsai és pergamenjei között keresgéli azt 
a csillogó aranyíonalat, mely a Buddhismus és a kereszténység 
némely misztikus titkát összefüggésbe hozza, hanem egyszersmind 
tüzes apostola is ama bölcs, sarkalatos s valóban keresztényi esz-
méknek, melyek az ő szociális és szociálpolitikai műveiből áradnak 
ki, akár a munkásvédelemről, akár a történelembölcseletről vagy 
szociologiáról ír. És mindjárt e méltatás első felében emeljünk 
kalapot a nagytudású főpap előtt, ki megírt három tudományos 
könyvet és e három könyv minden sora, betűje az övé, a szerző 
véleményével sehol sem kelnek győztes birokra az öles, hasábos 
jegyzetek s a szerző leggyakoribb írásjele nem az idézőjel, mely 
folyton-folyvást kacérul vagy nagy lelki ürességről tanuskodóan 
hordozza idegen irók, szerzők véleményét, ellenben a szerző a 
maga véleményével végesvégig adós marad. Oiesswein Sándor 
mindhárom könyve hatalmas szétágazású, európai szinvonalú, 
de azért egységes tudományos és philosophiai világnézet szem-
szögletéből gyűjti és foglalja művészien szép egységbe a mon-
danivalóit. Nem szorgalmas méh, mely virágról-virágra, itt könyv-
ről-könyvre szálldos, s egész halom idegen véleményből épít 
várat magának, melyre azonban gondosan mégis a saját neve 
van felírva. Szerzőnk sokat tud, sokat olvasott, ismeri a keresz-
tény szociális irodalom minden számottevő alkotását, de az egyes 
szakírók elméletének szabad ismertetésén kívül tőlük igen helye-
sen, semmit át nem vesz. És nem ingadozik sehol az idegen 
vélemények sodró tengerében, akár Carlyle Tamás vagy John 
Ruskin, Le Play véleményét boncolja, ami nagy erény manap» 
mikor sokszor a legjobb szándék mellett is megbotlik egy-egy 
elme, s átcsap a skisma vagy a kereszténytelen világbölcselet 
olyan lápjára, hova a krisztusi világnézet fénye nem hat el. És 
tősgyökeres, jó magyarsága is tetszik a szerzőnek, valahogy a 
tudományos mondatai mögül is felénk csap a jó győri magyar 
föld tiszta, ozondús levegője, rövid mondatok, ahogyan a magyar 
ember beszél, de kemény, erős, súlyos értelemmel, mert nem 
szereti a szót szaporítani. És a magyar beszéd folyamatos muzsiká-
ját nem zavarják unosuntalan latin, német, francia szavak, nyilván 
azért, mert a szerző is abban a véleményben van, hogy egy köny-
vet elég egyszer egy nemzet nyelvén megírni. Ö, aki a «Die 
Hauptprobleme der Sprachwissenschaft» és a «Der Friede 
Christi» c. műveket németül írta meg, ebből az alapos németség-
ből csak alapos tudását hozta át magyar könyveibe, a német nyelv 
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sajátosságait való, méltó helyükön hagyta. Örvendetes dolog, 
hogy a Szent-István-Társulat a népies kiadványai közé bevette 
a szerző pompás műveit. Giesswein Sándor neve és fényes tudása 
e kiadványok szinvonaláért mindenütt jót áll s a derék magyar 
nép egy mélyen kiművelt nagy elme megkapó világításában 
gyönyörködhetik a mai kor keresztény világának nagy kérdései-
ben, nagy problémáiban. 

Budapest. (Dr. K) 

Martin Aurél dr.: Szent Pál. A Szent-lstván-Társulat ki-
adása. Bpest, 1913. 79. 1. 

Az előnyösen ismert hitvédelmi füzetek sorozatában jelent 
meg. A szerző — mint eddigi írásaiban mindenütt — itt is 
biztos utakon járó komoly biblikusnak mutatkozik be. Művelt 
osztályunk mérsékeltebb igényeit tartva szem előtt, tartózkodik 
vita tárgyát képező kérdések taglalásától. Utolsó — Jézus és Pál 
felírású — fejezetében szóvá teszi ugyan a külföldi liberális 
theologia elméletét, hogy az őskereszténység középpontjában az 
ő megváltó Krisztusával, a Pál alkotása, de a kérdés ismerője 
csaknem kiérzi a sorok közül a szerző afeletti örömét, hogy ezt 
a témát a magyar olvasóközönség előtt nem szükséges behatób-
ban tárgyalni, hiszen az olvasónak hihetőleg sejtelme sincs erről 
a külföldi szellemi termékről. Azt hiszem, igaza is van. De kár, 
hogy épen ezért a napilapok ünnepi számaiban megjelenő kurió-
zumok a katholikus olvasót is készületlenül találják. 

Bizonyára a szerző joga művének kereteit megszabni. De 
viszont a birálóé keveselni ezek befogadó képességét. A szerző 
pl. alig foglalkozik mással, mint szent Pál személyével, egyéni-
ségével. Nem látjuk körülötte megelevenedni a kort, az általa 
alapított egyházakat s ezek lüktető életét, ennek örvendetes jelen-
ségeit és válságos mozzanatait, nem elevenedik meg előttünk 
még közvetetlen tanítványainak és bajtársainak meghitt csoportja 
sem. Csak Barnabás lép elő egy kissé a statiszta szerepéből. 
Eltekintve az Apostol jeruzsálemi tanulóéveinek élénkebb leírásá-
tól, szinte kiemeli hősét az őt környező világból. 

Még csak néhány észrevételt. 
A korinthusi zsinagógafeliratnál ([SuvJaywyYj rEßp[alti)v]) Deiss-

mannal ellentétben, kire hivatkozik, zsidóul beszélő zsidókra gon-
dol. A sátorkészítés mesterségét nem magyarázza meg. Szerinte 
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Pál a «szent városban volt bizonyára akkor is, mikor Jézust 
halálra Ítélték és kereszten kivégezték.» De akkor biztosan 
pártos tanúja is lett volna ennek az eseménynek, mely esetben 
teljesen hihetetlen, hogy önvádolásaiban ezt egészen elhallgatta 
volna. A Gal. 2. fejezetében leírt apostoli magánmegbeszélést 
az apostoli zsinat idejére teszi. Bár ez elég általános vélemény, 
mégis teljesen megfejtetlen marad mellette az a rejtély, miért 
nem hivatkozik az apostol e levelében inkább a zsinat nyilvános 
határozatára, mely levele egész okfejtésének mindenképen leg-
erősebb alapja és kiindulópontja lett volna. 

El nem hallgathatom a szerző világos előadását, tárgya iránti 
szeretetét s hőse melletti lelkesedését, melyeket sorai az olvasóra 
is képesek átvinni s a mű vallásérzelmi hatását biztosítják. 

Besztercebánya. Hölszky Károly. 

Az 1777. Ratio educationis. Fordította, bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta: dr. Friml Aladár. Kiadja a Kath. Középiskolai 
Tanáregyesület. 1913. Ára 6 korona. Pedagógiai könyvtár, szerk. 
Kornis Gyula. 1. kötet, 271. 1. 

Ezzel a fordítással a magyar tanárvilág régi óhajtásat tel-
jesítette a Kath. Középiskolai Tanáregyesület. Az újabb időben 
több szép munkából ismerhették ugyan a Ratiót: Csaplár Bene-
dek, Csáka Károly, Fináczy Ernő munkáiból, melyek bőven 
foglalkozdak a Ratióval, de a tartalomnak ismertetése sohasem 
ér föl a munkának eredetiben olvasásával. Az épen a fontos, 
hogy most eredetiben olvashatja mindenki a Ratiót ; azok is, 
akik nem értik a latin nyelvet. 

Az 1777-ben megjelent Ratio educationis, a XVIII. évszáz-
nak, melyet saeculum paedagogicumnak neveznek, szellemi ter-
méke. A többi államokban is ebben az esztendőben bocsátottak 
közre hasonló tanterveket és utasításokat, melyeknek célja min-
denütt az volt, hogy mélyítse a gyermekifjú lelkében a keresz-
tény hitből fakadó vallásos meggyőződést, megszereztesse a 
tanulókkal a szükséges ismereteket és tudásokat és a kettő segít-
ségével az egyház hű fiaivá, a haza hasznos polgáraivá neveljék 
azokat a különböző iskolákban. Ennek az egységes célnak hatá-
rozott kitűzése adja meg a Ratio educationis-nak értékét, amely-
nek megállapításában a kor szükségleteinek figyelembe vételével 
szerkesztette meg a különböző iskolatypusok tantervét, adta meg 
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egyben az utasításokat a különböző iskolákban működő tanítók-
nak, melyekben fölcsillámlik többször a gyermeklélek megisme-
résének pedagógiai és didaktikai fontossága. Ha ez így van, akkor 
a Rationak nemcsak történelmi értéke van, hanem a modern 
pedagógia művelői is tanulmányozhatják azt, hogy tanulságot és 
okulást merítsenek abból gyakorlati tevékenységük irányítására. 

Különösen fontos az, hogy a Ratio a maga teljességében 
öleli föl a közoktatást a legkisebb falusi iskolától a tudomány-
egyetemig; alaposan megállapítja mindegyik iskolában az oktatás 
célját, ennek megfelelőleg választja meg a különböző tantárgya-
kat, melyeket a cél elérése érdekében tanítani akar. Szép vonása 
egyben a Ratiónak a különböző vallásuakkal és a nemzetiségek-
kel szemben hangsúlyozott türelem, melynek ápolására azért 
hívja föl a tanítókat, hogy eljárásukkal arra neveljék a tanuló-
ifjúságot (36—38. lapok). 

Az egész mű tartalma a következő : Bevezetésképen röviden 
összefoglalja a nevelés és az egész közoktatásügy rendjét (I—VI.), 
azután három főrészre osztja az egész anyagot, melyek ismét 
szakaszokra, a szakaszok pedig fejezetekre oszlanak. 

Az első részben beszél az iskolák politikai és gazdasági 
kormányzásának módjáról általában (VII.), azután az első szakasz 
öt fejezeteiben az iskolák politikai igazgatásának a módjáról rész-
letesen (VIII—LXIV.), továbbá a második szakasz szintén öt feje-
zetében az iskolák gazdasági igazgatásának módjáról különösen 
(LXV—LXXXI.). A második rész a legfontosabb: a tanulmányok 
tervezete és tantárgyai; négy szakaszban foglalja össze a külön-
böző iskolákat. Az első szakasz öt fejezetében tárgyalja a falusi, 
mezővárosi, nagyvárosi népiskolákat, és a kir. városokban föl-
állított fő-,illetőleg mintanépiskolákat (LXXXII—XCIX.), a második 
szakasz hét fejezetben kimerítően foglalkozik a grammatikai, a 
latin iskolákkal (C CXXXII.), a harmadik szakasz hat fejezetben 
a gimnáziumi tanítást tárgyalja (CXXXIII—CLXI.), a negyedik 
szakasz végre hét fejezetben a főiskolákkal, az akadémiákkal, az 
egyetemmel foglalkozik (CLXII—CCI.). A harmadik rész tárgya 
az iskolák rendtartása, illetve a fegyelem fenntartása, mely három 
szakaszra oszlik. Az első szakasz három fejezetben az iskolák 
rendtartásáról szól, tekintettel vezetőikre és tanítóikra (CCII— 
CCXXI.), a második szakasz szintén három fejezetben az iskolák 
rendtartásáról, tekintettel a tanulóifjúságra (CCXXII—CCXLIX.), a 
harmadik szakasz végre két fejezetben az iskolák rendtartásáról, 
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tekintettel a tanulóifjúság szüleire (CCL—CCLIV.). Tanterv, uta-
sítások, rendtartás mind együtt található és pedig a népiskolától 
kezdve minden iskola számára. Még az órarend is mellékelve 
van a könyv végén. 

A fordító derekasan megfelelt föladatának. Könnyítésére 
szolgált az, hogy a latin szöveget összevethette a német fordí-
tással, de maga a szöveg sok nehézséget okozott a lelkes for-
dítónak. Ott van a tankerületi igazgató lefordítása, mely sokféle-
kép fordul elő a szövegben. Tankerületi kir. igazgatókról beszél 
egy helyen (47. 1.), másutt pedig királyi tartományi igazgatókról, 
illetőleg tartományi igazgatóról (54., 57., 59.) és egy jegyzetben 
az áll, hogy a Ratióban a főigazgató, direktor, superior ritkábban 
fordul elő (47. 1. 1. jegyzet). A Ratio úgy látszik az egyházi föl-
osztást vette alapul, ahol nagyobb terület, tartomány élén áll a 
metropolita, az érsek; a leghelyesebb az tehát, ha tartományi 
igazgatónak nevezzük. Főgimnáziumokról is beszél, mely az 
archigimnasia szónak lefordítása. Amint ezt ma olvassuk, a mai 
értelemben is vesszük ; pedig a Ratióban nincs a mai értelemben 
vett főgimnázium, csak két osztályból álló gimnázium. Benne 
van magában a Ratióban és így fordította is le a fordító, hogy 
a hely után neveztetnek el főgimnáziumoknak: «némelyek tarto-
mányaikra, kerületeikre való tekintettel kiválnak a többiek közül, 
főgimnáziumoknak neveztetnek.» Ez tehát egy mellékkörülmény, 
de nem lényeges megkülönböztető jegy; amiért is tekintettel 
arra, hogy hét paragrafusban beszél a főgimnáziumokról és 
behatón tárgyalja a gimnáziumokat, különösen ki kellett volna 
emelni a fordítónak a különböző olvasók tájékoztatására azt, ami 
a 61. lapor, a negyvenedik szakaszban van: «ami az előadott 
tárgyakat illeti, a gimnáziumok a főgimnáziumoktól semmiben 
sem különböznek». Nem tudok megbarátkozni az elsőrendű nép-, 
azaz nemzeti iskola fordításával. Latin neve: scholae vernaculae 
primariae, scholae normales. A latin primarius szónak magyar 
fordítása: fő; itt nagyobb következetességgel használható a fő-
elemi, főnépiskolák elnevezés, mint a főgimnáziumnak fönnebb 
említett fordításában (bár az ellen sem lehet kifogást tenni, mivel 
az archigymnasium magyarul főgimnázium), mivel ezek nemcsak 
a helyeket illetőleg válnak ki a többiek közül, hanem a főnép-
iskolában és a többi népiskolákban nem is ugyanazokat a tár-
gyakat tanították. Normális iskoláknak nevezték, mivel a tanító-
jelöltek ott tanítási módszert, normát tanultak ; azért is gyakorló-
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iskola, vagy ha úgy tetszik, mintaiskola a neve magyar fordí-
tásban. 

Ezekkel a nehézségekkel meg kellett küzdeni minden for-
dítónak, tehát nem lehet kifogásolni. Ellenkezőleg, dicséret illeti 
a fordítót minden tekintetben derék munkájáért. 

Nekem van egy kifogásom. Én jobban szerettem volna, ha 
a második, 1806-ban megjelent Ratio educationist fordítják le. 
Történelmileg becsesebb az első Ratio; látjuk belőle, hogy a 
XVIII. évszáz második felében hogyan állott nálunk az iskola-
ügy, mely semmiben sem volt alacsonyabb fokon, mint a többi 
európai kulturnépeknél ; de tartalmát és egész belső értékét 
tekintve, a második Ratio fölötte áll az elsőnek. Ezért szerettem 
volna a magyar tanárvilág kezeibe ezt, a második Ratiót juttatni 
tanulás céljából. A második Ratio educationis az első Ratio 
educationisnak javított kiadása. 

Budapest. Dr. Acsay Antal. 

Gesammelte apologetische Volksbibliothek. Volksvereins-
Verlag. M.-Gladbach. 1911—1913. I. k. 484 I., II. k. 487 1. 
Ára: à 2*40 márka. 

Aminek életbehivását oly meggyőző érvekkel sürgette a 
minapi kath. nagygyűlésen a budapesti egyetem hittudományi 
karának egyik kitűnő tagja, a kath. Népszövetség apologetikus 
tevékenységét, az már évekkel ezelőtt megvalósítást talált a 
németországi Volksverein-nek centrumában, M.-Gladbachban. 
Annak a sokágú tudományos munkának u. i., amely ott hangya-
szorgalommal s a forrongó társadalmi élet gyakorlati követelmé-
nyeinek állandó szem előtt tartásával folyik, jelentőségében épen 
nem utolsó alkotórésze a németországi népszövetség hitvédelmi 
működése sem, ékesszóló tanuja ennek az a sok kiadvány, 
amelyben a Volksverein egyformán igyekszik megfelelni úgy az 
intelligencia, mint a nép igényeinek. 

Míg az «Apologetische Tagesfrage» és az «Apologetische 
Vorträge» sorozatokban megjelent művek a tanult emberek hit-
beli nehézségeit tartják szem előtt, addig az a 60 drb. (à 16 
oldalas) füzetecske, amit «Apologetische Volksbibliothek» cím 
alatt (à 5 pfg.) bocsátott közre a népszövetség, inkább a kevéssé 
tanult nagy tömeg észjárásához alkalmazkodva veszi tárgyalás alá 
a legégetőbb napi kérdéseket. 
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A kérdések népies feldolgozása alatt korántse gondoljunk 
azonban kevesebb tudományos megbízhatóságot. Hiszen a füze-
teknek — elenyésző csekély kivétellel — ugyanaz a Fr. Mef-
fert a szerzője, aki az «Apologetische Vorträge» eddig megjelent 
három kötetében már elég tanúságát adta tudományos készültsé-
gének. A népies tárgyalási módot tehát inkább a találó hasonla-
tok és megvilágosító példák gyakori alkalmazásában kell keresnünk, 
amelyek, míg egyrészt nagyban elősegítik a mélyebb gondol-
kozáshoz nem igen szokott embereket egyes vallási igazságok 
megértésében, másrészt kitűnő eszközei az érdeklődés ébrentartá-
sának. Tekintetbe véve azt az eléggé sajnálandó körülményt, 
hogy a napisajtó felületes cikkeiből élethosszig táplálkozni tudó 
átlagintelligenciánk többnyire értetlenül áll a tudományos kérdé-
seknek csak kissé is elvont fejtegetése előtt, még az ú. n. tanult 
osztályok számára tartandó előadásaink készítésében is bátran és 
eredménnyel használhatjuk az «Apologetische Volksbibliothek» 
köteteit. 

Az író igyekezett állandóan aktuális maradni s témaválasz-
tását a keresztényellenes napisajtóban legtöbbször szellőztetett táma-
dások szerint irányította. Már most aki csak kissé is ismeri ennek 
a sajtónak gazdag repertoirját a keresztényellenes vádak tekinte-
tében, sejtheti, hogy a hitvédelmi füzetek 60 számában érdekesnél 
érdekesebb tárgyakkal találkozunk. Van-e Isten? Az ember szár-
mazása. Az ember lelke. A túlvilágról. A csoda. A gyónás. Val-
lásnélküli erkölcs. Élt-e Krisztus ? A pápaságot Krisztus alapította ? 
A rossz pápák. Inquisitio. Halottégetés. Spiritismus. Mi a célja 
az emberi életnek? Szentek s ereklyék tisztelete. Egyház és rab-
szolgaság. A kereszténység és a nő. A coelibatus. A szerzetes-
rendek. A kath. egyház istentisztelete s liturgiája stb. Egész arze-
nálja a hitvédelmi fegyvereknek, melyek ügyes vívó kezében 
föltétlenül hatni fognak. 

A hitvédelmi könyvektől ugyan sokan semmit se várnak. 
A hitetlent úgysem győzik meg — szokták mondani; ha az 
megtér, megtér az isteni kegyelem, szenvedés, élettapasztalás 
hatása alatt. A hivőnek meg, akit a könyv érvei meggyőznek, 
erősítenek, úgy sincs erre szüksége. No ha csak annyit is elér egy 
könyv, hogy a hivőt megerősíti hitében, már sokat elért. Hiszen 
mily erős hitre van szükségünk a kísértés idején ! Aztán meg 
minél több hit és meggyőződés lesz köztünk, nem fog-e a mi erős 
hitünk annál több hideg lelket is lángra gyújtani ? De meg azt sem 
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lehet általánosságban állítani, hogy tudományos hitvédelmi köny-
vek nem játszanak szerepet a konverziókban. Azok is. Persze legfőbb 
föltétel a kegyelemmel való közreműködés; és ha ez hiányzik, 
hatástalan a legjobb könyv is. De, hogy a hitvédelmi munkák 
értékét e tekintetben sem szabad túlságosan lebecsülnünk, arra 
legújabb példa Ruville megtérése, akit e lépésre saját bevallása 
szerint a bécsi egyetem alapvető hittantanárjának Reinholdnak 
«Alte und neue Glaube» c. műve vitt. Ezért ragadjuk meg tehát 
e hitvédelmi könyv ismertetésénél is az alkalmat, hogy e lap 
tavalyi helyettes-szerkesztője által fölvetett eszmét a mi népszö-
vetségünk hitvédelmi munkásságára vonatkozólag örömmel üdvö-
zöljük. Dr. Tóth Tihamér. 

Der junge Priester. Konferenzen über das apostolische 
Leben von Herbert Kardinal Vaughan. 

Frei nach dem englischen von Dr. Mathias Höhler. Zweite 
Auflage. B. Herder. Ára 2 K 64 f. 

Vaughan egyike a legnagyobb angol katholikus Íróknak, ki 
mint püspök és utóbb mint westminsteri bíboros érsek is rend-
kívül tevékeny apostoli működést fejtett ki, úgy a papság vallá-
sos életének emelésével, mint a szociális életbe való bevonásá-
val, továbbá a katholikus iskola fölkarolásával, nemkülönben a 
katholikus sajtó föllendítésével. Öreg napjaiban midőn a beteg-
ség már nagyon kinozta, nem akarván meddő életet élni, pap-
sága számára, mintegy végrendelet gyanánt, az ő apostoli szivé-
vel, élő hitével, égbe emelkedő lelkével, még kedves munkát 
írt, melynek cime: The Young Priest. 1903 június 19-én bekö-
vetkezett halála után adták ki. Német fordításban most jelent 
meg Il-ik kiadásban. 

A szerző neve, élete, működése és a mű megírásának 
körülményei sejtetni engedik, hogy mi a tartalma és mily érté-
kes lehet annak minden fejezete. Egy mély, meggyőződéses, 
apostoli szeretettől égő lélek, szól hozzánk, ki a maga valójában 
átérzi e kifejezés teljes értelmét: sacerdos alter Christus! Mély 
psychologiával és aszketikus érzékkel írja le a papi élet fensé-
gét és azokat az eszközöket, melyekkel a papi lélek fönntart-
hatja szivében a papi lelkület emelkedettségét és a kegyelmi 
életet. A pap hitéről, a papnak Istenhez, a Szentháromság mys-
teriumához, a mennyei Atyához, a megtestesült Igéhez, a Szent-
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lélekhez való viszonyáról alig találunk e könyv fejtegetéseihez 
hasonlót a papi aszketikus irodalomban. Az Eucharistiáról szóló 
fejezet oly melegséggel és bensőséggel van megírva, oly meg-
győzően tárgyalja Jézus iránti kötelességeinket, oly gyakorlati 
útmutatásokkal, hogy aki e fejezetet elolvassa és megszívleli, bizo-
nyára szivét mindig rendben fogja tartani, de templomának szép-
ségére, tisztaságára is lesz gondja. Qyengéd szeretettel szól Szűz 
Máriáról, «a pap anyjáról». 

A 19 fejezetből tíz az apostoli tevékenységről, az emberek-
kel való érintkezésről, a lelkipásztori munkálkodás sikerének elő-
föltételéről : az alázatosságról, a papi önzetlenségről, a lélek 
nagy értékéről szól. Az utolsó («Praktische Winke») fejezetben 
gyakorlati utasításokat ad. Ajánlja, hogy alkossunk magunknak 
életrendet, napi rendet, az önmegtagadásra, lelki kiképzésre, a 
papi ruha viselésére, a más nembeliekkel való érintkezésre, 
szórakozásra (kártyázás) ad megszívlelésre méltó intelmeket. 
Különösen az alkohol-kérdésben nagyon erélyes elveket vall. 
Rövid nyolc pontban tárgyalja. Bárcsak minden pap olvasná! 
Mennyi lelki kárt akadályoznának meg a papok, ha az alkohol-
kérdésben Vaughan elveit követnék. 

Ha a papi bukások, a papi botrányok szomorú statisztikáját 
összeállítanók, meglátnók az alkohol megdöbbentő rombolását. 
Szánalomra méltó élvezet! 

A dohányzásról, a papi lakás berendezéséről is szól. Szóval 
mindazon kérdéseket tárgyalja, melyek látszólag külsőségek és 
csekélységek, pedig akik az életet ismerik, tudják, hogy e csekély-
ségek és külsőségek megölik, vagy legalább megbénítják a belső 
lelki életet, de mindenesetre nagy akadályok a lelkipásztori mű-
ködésben. 

A könyv igazán kedves útmutató fiatal oltártestvéreink 
számára, de épülésül, buzdításul szolgál minden papnak. Papi 
lelki olvasmánynak mindenkinek ajánlom. 

Temesvár. Fiedler István. 

Das ethische Problem in der modernen Philosophie von 
Leo Michel O. P., Universitätsprofessor. Freiburg (Schweiz). St. 
Paulus-Druckerei 1913. 32 S. 

Michel atya a freiburgi kath. egyetem 1912/13. isk. évi 
rektora fönti címmel kiadott értekezéssel tartotta meg szakmája 
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köréből 1913. nov. 15-én székfoglalóját, melynek célja tájékoz-
tatni volt a hallgatóságot az erkölcsi kérdésről az újabbkori 
bölcseletben, azután a külömböző rendszerek elégtelenségének 
kimutatásával az erkölcsi kérdés egyedüli igaz, az aristotelikus 
skolasztikus megoldását kidomborítani. 

Gondolatmenete a következő: 
Az emberek általános tény alapján éles különbséget tesz-

nek erkölcsi és fizikai rend között, megkülönböztetik az erkölcsi 
jót a fizikai jótól. 

A bölcseletnek feladata a tapasztalati és öntudatbeli adatok 
megvilágítása, illetve igazolása. Azért ki kell terjeszkednie az 
erkölcsi rend jelenségeinek kutatására is, mert mint egységes, 
zárt világnézet köréből semmiféle jelenséget nem zárhat ki. 

Eme követelménynek megfelelően szerző fölveti a kérdést: 
Be tudja-e bizonyítani a modern bölcselet az erkölcsi rend lét-
jogosultságát ? Tud-e az erkölcstan számára általános irányelveket 
nyújtani? Tagadólag válaszol, mert nem látja az újabbkori böl-
cselettudományban ama követelmények teljesülését, melyek az 
erkölcsi rend alapfeltételei. Azok pedig az ismeretelméleti és ennek 
megoldásával járó metafizikai feltélelek teljesülése. 

Értekezésének első részében az ismeretelméleti követelményt 
kutatja. Minthogy az erkölcsi jelenségek külső cselekvésekben 
nyilvánulnak, föltételezik a külvilág valóságát, különben álomkép 
volnának egyéni és társadalmi kötelességeink és mivel az 
erkölcsi cselekvéseknek összefüggésben kell lenniök zsinórmérté-
keikkel, az ismeretelméletnek bizonyítania kell a külvilág valóságát 
és ismereteink tárgyilagos értékét. Az újabbkori bölcselet ismeret-
elméletei azonban nem felelnek meg eme követelménynek. Az 
empirizmus nem tud kiemelkedni az anyagból, nem jut tovább 
a tapasztalati tényéknél s így általános elvekhez nem jut el, viszont 
ennek ellentéte az idealizmus nem tudja a szellemi és anyagi 
világ közötti ürt áthidalni s ezért nem bizonyíthatja ismereteink 
objektivitását. Minden újabbkori bölcseleti rendszer ismeretelmé-
lete az elsőhőz vagy a másodikhoz vezethető vissza. 

Ennek logikus Következménye az erkölcsi nihilismus. 
Tényleg Paulsen is kénytelen volt beismerni a mai bölcselet 
elégtelenségét az erkölcsi nihilismussal szemben és azért az ész 
helyett az akarattal igyekszik erkölcstanát megalapozni. Ami 
mindenesetre nem biztos alap s az erkölcsi rendbe való hitben 
skepticismusra vezet. 
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Az idealistikus erkölcsi rendnek, a Kant-féle erk. autono-
mismusnak nincs semmiféle gyakorlati értéke, mivel hatáskörét 
tisztán a forum internumra korlátozza, míg a külső cselekvéseket 
az erkölcsitől független jogrendbe sorozza. Az idealismus végső 
destruktiv következményeit levonta Nietzsche az én istenítésével, 
minden erkölcsi rend tagadásával. («Jenseits von Out und Böse»). 
Paulsen ellensúlyozni akarja ezt ama állításával : az ismeretelmé-
let semmit sem változtat ismereteink tartalmán és értékén. Eme 
állításához azonban szó fér: a természettudományokra alkalmazva 
igaz, hogy nem változtat ezen tudományok gyakorlati eredményein, 
hisz ezek mint olyanok, nem is képezik tárgyát a bölcseletnek, 
de egész más kérdés, vájjon a tapasztalati tényekről való elmél-
kedés eredménye nem változtatja meg eme tények értékelését. 
Az erkölcsi jelenségek azonban mint az ember belvilágát érintő 
tények az ismeretelméleti követelmény negativ eredményével 
elvesztik erkölcsi értéküket, külső cselekvéseinknek az erkölcsi 
rendhez semmi közük. 

Az újabbkori bölcselet ismerettanai nem feleltek meg az 
első követelménynek, következőleg a másodiknak sem tudnak 
eleget tenni, mert szilárd metafizikai alap híján nem teljessíttetik 
az erkölcstan metafizikai feltételeit. Az első részben kifejtettek 
szerint az újabb bölcseletet vagy egyáltalában nem jut el meta-
fizikához, vagy metafizikája egyoldalú, melynek a valósághoz 
semmi köze. Míg egyesek Wundtal azt állítják, hogy az erkölcs-
tannak nincs is szüksége metafizikára. 

Szerző ezzel szemben kiemeli az arisztotelikus fölfogást, 
mely a metafizika szükségszerűségének hangoztatásával követ-
kező négy föltételétől teszi függővé az erkölcstant: 

1. Az ész substantialitása, folytonossága és azonossága. 
2. Az erkölcsi cselekvések célszerűsége. 
3. Az akarat szabadsága. 
4. személyes Isten létezése. 
1. A mai bölcseletben a Spinoza hatása alatt uralkodó 

monismus tagadja a többsubstantialitást, mindent, amit észlelhe-
tünk az egyedül létező substantia jelenségeinek tart. Fichte 
szerint ez nem más, mint az emberi ész. Ez a solipsismus azon-
ban kizárja az erkölcstan lehetőségét. Míg Spinoza és követői 
a monisták az emberben csak kétféle jelenségcsoportot látnak. 
Eme fölfogás is az ész folytonosságának és azonosságának taga-
dásával az erkölcsi nihilismushoz vezet. Az újabbkori aktualista 
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bölcselet tényleg erre az eredményre jutott, amennyiben az 
erkölcsi kérdésből biologiait alkotott. Aktualistáink az erkölcsi 
jelenségeket mint lélektaniakat a test fiziologiai változásainak 
kisérő vagy parallel jelenségeinek tartják. Következőleg az 
egészséges testi szervezettől függ eme jelenségek egészsége is. 
Ilyen fölfogással azonban a historikus értelemben vett erkölcstan 
megszűnt létezni. 

2. A modern bölcselet valóban létező célok tagadásával 
nem tudja az erkölcsi cselekvések célszerűségét bizonyítani. 
Célszerűség nélkül azonban nincs törvény, nincs erkölcsi köte-
lesség. 

3. Az akarat metafizikai szabadságának tagadásával jár az 
erkölcsi rend tagadása is. Mai bölcselőink nem ismernek külön 
akarattehetséget, még kevésbbé akaratszabadságot. Paulsennel csak 
lélektani szabadságot fogadnak el. Ez pedig csak a külső kényszertől 
való mentességben nyilvánul, míg az akarat a reánk ható külön-
böző tényezők eredménye. Ilyen szabadsággal senki sem lehet 
tetteiért felelős. Egy másik következménye az erkölcsi jó és rossz 
fogalmainak elmosódása. 

4. Az erkölcsi rend feltétele az erkölcsi törvény, mely egy 
legfőbb törvényhozót igényel. Ezen törvény kötelező ereje és 
sanctiója csak a személyes Isten létezésével bizonyítható. Az 
újabbkori bölcselet atheismusa és pantheismusa azonban tagadja 
a legfőbb törvényhozót, ennélfogva az erkölcsi törvényt is. 

Befejezésében levonja a szerző a következményt: «Csak egy 
megoldása van az erkölcsi kérdésnek, és ez az, melyet a philo-
sophia perennis ismeretelméleti és metafizikai fogalmaival és 
elveivel nyújtott.» 

Mint látjuk, szerző a negativ úton, az ellentétes bölcseleti 
rendszerek eliminálásával jutott az erkölcsi kérdés egyedüli meg-
oldási módjához. Illustris hazánkfia nagyon értékes és korszerű 
dolgozatát sok haszonnal olvashatja a művelt nagyközönség is. 

Fribourg. S. B. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 14 
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Martin Grab mann : Der Gegenwartswert der geschichtlichen 
Erforschung der mittelalterlichen Philosophie. Akademische An-
trittsvorlesung. Wien, 1913. (Herder), i 

Jól sejtettük, hogy a scholastikus módszer nagyszorgalmú 
történetírója a bécsi egyetem keresztény philosophiai tanszékére való 
kineveztetése után kifejezést fog adni annak a kettős szempont-
ból is erősen óhajtott tudományos törekvésnek, mely a közép-
kori philosophia intensivebb történelmi tanulmányozását célozza. Az 
első szempont nyilván a philosophiai nyilvánosság kellő felvilágo-
sítása a középkori keresztény philosophiában rejlő szellemi kincsek-
ről, hogy a modern gondolkodás ne csak Husserl, Driesch, Reinkc, 
Ihering stb. szellemi rokonsága révén tudja méltányolni a nagy 
hagyományokat, hanem azok alapelveinek kellő megértése révén 
önállóan is fejlessze őket, és a másik szempont azon szűkebb 
körnek szól, amely a sok tekintetben meghamisított szellemi 
örökséget épen a régi mesterek beható tanulmányozása révén 
tartozik korrigálni. 

Ezt a kettős érdeket kellene szolgálnia Grabmann kis köny-
vének s ezt a célt elérné a Scholastika belső tökéletességének 
feltüntetésével s nem kellene elismerő nyilatkozatokat keresnie 
ott, ahol azoknak nincs meg a kellő értékük. 

Orabmann itt is, mikép Geschichte der scholastischen Methode 
c. jeles munkájának eddig megjelent két kötetében, szeret a 
modern philosophia tekintélyes, sőt Nobel-díjas képviselőinek véle-
ményére — hacsak némileg is kedvezők - hivatkozni. Ezt én 
nem helyeslem, mert Eucken és Dilthey tisztelet egyéb téren 
tanúsított munkásságuknak a középkori philosophiatörténet terén 
vajmi keveset, sőt mondjuk ki nyíltan : semmit sem számítanak. 
Ezt épen Grabmann-nak kellett volna észrevenni, aki véle-
ményünk szerint igen helyesen - hangsúlyozza a középkori 
gondolkodás részletekbe menő tanulmányozását. Épen azért tudo-
másul vehetjük az első hódolatát Aquinói Szent Tamás, a má-
sikét Augustinus személye és bölcselete iránt, de irányadóul 
egyik sem szolgálhat. 

1 E művecskéről a Religio már ezidei I. füzetében (95. old.) hozott 
ismertetést. Az újabbnak azért adok helyet, mert szerzője sajátos szempontokat 
érvényesít. A szerkesztőd 
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Szerzőnk emlékeztet úgy itt, mint főművében több helyen 
a paedagogusokra, akik minden eszközt felhasználnak, hogy ked-
vező színben tüntessék fel az elfogadtatásra szánt doctrinát. Ne 
citáljuk a gyónás helyességénél Jókait, a nagyböjt szükségessé-
génél pedig ne argumentáljunk Vas Gereben véleményével, amint 
azt hitbuzgalmi iratokban itt-ott látni lehet. Hiába akasztana az 
atheista államférfiú érdemrendet a papi kötelességeit híven tel-
jesítő egyházi ember reverendájára, annak értékét nem ez a füg-
gelék adja meg. 

Azt sem helyeslem, hogy Grabmann a középkori keresz-
tény bölcseletet csaknem azonosítja a scholastikával. Jobban tetszik 
nekem e tekintetben Picavet, vagy akár az általa is idézett fri-
bourgi Mandonnet (Siger de Brabant). Grabmann így sok értékes 
apologetikus gondolatot veszít, mert pl. lehetetlen egy olyan 
szellemi ióriásnak, mint aminő Augustinus volt, rendkívüli fon-
tosságát félreismerni. Hatása a középkori gondolkodásra is lényeges 
volt,1 sok gondolatával pedig egyenesen a modern philosophiai 
gondolkodás egyik úttörője. 

Ez észrevételek inkább a mű történeti jellegét érintik, tar-
talmi szempontból sok kiválóságot tud felmutatni és hisszük, 
hogy igen jó hatása is lesz e kis munkának. Ezekre is reflektá-
lunk a következő sorokban. 

Legelőször is jelzi azt az örvendetes érdeklődést, melyet a 
modern kor a középkori bölcselet (helyesebben bölcseletek) iránt 
tanúsít. A régiek összefoglaló munkásságát (Jourdain, Rousselot, 
Rémusat, Cousin, Hauréau nevei szerepelnek itt) újabban inkább 
a részletkérdések nagyarányú tanulmányozása váltja fel. Említésre 
méltók itt a Baumker-Hertling-Baumgartner-'iélz Beiträge zur 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters 11 hatalmas kötete, 
M. de Wulf-nak belga scholastikusok philosophiáinak kiadványai, 
és tegyük hozzá, mert szerzőnk kihagyta: Picavet tanítványainak 
a művei. Denifle középkori egyetemei és Chartulariuma szintén 
hatalmas támogatói a középkori szellemi műveltség tanulmányo-
zásának.2 A kérdés már most, melyre szerzőnk kis könyvében 
meg is felel, az, hogy vájjon ennek a széleskörű érdeklődésnek 

1 V. ö. Dr. Czakó Ambró : Isaac de Stella és clairvauxi Alcher lélektana 
c. művét. Magyar Filozófiai Társaság közleményei 1912. i. és 4. szám. 

2 Nálunk Magyarországon Trikál és e sorok írója foglalkoznak közép-
kori philosophiatörténettel. Az első inkább összefoglaló műveket ír, az utóbbi 
részletkérdésekkel foglalkozik. 

14* 
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megfelel-e olyan érték, mely az érdeklődést jogosulttá, sőt köte-
lezővé teszi. Ő röviden a következőkben összegezi ezen értéket:1  

Die vertiefte geschichtliche Erkenntnis der Philosophie des Mit-
telalters gibt einmal den rechten Maszstab zur Bewertung und 
Beurteilung dieser Philosophie, gewährt sodann wertvolle Licht-
und Richtpunkte für die systematische Darstellung der christ-
lichen Philosophie und zeigt uns endlich auch den Weg zur 
Weiterbildung und zur Verwertung der scholastischen Philo-
sophie für die philosophischen Fragen und Kämpfe der Gegen-
wart. 

Nem akarjuk az olvasót fölmenteni e kis könyv áttanulmá-
nyozásától, azért a fentebbi sorok részletesen igazoló adatait 
mellőzzük. Csak röviden utalunk arra, hogy szerzőnk mindenütt 
nagy tanultságot és nagy olvasottságot árul el. Hangja seholsem 
polemikus, szelídebb, mint de Wulfé, aki az Introduction à la 
Philosophie Néoscolastique Louvain-Paris 1904. c. művében ha-
sonló gondolatokkal foglalkozik. Legszebbek mégis talán azok a 
sorok, melyekben a scholastikus theodicea modern philosophiai fon-
tosságáról beszél. Ez nagyobb kifejtést is megérdemelne és ennek 
mélyebb átgondolása csakugyan eloszlatná azt a sok zűrzavart, 
bizonytalanságot, melyet a modern philosophiában nemcsak a szer-
zőnk által idézett Euchen és Paulsen, hanem mindenki észlelt, 
aki egy kissé mélyebben beletekintett a modern gondolkodók 
jelesebb alkotásaiba. A könyvet paedagogiai és apologetikai 
jelentőségénél fogva melegen ajánljuk mindenkinek, aki a közép-
kor kulturája felett nem akar értelmetlen frázisokkal napirendre 
térni. 

Baja. Dr. Czakó Ambró. 

» I. m. p. 11. 



I. VEGYESEK 

B I B L I K U S S Z A K S Z E M L E . 

I. ßabyloniaca. 

Lehet, hogy a Religio t. olvasói meglepődve fogják olvasni 
a jelen szakszemle alcimét és talán eszükbe jut a szentírási mon-
dás: Saul inter prophetas. Azonban megnyugtatásokra, egyben 
saját igazolásunkra meg kell jegyeznünk, hogy a mezopotámiai 
régiségek tudománya immár teljesen beleilleszkedett a Studium 
Biblicum segédtudományai közé és annak vívmányait a szakkép-
zett theologus többé nem ignorálhatja. Ez okból szükségesnek 
látjuk ennek a nagy fontosságú tudományágnak fontosabb vív-
mányait röviden és népszerűen ismertetni. A szemle tárgyát az 
elmúlt évben megjelent művek és egyes fontosabb, folyóiratokban 
közzétett cikkek fogják képezni; ezekhez hozzáveszünk néhány 
1912-ben kiadott művet is, amit a tisztelt olvasók bizonyára nem 
vesznek rossz néven. Azonfelül az olvasók figyelmét föl fogjuk 
hívni oly publikációkra is, amelyek közzétételét a szerzők sajó 
útján bejelentették. ^ ^ ^ 

Kezdjük az ásatásoknál. A mezopotámiai ásatások a mult 
esztendőben gőzerővel haladtak előre. Mult számban megjelent 
ismertetésünk kiegészítéseképen jelezzük, hogy a bábeli citadella 
északi részének kiásása csaknem teljes befejezést nyert; a dél-
nyugati palotában hatalmas trónterem került elő 1070 széles, az 
eddigieknél jóval hatalmasabb kapuval. A Merkez helyén épült 
régi városból mintegy 5 km. hosszú utcafrontot bontottak ki ; az 
eddig fölásott városi terület 126.000 D-métert tesz ki. Megkezdő-
dött az é-temen-ati-ki a «bábeli torony» ásatása is, amely remél-
hetőleg sok érdekes adattal fogja gazdagítani ismereteinket. Az 
ásatások folyamáról a Deutsche Orientgesellschaft «közleményei« 
(Mitteilungen) informálják az érdeklődőket. 
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A németek jelenleg a régi Uruk, (a bibliai Erek, most 
Warka) helyén is dolgoznak. Előkerült egy eddigelé ismeretlen 
király, Lugal-gina Anutemploma. Uruk volt a Gilgames-éposz 
hősének királyi székhelye s a vallási prostitutiónak ocsmány fészke. 
Több mint valószínű, hogy a németek e helyen nagy szerencsé-
vel fognak ásatni. 

De Morgan expedíciója folytatja szuszai munkálatait, amelyek 
eredményei különesen azért fontosak, mert egyre jobban és job-
ban igazolják J. de Morgan azt a már régebben hangoztatott téte-
lét, hogy Szuszában s a Kaukázusban tiszta kőkorszak soha sem 
volt, hanem már az odatelepedett legrégibb lakosság is ismerte 
a fémek használatát. Egy mesterséges halom kibontásakor kitűnt, 
hogy a lakosság már a történeti idők hajnalán a réz megműve-
léséhez igen jól értett; női sírokban nagyszerű tükrök és réz-
szarvak kerültek elő, az utóbbiak kendőző szerek befogadására 
szolgáltak. A cserépedények töredékei viszont arról tanúskodnak, 
hogy az őslakók festeni is tudtak és művészi érzékkel is birtak. 
De Morgan ezt a feltűnő jelenséget Les premieres civilization c. 
művében hat évvel ezelőtt azzal magyarázta, hogy a jégkorszakban 
Irán lakatlan terület volt és első telepeseit csak az alluviális 
időkben nyerte. Úgy látszik, ez a föltevés lassan-lassan egészen 
beigazolódik. Az azonban más kérdés, vájjon az agyagipar böl-
csőjét Szuszában kell-e keresnünk, mint azt az ásatok vélik és 
állítják. Épen ezek a leletek szólnak a mellett, hogy a szuszai 
kultura a maga fém és agyagiparával egyetemben középázsiai 
eredetű. Sajnos, jelen ismetetés szűk keretei között ennek a fölte-
vésnek alaposabb kifejtése lehetetlen. Erről majd más alkalommal. 

Ekbatanában is ásat egy francia küldöttség; milyen ered-
ménnyel, egyelőre nem tudni. 

Már a Hittudományi Folyóirat 1913. évi első számában 
jeleztem, hogy a «Deutsche Orientgesettschafh az Assúr váro-
sában folytatott ásatások további eredményeiről két nagyobbsza-
bású művet fog közzéteni. Ezek azóta tényleg meg is jelentek, 
csakhogy sajnos, a hozzájuk fűzött várakozásoknak nem igen 
felelnek meg. Mindkettőnek az ottani expedició vezetőembere, 
Walter Andrae a szerzője. Az első (Die Festungswerke, két kötet : 
1. Textband, VIII + 180 1. 2. Tafelband 67 photolithogr. 
és 41 fénnyomatú lap, ívrét, ára 135 márka) Assúr erődítményei-
ről számol be s azt, aki az ó-kori építészet történetével foglalkozik, 
bizonyára nagyon fogja érdekelni. Minket, szegény theologusokat, 
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akik az építészet tudományában járatlanok vagyunk, ez a szépen 
kiállított és méregdrága könyv meglehetősen hidegen hagy. 
A másik munka (Die Stelenreihen, VIII + 88 nyomtatott, továbbá 
öt photolithogr. és 16 fénnyomatú lap, ára 45 márka) egy saját-
ságos leletet mutat be, amely a város déli részén, egy külön e célra 
készült téren került elő. Ezen a helyen ugyanis nem kevesebb, mint 
135 emlékkövet emeltek ki a föld alól, amelyek alakja a zsidó 
temetőkben látható sírkövekére emlékeztet: a hosszúkás téglány-
alakú, fölül félkörben végződő u. n. stele-forma. A kövek felső 
részén négyzet alakú, fölül fogantyú formával ellátott mélyedés 
vagyon, mintha a szobrász zsinórra függeszthető amulettet akart 
volna kőbe vésni ; a mélyedés két-három soros föliratot tartalmaz 
az emlékkő fölállítójának nevével és címével. A föliratokból meg-
tudjuk, hogy a stelek fölállító! királyok és magas állású hivatal-
nokok voltak, akiknek neveivel itt-ott az eponym-jegyzékekben 
is találkozunk. [A régi assyrek az éveket a rómaiak konzuli évei-
hez hasonlóan egy magas állású hivatal (límu) évről-évre változó 
viselői szerint számították], A lelet történeti jelentősége ahhoz a 
hűhóhoz képest, amely közzétételét megelőzte, sajnos, szinte el-
enyészően csekély. 

Az ékiratok palaeographiája terén az elmúlt esztendő egyet-
len említésreméltó terméke G. A. Barton: The Origin and De-
velopment of Babylonian Writing c. művének első része : «A ge-
nealogical table of babylonian and assyrian signs with indices», 
amely a Beiträge zur Assyriologie IX. kötetének 1. füzete gyanánt 
jelent meg (Leipzig, XXIV nyomtatott -f 296 lithographált oldal ; 
ára 20 márka. A mű bevezetésében a szerző Delitzsch gunu-
elmélete ellen foglalt állást. Szerinte a berlini assyriológusnak az a 
föltevése, hogy a babyloniai írástudók által gunu melléknévvel 
elnevezett írásjelek nem volnának egyebek, mint a megfelelő 
egyszerű jegyeknek három vagy négy vízszintes ékkel bővített 
alakjai, amelyek a gunu-zás révén átható, műveltető, avagy erő-
sítő jelentést nyernének, hamis, mert a gunu jelek a legtöbb eset-
ben tisztára graphikus variánsai a megfelelő egyszerű jegyeknek. 
A mű testét több mint ötszáz számot kitevő jegyzék képezi, amely 
az assyr Írásjelek szokásos sorrendjét követve az assyr szótag- és 
ideographikus jeleknek megfelelő archaikus jeleket időrendi egy-
másutánban könyveli el. 

Ezután hét jegyzék következik, melyek a mű első részében 
felhalmozott Írásjeleket korok azerint különválasztva, alakjuknak 
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megfelelően osztályozzák olyanféleképen, mint azt első izben 
Norris tette 1865-ben megjelent assyr szótárában. (1. Vr-Nina-
tól Manistusu-ig, 2. az agadéi Sarrukintól Gudeáig, 3. az uri 
királyok, 4. az első bábeli dinasztia idejében, 5. a kassi-uralko-
dók korában használatos Írásjelek, 6. a babyloniai és 7. az assyr 
kurzivirás.) A szerző szorgalmának minden elismerése mellett 
kénytelen vagyok konstatálni, hogy múve többrendbeli súlyos 
hibában szenved. Barton műve megjelenésekor tudhatta volna, 
hogy Manistusu uralma az agadéi Sarrukiné után következett, 
amint az a Scheil-féle, 1911-ben közzétett királyliszta adataiból 
nyilvánvaló; következésképen Manistusu Írásjeleit semmi szín 
alatt sem szabad Lagas legrégibb királyainak írásával egy kalap 
alá fogni. Barton lisztái, amint arról főleg Qudea feliratainak 
feldolgozása alkalmával meggyőződtem, meglehetősen hézagosak; 
onnan a sok «Appendix», amelyekben a szerző a főliszták hiá-
nyait toldozza-foldozza. A mű technikai kiállítása is gyönge és 
messze elmarad Thureau-Dangin Recherches sur r origine de 
Vécriture cunéiform cimű műve mögött, amely ugyan 1895-ban 
jelent meg, de Barton könyve dacára, ezután is a mezopotámiai 
palaeographia klasszikus forrásmunkája marad. 

* * * 

Az ékiratok nyelvészeti oldalát illetőjeg különös említést 
érdemel Maurus Witzel szentferencrendi szerzetes Untersuchun-
gen über die Verbalpräformative im Sumerischen, című műve, 
amely a Beiträge zur Assyrologie, VIII. k. 5. füzete gyanánt 
jelent meg. E műre vonatkozó megjegyzéseimet a Philologiai 
Közlöny mult évi II. számában tettem közzé; ezekhez csak azt 
teszem hozzá, hogy egyes hibái dacára e könyv örvendetes 
bizonysága annak a ténynek, hogy az assyriologiai kutatásokból 
ma már nemcsak a protestánsok, hanem a katholikusok is ki-
veszik a magük részét. A Hinrichs-cég közleményeinek január 
havi számában nagy meglepetéssel olvastam, hogy Delitzsch, aki 
1888-ban Halévy nyomán még a sumir nyelv létezését is 
kétségbe vonta, három nagyobbszabású, épen a sumirologia 
körébe vágó művet fog közzétenni: Orundzüge der sumerischen 
Grammatik XXV -f 158 1., ára kötve 17.50 márka; Kleine 
sumerische Sprachlehre für Nichtassyriologen, Grammatik, Voka-
bular, Textproben, VIII, 142 1., ára 7.50 és Sumerisches Glossar 
etwa 80 M., végül Sumerische Lesestücke etwa 15 M. Jerum, 
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jerum, quanta mutatio rerum ! E könyvek, sajnos, a könyvforga-
lomban még nem jelentek meg és így értékük felől nem nyilat-
kozhatunk. Ugyancsak 1914-re igérte a Supplement zum assy-
rischen Handwörterbuch megjelenését is, amely minden bizony-
nyal hézagpótló mű lesz. 

* * * 

A szövegkiadások és szövegmagyarázások terén a Vorder-
asiatische Bibliothek vezet, amelyben eddig a következő kötetek 
jelentek meg: 

1. Thureau-Dangin, Die sumerischen und akkadischen Kö-
nigsinschriften, Leipzig, 1907. (A szerző Inscriptions de Sumer 
et d'Akkad cimű, Lerouxnál franciául megjelent művének német 
átdolgozása.) 

2. F. H. Weissbach, Die Keilinschriften der Achamäniden, 
Leipzig, 1911. (A perzsa királyok feliratainak gyűjteménye; füg-
gelékképen I. Antiochos agyaghenger-felirata.) 

3. Knudtzon, Die El-Amarna Tafeln. E mű, amelynek első 
füzete 1907-ben jelent meg, még most sem teljes ; a szövegkiadás 
s a hozzávaló jegyzetek V. Weber tollából a folyó év január 
havában közzétett 15. füzettel végleges befejezést nyertek; ugyan-
ebben a füzetben kezdődik a feliratok szótára, amelyet Erich 
Ebeling készít s az 1358—1440 11. a k betűig terjed, űgy hogy 
valószínű, hogy a következő füzettel a nagyszabású és épen bib-
likus szempontból óriási horderejű munka szerencsés befejezést 
fog nyerni. 

4. St. Langdon, Die Neubabylonischen Königsinschriften, aus 
dem englischen übersetzt v. F(. Zehnpfund, Leipzig, 1912. Ezt a 
művet a német kritika igen kedvezőtlenül fogadta. Én nekem a 
Cuneiform Insriptions of Western Asia V-ik kötete csak néhány 
hete áll rendelkezésemre és így a mű ellen felhozott vádak igaz-
sága felől még nem volt alkalmam személyesen meggyőződni; 
annyit azonban már is konstatáltam, hogy a műhöz mellékelt 
szójegyzék nagyon hiányos és olykor egyenesen hasznavehe-
tetlen. 

5. Schorr, Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Pro-
cessrechtes. LVI + 618 1., Leipzig, 1913. E mü 327, az első 
bábeli dinasztia korából eredő, jogi természetű okmányt ölel 
fel; a bevezetésben a szerző az okmányok jogi természetét s a 
belőlük folyó jogi elveket taglalja. 
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6. Folyó évben lát napvilágot Streck, Die Inschriften Assur-
banipals und seiner Nachfolger cimü műve, amely a Hinrichs-
cég közlése szerint mintegy 60 ívre fog terjedni. 

Legyen szabad végül megjegyeznem, hogy a Delitzsch által 
még a mult évre igért Die Königsinschriften von Assur cimű 
műve még mindig nem jelent meg; a Messerschmidt által 
autographiákban publikált szövegek tartalmát illetőleg jelen sorok 
írójának a Philologiai Közlöny 1912. évf. január, március és 
áprilisi, továbbá a Hittudományi Folyóirat 1913. 1. számában 
megjelent cikkei nyújtanak felvilágosítást. 

-K-K* 

A babyloniai vallást illetőleg az elmúlt év fontosabb ter-
mékei a következők volnának: Meek, Cuneiform Bilingual 
Hymns, Prayers and Penitential Psalms (Beitr. z. Assyriol. IX. 
kötet, 1. füzet) 146 1. Delitzsch megjegyzéseivel. 46, a British 
Museum tulajdonát képező ékiratos töredék autographiában, át-
irattal, fordítással és kis szójegyzékkel. — Langdon, Babylonian 
Liturgies. Sumerian texts from the early period and from the 
library of Ashurbanipal for the most part transliterated and 
translated with introduction and index. With 75 plates. Paris, 
1913. 200 kisebb-nagyobb sumir vallási vonatkozású szöveg fel-
dolgozása. Ezek javarésze a British Museum birtoka, öt az 
edinburghi Royal Scottish Museumé, három pedig az oxfordi 
Ashmolean Museum tulajdonát képezi. Ez utóbbi arról neveze-
tes, hogy ez a legrégibb mezopotámiai szöveg, amely a lóról 
(anse-kur = hegyi szamár) említést tesz. Igen szorgalmas és 
értékes munka. — P. Anastasius Schollmeyer 0. F. M., Sumerish-
babylonische Hymnen und Gebete an Sam as. Paderborn, 1912. 
(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, im Auftrage 
und Unterstützung der Görres-Gesellschaft herausgegeben von 
Dr. E. Drerup, H. Grimme und J. P. Kirsch) 140 1., ebből két 
oldal autographia. A mű a Rawlinson-féle Cuneiform Inscriptions 
of Western Asia és más ékiratos publikációkban szétszórt Samas-
énekeket nyújtja átírásban, fordításban és egyet, a berlini mú-
zeum VAT Nr. 5. jelzésű tábláját, autographiában is. A bevezetés 
a Napisten neveit, tulajdonságait és symbolumait tárgyalja. A szö-
vegek sumir részének átírása sok kívánnivalót hagy hátra; oly-
kor határozottan hibás, máskor meg következetlen. Mindezen 
hibái dacára e mű is örvendetes bizonysága annak a tudományos 
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szellemnek, amely szent Ferenc német fiait újabb időben áthatotta 
és már nem egy jónevű orientalistát adott a tudománynak. 

A nyájas olvasó talán nem fog szerénytelenséggel vádolni, 
ha e művek kapcsán megemlékszem saját, Az emberiség első 
irott szabadságlevele (Urukagína lagasi király reformjai) cimú, 
a Magyar Tudományos Akadémia értekezései kőzött az elmúlt 
évben közzétett dolgozatomról, amely az alcímben említett 
ősrégi pateszi (Kr. e. 2800. körül) három feliratát adja átírásban 
és magyar fordításban. A szövegek tárgyát a fejedelem reform-
rendeletei képezik, amelyekkel a sumir papok túlkapásaival 
szemben népét védelmébe veszi. Különösen érdekesek «tojásdad 
lemez»-feliratának azon szavai, amelyekkel az előidők polyan-
driáját betiltja és meghagyja, hogy az olyan nőt, akinek két férje 
van, halállal büntessék. 

* * * 

Hátra van még néhány, többé-kevésbbé népszerű munka, 
amelyek a mezopotámiai népek társadalmi és vallási régiségeit 
szysztematikusan tárgyalják. Ezek közül különös említést érdemel 
Percy S. P. Handcock Mesopotamian Archaeology, an introduc-
tion to the archaeology of Babylonia, London, 1912-ben meg-
jelent munkája (433 1., két térkép, 33 photographiával és 115 
fametszetű képpel). E műben a szerző a régi Mezopotámia né-
peinek és történetének rövid vázolása után az ásatások s az ékirás 
megfejtésének történetét adja elő ; majd az ékirások különböző 
fajtáinak jellemzése után a babyloniaiak építészetét, szobrászatát, 
fémiparát és festészetét tárgyalja. Ismerteti pecsétnyomóhenge-
reiket, csontvéső művészetüket, terracotta-szobraikat, reliefjeiket, 
agyagiparukat, ruházatukat és katonai fölszerelésüket. A könyv 
végét életmódjuk, szokásaik, erkölcseik, törvényeik és vallásuk 
kissé túlrövid ecsetelése képezi. A mű igen hasznos és tanulsá-
gos ; kár, hogy a szerző nem szakképzett nyelvész és így adatait 
gyakran másodkézből kénytelen meríteni. 

A. Jeremias, a lipcsei Lutherkirche plébánosa és egyetemi 
magántanár, akinek Das Alter der babylonischen Astronomie c. 
műveivel, illetve a benne kifejtett panbabylonista eszmékkel 
P. Kugler S. J. Im Bannkreis Babels cimű iratában kegyetlenül 
elbánt, ismét hallat magáról. Meg akarja mutatni, hogy a pan-
babylonismus nem halt meg, hanem él s e célból újból kiadta 
a már két kiadásban megjelent Das Alte Testament im Lichte 
des alten Orients cimű munkájának bevezető fejezeteit, amelyek-
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ben a régi Babylon kosmo- és theológiájával, különösen pedig 
a mezopotámiai thesophia azzal az állítólagos alapvető gondo-
latával foglalkozik, miszerint az ég képe a világ képével azonos. 
Az új könyv Handbuch der altorientalischen Oeisteskultur cím 
alatt jelent meg (Leipzig, 1913. XVI + 366 1.; 10 márka). Dia-
dalra juttatja-e Jeremias unalomig hangoztatott panbabylonista 
nézeteit ezzel az új könyvével, most még bajos megmondani. 
A csapás, melyet a tudós jezsuita mért rá, oly erős volt, hogy 
a panbabylonisták egy-két évig föltűnően cseedesek voltak. Tavaly 
egy újabb csillag jelent meg az egükön Weidner személyében, 
aki az Orientalistische Literaturzeitung hasábjain foglalt állást Jere-
mias mellett. Kuglerék viszont oly helyről kaptak segítséget, 
ahonnan talán maguk se várták. C. Bezold, heidelbergi tanár, aki 
Zenit und Aequatorialgestirne am babylonischen Fixsternhimmel 
címmel a heidelbergi akadémia történeti és bölcseleti Sitzungs-
berichtjei között megjelent értekezésében Kopf asztronómus közre-
működésével az álló csillagok ékiratos neveinek kérdését 
újból elővette és Weidnerrel szemben a legtöbb esetben Kug-
lernek ad igazat, sőt az előbbit barátságosan meg is leckézteti, 
hogy Bábel asztrológusainak szörnyűséges szövegelcsavarásokat 
tulajdonít. Jegyezzük meg különben, hogy Bezold kutatásai sze-
rint ziqpu = zenit; Anu útja = az ég egyenlítője; Bél és Éa 
útja ettől északra és délre fekvő két, az egyenlítővel párhuza-
mos zóna. 

Ezek után — last not least — áttérünk egy igazán klasz-
szikus mű ismertetésére, amellyel ugyan nem értünk mindenben 
egyet, de azért készséges örömmel elismerjük, hogy tudományos 
akribeia, higgadt és tárgyilagos előadás, világos és könnyen át-
tekinthető gondolatmenet dolgában a legtöbb hasonnemű mun-
kát jóval felülmúlja. A mű szerzője J. Hehn, az ószövetségi szent-
írástudomány tanára a würzburgi egyetemen. Cime: Die bib-
lische und die babylonische Gottesidee. Die israelitische Gottes-
auffassung im Lichte der altorientalischen Religionsgeschickte, 
Mit 11 Abbüdungen. XII + 436 1. Leipzig, 1913. Ára 9 márka. 
A mű két nagyobb részre oszlik. Az első részben a szerző azzal 
a kérdéssel foglalkozik, mit értettek a régi babyloniaiak az isten-
ség alatt és mi volt a bábeli vallás viszonya a monotheismus-
hoz. Szerinte a babyloniai istenségek kozmikus erők és jelensé-
gek személyesítői ; mint ilyenek nem élesen körülhatárolt sze-
mélyiségek, hanem egymásba olvadó, fantasztikus alakok. Mivel 
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pedig a kozmikus erők között a Napé a legnagyobb, a Nap 
kultusza játsza mindenkor a legnagyobb szerepet a többi 
isteneké között, akiknek javarésze csillagisten, úgy hogy a 
babyloniai vallás lényegesen asztrális jellegű. Az a kérdés, 
vájjon valamely istennek kizárólagos létjogosultsága van-e avagy 
nem, a régi Mezopotámiában soha föl nem merült, noha a 
babyloni vallás fejlődésében sem hiányoznak olyan jelenségek, 
amelyeket monotheista motívumoknak nevezhetnénk. Ilyenek : 
Anu kozmikus fölénye, az En-lil-btn megtestesült isteni egyed-
uralom s az E-a személyében összpontosuló isteni teremtőerő 
eszméje. Azonfelül a vallási tisztelet központja az éltető Nap. 
Ehhez járul a politikai színezetű nemzeti monotheizmus, amely 
a különböző városok elhatalmasodásától függött, amennyiben a 
város helyi istenségének vallási supremaciáját eredményezte, és 
egyes uralkodók affektiv monotheismusa, amely azonban nem 
volt egyéb némely királyok szeszélyes odaadásánál bizonyos 
istenségek iránt. Példa : IV. Adadnirari bizalma Nabu iránt. Mivel 
pedig a bábeli műveltség a nyugati szemiták országait is áthatotta, 
nagyon természetes, hogy a kanaaniták, arámiak s az arabok 
istenei a bábeli istenségek édes testvérei ; kultuszuk központja a 
Nap; a többi numenek legnagyobb része asztrális természetű. 
Ép ez okból sémi ősmonotheismusról szó sem lehet. Az isten 
sémi neve bx, az bx = -hoz, -hez praepositióval függ össze és 
eredeti jelentése alkalmasint' «Bereich» hatalmi szféra. Ez a név 
soha nem volt tulajdonnév, amint azt Lagrange vitatta, hanem 
elvont köznév, amelyet az ékiratos szövegek olykor nomen ab-
stractum gyanánt az egyes konkrét istenek nevei helyett, olykor 
pedig gyűjtőnév gyanánt használnak, amely az egyes istenekben 
eloszlott isteni természetet összefoglalja. Ez volna a magyarázata 
a héber D T 6 X szónak is, amely többesszámú alakja dacára egyes-
számú állítmánnyal, illetve jelzővel áll és az egyes istenekből 
indul ugyan ki, de ezektől elvonatkoztatva, egy magasabbrendű álta-
lános istenséget tételez föl és mint ilyen a sok istennek egyetlen 
személyben való összefoglalása volna. 

A mű másik részében a szerző a zsidó vallást a bábelivel 
hasonlítja össze. Szerző szerint Jahweh avagy Jau nevű bábeli 
istenség sohasem volt ; a szó alapjelentése lenni, létezni ; etymo-
logiai szempontból összefügg az aiu illetve iau kérdő, eredetileg 
személyiséget jelentő névmással, tïisas nini, a seregek istene = 
az isten, aki az égi és a földi lények fölött uralkodik, 'pb? bx = 
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deus summus «hat nicht den national israelitischen Beigeschmack 
und lag deshalb denen besonders, denen die nationale Gottes-
idee fremd war, die in der Diaspora wohnend eine universali-
stische, philosophisch orientierte Gottesvorstellung hatten», bx 
"HID = a legmagasabb isten ; sadû akkadul = hegy, magasság ; a 
név tehát annyi, mint a nagy hegy, a nagy úr. A babyloni vallás 
természetimádó jellegével szembeállítja a zsidó vallás történeti 
eredetét, anikonikus kultuszát, magasztos isteneszméjét, erkölcsös 
voltát és végül odakonkludál, hogy a zsidó vallás nem a nép-
élet fejlődésének terméke, hanem Mózes műve, akinek hatalmas 
egyénisége a zsidóság vallási fejlődésének egészen új irányt adott. 
A kritika végzetes tévedést követett el, amikor a pentateuchus 
forrásműveinek későbbi eredetéből Mózes történetének apokryph 
voltára következtetett. Az a nagyszabású irodalom, amely nevéhez 
fűződik, örök érvényű bizonyítéka művének, amelynek szintere 
Szinai volt a «csipkebokor hegye». Szerző szerint T P n;c 
csipkebokor. 

Sajnos, helyszűke miatt teljes lehetetlenség a szerző összes, 
érdekesebbnél érdekesebb fejtegetéseire kitérnem. Azt is tudom, 
hogy konciliáns, bár határozott, de mindvégig magas színvonalon 
álló apologetikus iránya egyes túlbuzgó egyháziaknak aligha lesz 
innyére. Összes fejtegetéseivel én sem értek egyet. Nézetem 
szerint a mű egyik legnagyobb hibája az, hogy a babyloniai 
vallás sumir eredetét figyelmenkívül hagyja és így fel sem veti 
azt az alapvető kérdést: mi volt a sémi népek legrégibb isten-
eszméje. Pedig e kérdésre adandó választól függ annak eldöntése, 
mit jelent az őssémi el név, mi annak eredete és tulajdonképeni 
jelentése. Én a magam részéről Hehn azt a nézetét, hogy az el 
szó későbbi nomen abstractum, illetve nomen generis volna, nem 
fogadom el ; érveimet majd annak idején kellő megokolással 
jelezni fogom. Ettől a kérdéstől eltekintve, örömmel konstatál-
hatom, hogy Hehn könyve katholikus részről a legszebb és a 
legsikerültebb apologetikus munkák közé tartozik, azért azt minden 
érdeklődőnek csak a legmelegebben ajánlhatom. 

Budapest. Dr. Kmoskó Mihály. 
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Az Aquinói Szent-Tamás-Társaságból. 
1914. január 28-án tartott fölolvasó ülés. 

Az ülés színhelye a központi papnevelő-intézet díszterme. 
Kezdete délután 5 órakor. 

Jelen voltak : dr. Székely István, udv. tanácsos, elnök, dr. Kiss 
János alelnök, dr. Hanauer Á. István főtitkár, dr. Schütz Antal 
titkár, dr. Rott Nándor szemináriumi kormányzó, dr. Robitsek 
Ferenc szemináriumi alkormányzó, dr. Enyvváry Jenő, dr. Huszár 
Elemér, dr. Trikál József, dr. Török Mihály, dr. Wiedermann 
Károly, dr. Madarász István, dr. Marczell Mihály, Zimányi Gyula, 
Magas Mihály, dr. Nemes Imre, Bozóky Bonaventura, dr. Babura 
László, dr. Hanuy Ferenc apát, egyetemi tanár, Némethy Ernő, 
P. Vinkovits Viktor (Nagyszombat), dr. Danglmayer Lipót theol. 
tanár, Zboril Albin, Jalsovszky Géza és számos egyetemi hall-
gató a hittudományi és egyéb karokból. 

Minekutána dr. Székely István elnök az ülést megnyitotta 
s a megjelenteket üdvözölte, dr. Hanauer Á. István főtitkár be-
jelentette a következő újabb alapító tagokat: 

Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek, Dr. gróf Széchenyi Miklós 
nagyváradi püspök, Gróf Eszterházy Miklós Móric v. b. t. t., 
Csákvár, Soltész Imre tb. kanonok, plébános Kálmánd, Dr. Szeli 
Lajos prelátus-kanonok Győr, D. A. Pécs, Dr. Klaucz György 
kanonok Székesfehérvár, Dr. Hültl Hütnér egyetemi tanár, orvos 
Budapest, Dr. Bundala Mihály kanonok Nagyvárad, Dr. Pfeiffer 
Miklós püspöki levéltáros Kassa, Bogisich Mihály választott 
püspök, prel.-kanonok Esztergom, Mladoniczky Ignác prelátus-
kanonok Győr. 

Ezt követőleg dr. Wiedermann Károly esztergomi theologiai 
tanár «A valláspsychologia mint új tudomány» címen értekezett, 
a következő tartalommal: Mindenekelőtt a valláspsychologia ke-
letkezési okait állapítja meg. A lélektannak általános föllendü-
lése és a theologiának rationalista művelése vezettek közvetetlenül 
a mai vallási lélektanhoz. Azután rövid történeti áttekintésben 
ismerteti az amerikai, német- és franciaországi valláspsychologiai 
kutatásokat. Eddigi története azt mutatja, hogy tárgyát, feladatát, 
módszereit, röviden a methodologiai kérdéseket illetőleg igen 
nagy eltérések uralkodnak. Már pedig alapos módszertani kuta-
tások nélkül lehetetlen oly szilárd alapot teremteni, mely szük-
séges ahhoz, hogy tudományos, biztos eredményekhez lehessen 
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jutni. Azért a fölolvasó egészen tárgyilagosan akarja meghatá-
rozni a valláspsychologia tárgyát, célját, módszerét, vagyis fej-
tegetéseinek határozottan methodologiai jelleget ad. A vallás-
psychologia tárgyát a normális alanyi vallási élet képezi a 
maga psychikai megnyilvánulásai szerint. Ezt a tételt védelmébe 
veszi Dürkheim és Wundttal szemben, akik szerint a vallás-
psychologia nem egyedi, hanem szociális lélektan, mert a vallás 
is szociális tény. A valláspsychologia föladata a vallásnak mint 
tudati jelenségnek elemzése és leírása úgy psychikai szerkezete, 
mint tartalmi sajátossága szerint és a vallás génetikus gyökeré-
nek, székhelyének a kikutatása. Itt a fölolvasó kimutatja, hogy 
mily jogtalanul és illetéktelenül lépik át a valláspsychologia terü-
letét azok, akik a valláspsychologia nevében Ítélkeznek a vallás 
tartalmának igazsága fölött, sőt azt diszkreditálni és létjogosult-
ságától megfosztani akarják. A továbbiakban Wundt néppsycho-
logiai, Starbuck experimentális, W. James biográfiái lélektani 
módszerét ismerteti. Kimutatja hiányaikat, elégtelenségüket s a 
helyes módszert az önmegfigyelésben és másoknak közvetetlen 
vagy közvetett megfigyelésében (önéletrajzok, életrajzok stb.) 
állapítja meg. Végül azon tudományos és a theologiára nézve 
nagy jelentőségű eredményekre mutat rá, melyek a valláspsycho-
logiától várhatók. így pl., hogy nincs sajátos vallási tehetség, 
mert a vallási lelki tartalmaknak ugyanazon psychikai formái 
vannak, mint a lélek egyéb tartalmainak. Azután az a törvény-
szerű összefüggés, mely a lelki élet különböző formái között 
fönnáll, érvényes és megállapítható a vallásra is. Tehát pl. a 
vallási eszmék szükségkép megelőzik az érzelmeket. Megállapít-
hatja, hogy melyik lelki tehetségben van a vallás psychikai for-
rása s mi a vallás lényege. Világosságot vet a rendkívüli és 
beteges vallási jelenségekre s nagy szolgálatokat tehet a peda-
gógiának. Ha eddigi múltja nem ajánlja is a katholikus theolo-
gusnak e tudományt, magában véve jogos. Sem mellőzni, sem 
kicsinyelni nem szabad, mert nagy érdekek fűződnek hozzá s a 
vallás lélektani apológiájává lehet tenni. 

A felolvasást eszmecsere követte, melynek lefolyása ime 
ez volt: 

Dr. Nemes Imre : Igen helyesen mondta a fölolvasó úr, hogy 
a valláspsychologiának vannak subjectiv és objectiv tényezői és 
én, mint synkretista, a kettőt együttvéve veszem. A lelki jelen-
ségek között nagyon fontos a lelkesültség, az enthusiasmus, amely 
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a kedélynek, az érző tehetségnek legmagasabb foka és ezt ob-
jectiv tényező, az isteneszme idézi elő, amely mint olyan, az ész-
nek, a legmagasabb ismerőképességnek tárgya. Az ész fölfogja 
az igaz, szép, jó eszméjét, tehát az Isten eszméjét is. Ha az ismerő-
tehetség ide emelkedik, akkor a kedély legfőbb foka a lelke-
sültség is megnyilatkozik, melynek köszönhetünk a vallás, mű-
vészet, tudomány stb. terén elért minden nagyszerűt és a vallás 
terén azt a sok szép dómot, festményt, éneket és szobrot. 

Dr. Székely István elnök: Köszönetet mondok az érdekes 
fölolvasásért és azért, hogy a fölolvasó úr ennek a nem épen 
katholikus kezekben lévő tudományágnak méltatásánál nem helyez-
kedett a merev visszautasítás álláspontjára. 

Ami azt illeti, hogy a vallás egyéni, vagy pedig néppsycho-
logiai jelenség, elsősorban egyéni, mert minden néppsychologiai 
jelenség először egyéni jelenség. így a nyelv és a vallás, mely 
később néppsychologiai jelenséggé válik. 

Nagyon jó az öntudat alatti és fölöttinek megkülönbözte-
tése. A kereszténység öntudat fölötti kinyilatkoztatást tart, míg a 
modernismus szerint öntudat alatti működés folytán foly be a 
lélekbe. 

Hogy a vallásfejlődés tulajdonképen visszaesés, az túlzás. 
Kultúrtörténelmileg úgy áll a dolog, hogy általában mindenütt 
haladás van. A vallás terén ugyan van bizonyos kivétel, mert az 
isteni kinyilatkoztatás által objectiv vallás alapult meg, de azért 
a subjectiv vallás mégis fejlődhetik. A keresztény kinyilatkoz-
tatás szerint az őskinyilatkoztatás csakhamar elveszett, vagyis az 
emberiség visszaesett a természeti állapotba, sőt a vallási bar-
barismusba úgy, hogy attól fogva általában fölfelé haladt. Azt 
nem lehet igazolni, hogy az emberiség történetében a régi val-
lások általában tökéletesebbek voltak s az vallástörténeti pro-
bléma, hogy ki lehetne-e mutatni a biblián kívül a monotheismust. 
Amit mondanak, hogy az El monotheista istenség lett volna, az 
sem bizonyos, de különben is ez már a sumír korszakba esik 
és meglehetős fejlődést tételez föl, melynek előző fázisaiba a 
történelem bevilágítani nem képes. 

Igen világosan érintette a szerző azt a kérdést, hogy a 
vallási életnek kiinduló pontja a vallás értelmi vagy akarati és 
érzelmi eleme-e? A keresztény theologia intellectualista, vagyis 
azt tanítja, hogy a vallás a meggyőződésen alapszik, de azt is 
hangsúlyozza, hogy akarati és érzelmi elemek is vannak benne 

Religio, hittud. és bülcs. folyóirat. 15 
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és gyakorlatilag nagyon soknak a vallása inkább akarati, mint 
értelmi actusokból áll, bár ennek nem szabadna lennie, mert a 
hit actus intellectus, procedens ex imperio voluntatis. 

Ezzel összefügg az a kérdés, hogy lehet-e hit és hitetlenség 
együtt egy emberben; pl. értelmi hitetlenség és valódi érzelmi 
vallásosság? Amint már Schleiermacher mondta: értelmileg po-
gány, érzelmileg keresztény vagyok. Ez különösen azoknál látszik, 
akik vallásos nevelést kaptak, de később elvesztették hitüket. 

Dr. Wiedermann előadó válasza. Amint a hozzászólások-
ból kivettem, a fölszólalók fejtegetéseimmel lényegileg egyet-
értenek. Az elnök úr szavait kiegészítésnek tekintem. Csak egy 
megjegyzésére reflektálok röviden. Midőn Müller szavait idéz-
tem, hogy a vallások története, visszaesésüknek a története, 
ezeket a szavakat nem úgy tettem magamévá, mintha csak 
visszaesés, depravatio volna a történetük, hanem, hogy van vissza-
esés is bennük. Reá és Schmidt ethnologusra ilyen értelemben 
hivatkoztam Wundt azon állításával szemben, hogy a vallás a 
legkezdetlegesebb formából fokozatosan tökéletesedve fejlődött 
s hogy az eredeti, primitiv vallást a legalsóbb typusú vallás 
képviseli. Legalább is hipothetikus állítás, hogy a vallás fejlődése 
az általános fejlődés törvényének megfelelően megy végbe. S ha 
az anyagi kultúra fokozatosan fölfelé haladó irányban megy is, 
a vallási téren igen érthető okok szólnak a visszaesések mellett 
is. Apriorismus nélkül nem lehet mondani, hogy a vallás leg-
eredetibb alakja az, mely a legalsóbb fokon áll, mint Wundt 
állítja. 

Nemes dr. azt óhajtotta volna, hogy példákkal illusztráljam 
előadásomat. Erre azt jegyzem meg, hogy nem tartalmi problé-
mákat akartam tárgyalni, hanem a valláspsychologiáról mint 
tudományról módszertani szempontból vázlatot adni. A vallás-
psychologiai elveknek konkrét alkalmazása a vallásra, pl. annak 
a lélektani kimutatása, hogy a vallás észtény, akarati és érzelmi 
tény és hogy hogyan, az — külön előadásoknak a tárgya lehetne, 

Irodalmi pályázat-hirdetés. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittudományi 
kara a «Horváth»-féle alapból jutalmazandó két műre pályázatot 
hirdet a következő tárgyakról. Az egyháztörténelemből : «A magyar-
országi boszorkányperek története» és az ószövetségi szentírás-
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tudományból: «A bibliai őstörténet (Oen. 1—3.) újabb értelme-
zésének története és annak bírálata, valamint a kérdés állásának 
tudományos kifejtése». 

A munka a művelt közönség igényéhez legyen szabva, az 
alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelven írva, 
legalább 15 nyomtatott ívnyi terjedelemben. A pályaművek idegen 
kézzel olvashatóan írva a szerző nevét rejtő zárt jeligés levélké-
vel 1915. május hó l-ig a hittudományi kar dékáni hivatalánál 
nyújtandó be. 

Jutalomdíjuk egyenként (1200—1200) egyezerkettőszáz ko-
rona. A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, külön könyv 
alakjában vagy folyóiratban közzétenni. 

Kelt Budapesten, 1914. január hó 27-én a hittudományi 
kar IV. rendes üléséből. 

Dr. Dudek János 
a hittud. kar e. i. dékánja. 

Fizetések nyugtatása. 

Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religionál 
12 koronát értek. 

Hittudományi Folyóirat igio-re : Kadák Pál, Kiss Károly. 
igii-re ; Kadák Pál, Kiss Károly. 
1912-re : Erőss József, Kadák Pál. 
1913-ra: Ilkics István, Kadák Pál, Kapitány Ambrus, Pallmann Péter, 

dr. Vojtovits József. 
Religio 1914-re : dr. Abszolon Ede 6 K, dr. Acsay Antal, dr. Ambrus 

István, Ádám Iván, Badilla János 6 K, Bednarik József 6 K, dr. Bálás Endre, 
Balázsi József, dr. Balics Lajos 6 K, Bán Sándor, Baráczius József 6 K, br. Bar-
kóczy Sándor, Bartalos Gyula 10 K, Barabás Márton 6 K, dr. Bayer-Krucsay 
Dezső, Bencés székház Kőszeg 2 K, Bencés székház Pápa, dr. Beliczky János, 
Bendes Valér 15 K, dr. Bezák István 6 K, Bezdán József, Bilkei Ferenc, Boros 
József 6 K, dr. Boroviczény Nándor 6 K, Botz József 3 K, dr. Breyer István, 
Budapesti növ. papság Magyar Egyházirodalmi Iskolája, Ciszterci r. főgimn. 
tanári könyvt. Pécs, Chobot Ferenc, gr. Csáky Károly 6 K, Csányi Kálmán 
6 K, dr. Csárszky István, dr. Császik István 6 K, gr. Csekonics Endre, Csernik 
Alajos, Csicsay Alajos 6 K, dr. Csizmadia Alajos 6 K, Czabán Tamás, Czajkovszky 
Evariszt, Czaudt Lajos, Czeizel Rezső 6 K, Czemohorszky József 6 K, Czier 
Ferenc, dr. Czilek Balázs, Czistler István 6 K, Ciszterci-rend Budapest, Dideczky 
János 6 K, dr. Dőry Ferenc, Dubik Pál 4 K, Dudek János dr., Drávetzky Kálmán 
6 K, Drexler Antal Wien, dr. Dunay Alajos, Ecker Károly 6 K, Egyetemi könyv-
tár Budapest, Egyházirodalmi Iskola Esztergom, Emsberger József 6 K, Erdélyi 
József 10 K, Fejér Imre 6 K, Fekete Géza, Fekete Miklós 1 K, dr. Fent Ferenc, 
Ferencrendi ház Déva 8 K, Ferencrendi-ház Boldogasszony, Budapest, Andocs 

15* 
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6 K, Szászváros 6 K Szárhegy, Szakolca, Esztergom, Ferenc Ferenc 6 K, Fer-
schich János, Finta Antal 6 K, Főgimnázium Marosvásárhely 10 K, Keszthely, 
Kolozsvár, Gyula, Pozsony, Esztergom, Kegyesrendi Főgimnázium Budapest, 
Ciszt. főgimn. Székesfehérvár, Kalocsa, Gálfy Sándor 6 K, Gehl Ottmár 6 K, 
Ghiczy Ida, Gombai György 6 K, Gregor János 6 K, Gróh Ferenc, Gunda Jenő 
6 K,Gürsching János, 6 K, Hajós Rezső 6 K, Hamvas Endre 6 K, Hanny Gábor, 
Hartsár Péter 6 K, Havrán János, Hegyi Pál, dr. Henny Ferenc, Herodek 
Ferenc 6 K, Hetényi Gyula 3 K, Hirling János 6 K Hlavaty István, Hodács 
Ágost 6 K, Horváth Árpád 14 K, dr. Horváth Ferenc, Horváth Elemér, Horváth 
József, dr. Horváth Károly, dr. Hirschler József, Irányi Ferenc 6 K, Irgalmas-
rendi Főnökség Budapest, Irgalmas nővérek Zsolna, Irgalmas nővérek Budapest, 
Janics Ferenc, Janiczek Emil, Jakubek István 6 K, Jezsuita rendház Budapest, 
Jénáki Ferenc 6 K, Jézus-társ. Rendház Pozsony, Nagyszombat, Juhász Márton, 
Kalazantinum Budapest, Kapitány Ambrus, Karácsony Imre 6 K, Karácson 
Márton, Kardoss Károly 6 K, Kassay István 6 K, Kassai kir. Jogakadémia 
10 K 80 f., Kákonyi Zoltán, Károly Ignác 6 K, Keserics Ferenc 6 K, Keresztes 
József, Kerékgyártó Tibor 6 K, Kianitska József 6 K, Kis György 6 K, Kiss 
István 6 K, dr. Kiss Károly, Kiss Szerafin, Klasz Márton 6 K, Kmetz György 
6 K, dr. Knecht János, Kollegio-Germanico-Hungarico Róma, Kováts József, 
Kovács Sándor, Kottesovszky Alajos, dr. Kőhegyi József, Központi Papnevelő-
intézet 4 pld. 48 K, Kriston Endre, dr. Lakatos Ottó, Lat. szert, papnev. int. 
Nagyvárad 10 K 80 f., Lazaristák háza Piliscsaba, Lazaristák Missióháza Buda-
pest, Láng József, László Imre 6 K, Leimeter József, Légrády János 6 K, Lencsér 
Péter, Lévay Pál, Liebner János 6 K, Littvay Péter, Lollok Lénárd, Loógó Pál, 
Magyar János, Malecz János, Marsó Géza 4 K, Máthé József 6 K, Matuskovich 
Márton, Mayer Geyza, dr. Melichár Kálmán, Micskó István 3 K, dr. Miksó 
István 10 K, dr. Mihalovics László 6 K, dr. Mihályi Viktor, dr. Mihálovits Ede, 
Miklós István, Miklósy István 6 K, Miklós Imre, Milakovszky István 6 K, 
Mintsek Antal, Mittnek József 6 K, Molnár Zsigmond, Nagy István 6 K, Nagy 
Sándor 6 K, Nemszer Ignác, Némethy Gyula, Nóvák Antal 6 K 20 f., Novotny 
S. Alfonz, Palkovich Viktor, Pallmann Péter, P. Paluscsák Pál, Papnevelő-
intézet Nyitra, Rozsnyó, Veszprém, Pányik József, dr. Peremy Imre, Perényi 
Pál 6 K, Peszlen Károly 6 K, Petrássevits Béla 3 K, dr. Péter Antal, Pintér 
Imre, Pivárcsi István 6 K, Plébánia-hivatal Hunfalu, Zólyomternye, Nagy-
szalonta, Váradszőllős, Tüskevár, Csermend, Margitta, Érsekújvár, Vaskóh, 
Búrszentgyörgy, dr. Podraczky István, dr. Pokorny Emánuel, Pavetits Lajos, 
Polák István, Popu János 3 K, dr. Porubszky Géza, dr. Povischil Richárd, 
Prem, kanonokr. Jászóvár 10 K 80 f., Prem, rendház Kassa 2 K 70 f., Prem, 
rendház Váradszentmárton, Csorna, Princz János, dr. Rada István, Ranolder-
intézet Budapest, Rácz Endre, Reibel Mihály 6 K, Reiner Gyula 6 K, Reisen-
leitner László, Rosos István, dr. Rusznák Miklós, dr. Sashegyi Aladár 6 K, 
Sánta János, Sántha Pá l6 K.Sárközy Lajos, Scharfenberger János 6 K,dr. Schett-
ler János,Schoderbeck Károly 6 K,Schultz Gábor 6 K,Schürger Ödön, dr. Schütz 
Nándor, Sebő Pál 6 K, dr. Serédi Jusztinián 15 K, dr. Simon György, dr. Skrábik 
András, Stein János 10 K 80 f., Szabó István, Szabó Jenő, Szahulcsik Vendel 
6 K Szekeres Fábián 6 K, Szent Ágoston-Egylet Kalocsa, Szt. Margit-intézet 
Budapest, gr. Széchényi Aladár, Székely Tamás 8 K, Szmetana Ágoston 6 K, 
Szolinger Antal, Szopkó István 2 K, Szögyény Béla, Takáts György, Taksonyi 
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János, Tauber Sándor 6 K, Teller Vince, dr. Tichy Qyula, Tihanyi Béla, Tódor 
László 3 K, Tóth Antal, Tóth Lajos 10 K, dr. Tóth Tihamér, dr. Török Mihály, 
Uhrin János, Városi közkönyvtár és múzeum Szabadka 10 K, Veszprémi kath kör, 
dr. Vécsey József, Vér Vilmos 6 K, Vörös Fülöp 6 K, dr. Vucskics Qyula, Wagner 
Alajos 6 K, dr. Walter Gyula, Weinert Péter, Weisz János, Wéber Bernárd, 
dr. Wiedermann Károly, Wimmer Károly, Wurstler József, Zahoray Pál, Zaho-
ránszky István, dr. Zalka László, Zatkovits Antal, Zádor Alajos 6 K, Záhora 
János, Zimányi Gyula, Zoicasiu Vazul 6 K, Zsigovits Béla, dr. Zsiska Pál 3 K, 
Zundl Péter. 

-K-k* 
A jelen kimutatást lezártam február 10-én ; a később beérke-

zetteket a márciusi füzetben fogom nyugtatványozni. 
Akik a Religio 1913-iki évfolyamára hátralékban vannak, 

szíveskedjenek a hátralékot az akkori szerkesztő-kiadónak dr. Hanuy 
Ferenc apát, egyetemi tanárnak (IV., Molnár-utca 20.) küldeni. 

1914-re, valamint a Hittudományi Folyóirat előző évfolya-
maiért postatakarékpénztári befizetési lapon tessék a díjat küldeni ; 
ily lapot részint a Hittudományi Folyóirat mult évi utolsó füzetéhez 
mellékeltem, részint december 24-én külön borítékban küldtem, az 
új megrendelők részére pedig valamelyik idei füzethez csatoltam. 

Ajelenfüzetrendeshárom rovatának terjedelme 6y2 nyomtatott 
ív, tehát túlhaladja a kilátásba helyezett legnagyobb terjedelmet. 
Még ezenfelül külön oldalszámozással csatolom azoknak az ünnepé-
lyeknek leírását, melyek abból az alkalomból mentek végbe, hogy a 
budapesti királyi magyar tudomány-egyetem a Nagy Konstántin-
féle jubileum alkalmával püspöki karunk öt tagját tiszteletbeli 
doktorrá nevezte és avatta. E nagyszabású és jelentős ünnepélyek-
nek leírását a Religio közönsége bizonyára szívesen fogadja. Mint 
külön füzet is kapható. 

A jelen évre új megrendelők még mindig csatlakozhatnak, a 
januári füzetet is megkapják. 

A cím- és lakásváltozást a megrendelők szíveskedjenek mind-
járt bejelenteni s ha nem jó címre megy nekik a folyóirat, erről 
engem értesíteni. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

P. Secundus Franco S. J. : Gemeinverständliche Antworten 
auf die am meisten verbreiteten Einwendungen gegen die Religion. 
4-ed rét. 2 k. 452, 498 old. Wien, 1913. 
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Dr. Fischer-Colbrie Ágost : A kereszt császárja. 8-ad rét. 34 old. 
Budapest, 1913. 

Dr. Gróh József: A magyar róm. kath. egyház a céljog és 
célvagyon theoriája szempontjából. 4-ed rét. 106 old. Budapest, 1913. 

Anton Huonder S. J. : Zu Füssen des Meisters. 4-ed rét. 331 old. 
Freiburg im Bresgau. 

Járossy Dezső: Az egyházzenei tanfolyamok módszertana. 
4-ed rét. 33 old. Temesvár. 

Ugyanaz: A hagyományos gregorián korális zeneesztétikai 
méltatása. 4-ed rét, 71 old. Temesvár, 1913. 

Keményfy K. Dániel: Gyermekmentés lélekmentés. Keresz-
tény gyermekvédelmi előadások. 4-ed rét. 137 old. Ára 1 K 60 f. 

Dr. Paul Wilhelm von Keppler: Wanderfahrten und Wall-
fahrten im Orient. 4-ed rét, 537. old. Freiburg im Bresgau. 

Onno Klopp : Politische Geschichte Europas seit der Völker-
wanderung. 4-ed rét. 2 kötet. 458, 410 old. Mainz,' 1912. 

Dr. Philipp Kneib : Handbuch des Apologetik. 4-ed rét, 850 old. 
Paderborn, 1912. 

Dr. Martin Aurél: Szent Pál. 4-ed rét. 76 old. Budapest, 1913. 
M. Loubet : A tisztítóhely. 4-ed rét. 427 old. 
Reffo Jenő: Az utolsó itélet és a világ vége. 4-ed rét. 361 old. 

Nagyvárad, 1913. 
A mennyország. Olaszból fordította Görgényi Jenő. 4-ed rét. 

296 old. Nagyvárad, 1912. 
Bautz József: A pokol. 4-ed rét. 430 old. Nagyvárad, 1913. 
Felix M. Cappello : Institutions iuris publici ecclesiastici. 4ed rét. 

240 old. 1913. 
Sugár Viktor: Az orgona. 4-ed rét. 134 old. Budapest, 1913. 
XXIII. Internationaler Eucharistischer Kongress, Wien 1912. 
Magyarország részvétele a XXIII. nemzetközi eucharisztikus 

kongresszuson. 4-ed rét. 104 old. Bécs, 1913. 

Az itt hirdetett könyvek bármelyikét tessék a Szent-István-
Társulat könyvkereskedésében (Budapest IV., Kecskeméti-utca 2.) 
rendelni, azonnal szállítják. 
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Toronyórákat gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
modern kivitelben a V i l l a m o s é r a 
é s toronyóra gyár Buda-
pes t , VI., Sziv-utca 32. sz. 
Budapest székesfőváros szerződéses 
toronyórásai. Több aranyéremmel ki-

tüntetett. Költségvetés dijtalan. Előnyös fizetési feltételek. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ritka alkalom 
kitűnő fehérnemûek mélyen áronaluli 
beszerzésére. Legfinomabb vászonmara-
dékokat (5—12 méteres darabokban) 64 

fillérért méterjét szállít 40 méteres posta-
::: csomagokban míg a készlet tart ::: 

PFEIFFER IGNÁC 
vászonraktára Pápa. 

Mintákat ingyen küldök. "90S 

Budapest, IV. ker., 
Váci-utca 41. szám. 

A legjobb h í r n é v n e k 
ö r v e n d ő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb. gyára. 

Árjegyzék k ívánatra 
ingyen és b é r m e n t v e 
TELEFON: 167—34. 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
O R G O N A É P Í T É S I 
* M Û I N T É Z E Ï . V» 

ü I 

Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A pár is i , bécsi , pécs i s tb. kiál l í tá o k o n ki tünte tve . 

Kedvező f izetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
4 0 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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125 ív t e r j e d e l m ű a z a 

Mutatványpél-
dányt és tájékoz-
tatót küld, jelent-
kezéseket elfogad 
a Szent-lstván-
Társulat igazga-
tósága Budapest, 
VIII., Szentkirályi-
utca 28. szám. 

párat lanu l álló 

Mutatványpél-
dányt és tájékoz-
tatót küld, jelent-
kezéseket elfogad 
a Szent-lstván-
Társulat igazga-
tósága Budapest, 
VIII., Szentkirályi-
utca 28. szám. 

t a g i l l e t m é n y , 

Mutatványpél-
dányt és tájékoz-
tatót küld, jelent-
kezéseket elfogad 
a Szent-lstván-
Társulat igazga-
tósága Budapest, 
VIII., Szentkirályi-
utca 28. szám. 

melyeta SzentlstvánTársu 
lat 10 korona tagdíjat fizető 
rendes tagjainak ad 
Tagilletmények : 
1. Katholikus Szemle tudományos és szép-
irodalmi folyóirat, havonta 6-7 ívre ter-
jedő füzetekben. 2. Három-négy kötet tu-
dományos mü. 3. Egy szépirodalmi kötet. 
4. A Szent-lstván-Társulat naptára. 

Wegenstein Lipót és Fia 
Első dél magyarországi or-
gonaépítő műintézet villa- I g Ifil ß § V 13 F U I I . 
mos üzemre berendezve mm̂ ^̂ ^̂ m̂̂ —^̂ mm—m̂ —^ 

Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

pneumatikus elektromos 

rendszerű orgonát 
bármily nagyságban a legolcsóbb árak mellett. 

M i n d e n n e m ű javításokat , átépítéseket , kitisztí-
tást, hangolásokat , va lamint orgonák évi gon-
dozását , j ó karban tartását olcsón vállalunk. 
Az 1901. évi makói ipar- és gazdasági kiállításon nagy díszoklevél-
lel ; az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi éremmel kitüntetve. 

Sürgönycím : Wegenstein. 
Költségvetéssel és rajzokkal kívánatra ingyen és bér-
a ^ a mentve szolgálunk. cdcdcd 



D Í S Z D O K T O R R Á AVATÁSOK A B U D A P E S T I 
E G Y E T E M E N A N A G Y K O N S T Á N T I N - J U B I -

L E U M A L K A L M Á B Ó L . 

ATÖRTÉNELEM által Nagynak nevezett Constantinus Augustus, a 
kereszt jelében bizva, ellenfelét, Maxentiust a Tiberisen átvezető 

Milvius hídnál Kr. u. 312-ben legyőzte. A következő évben, 
313-ban Licinius Augustusszal egyetértve Milanóban rendeletet 
adott ki (edictum Mediolanense), mely a római birodalomban a 
keresztényeknek teljes vallásszabadságot biztosított. Ehhez járult, 
hogy Konstántin császár uralkodása további folyamán mindig védője 
volt a kereszténységnek és a római egyháznak s megkeresztel-
kedvén, első keresztény császárrá lőn. 

A milanói rendelet s Nagy Konstántin császár további 
magatartása a kereszténységgel szemben óriási jelentőségű volt 
a keresztény vallás elterjedésére, a katholikus egyház helyzetének 
megszilárdítására s a keresztény művelődés föllendítésére. Azért 
mindenkép természetes volt dicsőségesen uralkodó pápánknak, 
X. Piusznak az a rendelkezése, hogy a milanói rendelet tizenhat-
százados évfordulóját az egyház és a keresztény világ megünne-
pelje. Ezt a pápai rendelkezést püspökök és hivek mindenfelé 
ujjongó lelkesedéssel fogadták s a nagy esemény emlékét a leg-
különbözőbb módokon: ájtatoskodásokkal, irodalmi alkotásokkal, 
nyilatkozatokkal s egyéb megfelelő cselekvésekkel ünnepelték. 

A budapesti királyi magyar tudományegyetem hittudományi 
kara is részt kért az ünnepből s evégből többi közt elhatározta, 
hogy a magyarországi püspöki kar egyes tagjait, kik a keresztény 
katholikus világnézet érvényrejuttatása tekintetében nagy érde-
meket szereztek, 1913. május 26-án tartott VIII. rendes ülésében 
a hittudomány díszdoktoraivá választja, és pedig a következőket: 
dr. Csernoch János Magyarország hercegprímását, esztergomi 
érseket; Szmrecsányi Lajos egri érseket, dr. Boromisza Tibor 

1 
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szatmári püspököt, dr. Mailáth Gusztáv Károly gróf erdélyi püs-
pököt és dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspököt. 

A hittudományi kar határozatát az egyetemi tanács 1913-
június 6-án tartott IV. rendes ülésében jóváhagyta s megerősítés 
végett a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter útján 
a felséges apostoli királyhoz fölterjesztette. Ő felsége az egyetem 
doktorválasztó tényét 1913. szept. hó 30-án megerősítette. 

Ezt követőleg az egyetem tanácsa és hittudományi kara elha-
tározták, hogy a nagy történelmi alkalomra s a díszdoktorrá 
választottak méltóságára való tekintettel az egyes díszdoktorok-
hoz küldöttségileg és pedig a hercegprímáshoz az egyetemi 
tanács, az egri érsekhez és a püspökökhöz pedig a hittudományi 
kar küldöttségei útján kézbesítik a díszdoktori okleveleket. 

A végbement átadási ünnepélyeken a Nagy Konstántin-jubi-
leumhoz mindenkép méltó nyilatkozatok történtek s lélekemelő 
események mentek végbe, melyek közt kiváltképen jelentős az 
egyháziak mellett a világiak élénk részvétele s lelkes csopor-
tosulása a főpásztorok körül. 

Ezek láttára igen illetékesek kívánatosnak mondották, hogy 
a szóban levő átadóünnepélyek leírását az ősrégi «Religio» 
közölje s ezzel az utókor számára megörökítse és könnyen hozzá-
férhetővé tegye. Ennek az előttünk igen kedves helyekről nyilvá-
nult kívánságnak készséggel teszünk eleget, amikor itt az átadási 
ünnepélyek lényeges mozzanatainak leírását, bizonyára a «Reli-
gio» olvasóinak tetszésére, a megtörtént átadások tényleges sor-
rendjében közöljük. 

I. Dr. Csernoch János, Magyarország hercegprímásánál. 

1913. dec. 27-ikén az egyetemi tanács képviseletében megje-
lentek Esztergomban dr. Keveházi Kováts Gyula magyar kir. udvari 
tanácsos, Rector Magnificus; dr. Kiss János pápai prelátus, prorek-
tor; dr. Dudek János apát, hittudomány kari dékán; dr. Preisz Hugó 
orvoskari dékán, dr. Mágócsy-Dietz Sándor bölcsészetkari dékán, 
dr. Margitai Antal királyi tanácsos, tanácsjegyzővel. A déli 12 
órakor érkező egyetemi tanácsi küldöttséget a város ünnepélyesen 
fogadta a pályaudvaron, hol az egyházi, polgári és katonai ható-
ságok képviselői is megjelentek. A betegeskedő polgármester 
helyett dr. Prokopp Gyula városi főügyész üdvözölte a város 
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nevében az egyetem küldöttségét, amit a rektor szívélyes szavak-
kal köszönt meg. A pályaudvarról a hercegprímás és a város 
fogatain a hercegprimási palotába hajttattak, hol a fogadóterem-
ben díszes közönség gyülekezett össze, hogy jelen lehessen a 
ritka szép ünnepélyen. Az egyetemi tanács említett tagjain kívül 
ott voltak: 

Dr. Rajner Lajos püspök, ált. érseki helytartó, Graeffel János, 
dr. Andor György, dr. Klinda Teofil, dr. Roszival István, Brühl 
József, dr. Fehér Gyula, dr. Horváth Ferenc, dr. Koperniczky 
Ferenc és dr. Machovich Gyula prelátus-kanonokok, Meszlény 
Pál főispán, lovag Mattyasovszky Lajos, dr. Perényi Kálmán alis-
pán, dr. Pacséri Károly kir. tanfelügyelő, Boeriu János ezredes, 
Mihajlits őrnagy, Szilavecszky százados, Simonyi m. kir. csendőr-
százados, dr. Vaniss Dezső kir. járásbiró, dr. Hulényi Győző m. t. 
főügyész, Krammer György, Wiedermann Károly, Kis Károly, 
Dangelmeyer Lipót és Tóth Kálmán theologiai tanárok, Túri Béla 
pápai kamarás, Lepold Antal, Breyer István titkárok, Drahos János 
levéltáros és többen a városi papság tagjai közül. Továbbá Hajdú 
István jószágkormányzó a tisztikar több tagjával, dr. Major Ödön 
árvaszéki elnök, dr. Molnár Sulpic főgimnáziumi, Grász Ede 
Rajmund főreáliskolai igazgató, Eitner Elemér Ákos főszékes-
egyházi igazgató, Palkovics Károly főszolgabíró, dr. Reviczky 
Gábor főszolgabiró, Zsiga János vm. árvaszéki jegyző, Prokopp 
Gyula főügyész, Osváth Andor főjegyző, Brenner Antal tanács-
jegyző, Bleszt Ferenc, Gróh József, Magyari László városi képvi-
selők és még többen a városi közélet szereplői közül. 

A diszes fogadóterem ünnepi látványt nyújtott. Az egye-
temi köldöttség magával hozta a koronázási jelvények másait is. 
A kép festői volt. Egy darab a történelmi Magyarországból állt 
előttünk: szent István király kiterített palástján a szent korona, a 
koronázási kard, a jogar és a kettős kereszttel ékeskedő birodalmi 
alma díszelegtek a két gyertya közt álló feszület mellett. A Páz-
mány-alapította egyetem Rector Magnificusa, a dékánok teljes 
díszben összes jelvényeikkel. A rektor mögött a nagy ezüst szűz 
Máriás rektori pedum. A falakon értékes törteneti képek: Ferenc 
József és Erzsébet királyné nagy portraiti, nagy prímások arc-
képei. 

E környezetben biboros díszben megjelent a hercegprímás 
s hozzá dr. Kováts Gyula Rector Magnificus a következő beszé-
det intézte: 

1* 
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Főméltóságú Hercegprímás Úr! 
Kegyelmes Urunk ! 
Mi a budapesti királyi magyar tudományegyetem rektora s 

velünk együtt ennek az egyetemnek a dékánjai eljöttünk Főmél-
tóságod szine elé, hogy a theológia doktorrává avassuk. Pedig jól 
tudjuk, hogy Főméltóságod a bécsi egyetemen már mint fiatal pap 
lett doktorrá. És egyetemünk nemcsak nosztrifikálta bécsi diplomá-
ját, de később ennek a diplomának alapul vételével a theologiai 
karunkon még mindig dívó bekebelezett doktorságra is érdemes-
nek találta. Ennek következtében Főméltóságod és egyetemünk 
között már elég korán szorosabb kapcsolat is létesült. 

Csakhogy mindez nekünk nem volt elegendő Főméltóságod-
dal szemben és Ő császári és Apostoli Királyi Felségének külön 
engedelméből eljöttünk, hogy a theologia doktorává avassuk 
honoris causa vagyis tisztelet megadása okából. E cimen Főméltó-
ságoddal szemben bennünket eddigelé más egyetem nem előzött 
meg. Ennek jóleső tudatában járulunk Főméltóságod szine elé, 
akiben Pázmány Péternek, a legnagyobb magyar prímásnak, 
egyetemünk alapítójának utódját tiszteljük. El is hoztuk magunk-
kal azt a valamennyi doktorunk előtt jól ismert ezüstös nagy 
rektori botot (pedum), amely nélkül ma sincs nálunk az egye-
temen doktorrá avatás. Ez a becses emlék, melynek pajzsáról a 
Boldogságos Szűznek, Magyarország Patronájának ékes alakja 
tekint ránk, még abból az időből való, melyben egyetem és 
egyház sokkal jobban fonódtak össze, abból az időből, melyben 
a doktorátus intézményét az egyház becsülte a legtöbbre. 

Mielőtt Főméltóságodat tiszteletbeli theologiai doktorunkká 
avatnók, jól esik kijelentenünk, hogy az élet azokat a nagy 
reményeket fényesen igazolta, melyek fiatal korában kiérdemelt 
doktorságához fűződtek. Különösen meghajlunk egyházkormány-
zati nagy képességei előtt. Ezek a képességek már több ideje 
kipróbálvák. Eleinte Főméltóságod az egyházi kormányzás terén 
Simor János hercegprímás oldalán működött. Utóbb csanádi 
püspök, később kalocsai érsek lett. De a praxis közepette a tudo-
mány műveléséről sem feledkezett meg soha. Különösen koráb-
ban szívesen kereste fel mint munkatárs az egyházi irodalom 
berkeit is. Ezzel is tanúsítani méltóztatott azt, hogy mindenkor 
igazán szerette a pályáját, melyen egyházáért küzdeni is 
tudott, ha úgy kellett. Végül Főméltóságod Kalocsáról ide Eszter-
gomba jött vissza mint már az ország hercegprímása, ki a 
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magyar katholikus egyház feje és az ország első dignitáriusa. 
Mindezek láttára mi sem maradhattunk tétlenül. Elhoztuk azt, amit 
egyedül adhatunk — a tiszteletbeli doktorságot. 

Abban az esztendőben tesszük ezt, amelyben az egész katho-
likus világ annak tizenhatszázados emlékét üli, hogy 313-ban 
Nagy-Konstántin római császár hires milánói ediktumával a 
keresztény vallást minden nyomás alól fölszabadította és jogi 
személyiségét elismerve szabaddá tette annak tudatában, hogy 
elődjének Diokleciánnak nagy adminisztratív reformjai sem voltak 
képesek a korhadt birodalmat megmenteni. Ebből a válságból 
mentette ki a római birodalmat a milánói ediktum, mely a 
világ históriájának egészen új irányt adott. A birodalom szerve-
zetébe a kereszténység éltető erejét vitte bele. A kereszt az egész 
vonalon győzedelmeskedett. így aztán az antik kultura sem ment 
veszendőbe. Az egyház közvetítésével öröklődött át. 

A kereszténység a milánói ediktum óta is nem egy nemzeti 
létet mentett meg. Mi magyarok is a kereszténységnek köszönhetjük 
azt, hogy ebben a hazában megmaradtunk. Azt a munkát, melyet 
birodalmában Nagy-Konstántin végzett, ránk magyarokra vonat-
kozólag Szent-István végezte — innét Esztergomból. Mi az egyetem 
nevében épen azért jöttünk épen ide, hogy históriai talajon állva, 
históriai ihlettől teli szívvel teljesítsük Ő Császári és Apostoli 
Királyi Felsége engedelmével kötelességünket. Ihlessen meg ben-
nünket itt Esztergomban, Szent-István kápolnájának közvetetlen köze-
lében, hol annyit imádkozott értünk magyarokért, az ő szelleme, az 
apostoli magyar királyság megalapítójának szelleme. Ettől az érzéstől 
áthatva avatjuk Főméltóságodat itt Esztergomban tiszteletbeli dokto-
runkká. A diplomát is ennek megfelelőleg keltezzük és adjuk ki. 

Nekünk úgy tűnik föl, hogy az isteni Gondviselés Főmél-
tóságodat épen azért adta prímásunkul, hogy hazánk a haladás 
útjait a keresztényi alapok veszélyeztetése nélkül járhassa minden 
hazafinak igaz örömére. Haladni pedig csak úgy haladhatunk, ha 
az országban békés állapotok lesznek. A magyar prímásnak állásá-
nál fogva mindig az volt a magasztos hivatása, hogy a béke 
olajágával a kezében a béke útjait egyengesse. Erre Főméltó-
ságodat lelki tulajdonságai kiválólag képesítik. De ne feledkezzék 
meg rólunk, a budapesti egyetemről se. Bennünket a magyar 
prímással történelmi kapcsok fűznek egybe. Fogadja kezünkből 
kegyesen Főméltóságod magyar egyetem adta diplomáját Isten 
sokáig éltesse. 
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Csernoch János hercegprímás erre a következő választ adta : 

Élénk örömet okozott nekem a kir. magyar tudományegye-
tem kitüntető figyelme, hogy az egyház szabadságának ezerhat-
száz éves jubileuma alkalmából díszdoktorai közé sorozni s Ö 
Császári és Apostoli Királyi Felségének magas engedélyével dísz-
doktorrá avatni méltóztatott. Örömömet növelte azon körülmény, 
hogy az ünnepélyes aktus az ország prímásainak és esztergomi 
érsekeknek székhelyén, Szent-István királyunk születéshelyén ment 
végbe. Tanulmányaimat ugyan a bécsi egyetemen végeztem, de 
engem azért kora ifjúságomtól fogva a kegyeletnek különös 
köteléke fűz a budapesti egyetemhez, mert sokáig az volt ifjú 
lelkemnek álma és ambíciója, hogy valaha budapesti egyetemi 
tanár lehessek. Lelkesedéssel kezdtem a tudománynak élni s 
azon tényben, hogy a hittudományi kar csakhamar bekebelezett 
hittudorai sorába iktatott, álmaim megvalósításának bizonyos elő-
hírnökét véltem láthatni ; azonban az isteni Gondviselés elszólí-
tott a szorosan vett tudományos pályától s az egyházi közigaz-
gatás terére hivott. Azért azonban hiven a pap hivatásához és 
hiven a Szentírás szavaihoz — a pap ajkai őrzik a tudományt — 
szívesen, de szükségszerűen is foglalkoztam a tudománnyal s 
mindig bizonyos irigységgel néztem azokra, akik az emberi lélek 
egyik legnemesebb szenvedélyének, a tudományvágynak hódol-
hatnak. 

Majdnem négyévtizedes közpályám után az apostoli Szent-
szék és a felséges magyar király kegye érdemetlenül azoknak a 
székébe emelt, akik bőkezűségükkel a kir. magyar tudomány-
egyetemet megalapították. Pázmány Péter, Lósy Imre és Lippay 
György utódja lettem. E halhatatlan emlékű elődök mintegy 
megcáfolták a történelem tapasztalatát, hogy inter arma silent 
musae, mert a magyar nemzet legsúlyosabb megpróbáltatásának 
idején emeltek a magyar tudománynak szentélyt, a magyar tudo-
mányegyetemet. Tudták, hogy a nemzetnek nemcsak fiainak erős 
karjára, hanem a tudomány fegyvereire is szüksége van. Azóta 
az egyetem állami kezelésbe ment át, de azért csorbítatlan fény-
nyel és az alapítók dicsősége és a magyar nemzet hálás szerete-
tének erős szálaival tovább szövődik az a belső viszony, amely 
Magyarország hercegprímásait, mint az alapítók utódait, a leg-
régibb és legelső magyar tudományos intézethez fűzi. 

Ennek a kegyeletes viszonynak megnyilvánulását látom 
abban, hogy a kir. magyar tudományegyetem a katholikus egy-
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ház világtörténelmi ünnepén megemlékezett rólam és a magyar 
püspöki karnak több tagjáról s a magyar tudomány kimagasló 
alakjainak és tekintélyeinek elismerését nyújtotta nekünk akkor, 
amikor a lelkiismereti szabadság és az egyház kulturális erői 
fölszabadulásának jubileumát üljük. 

Végtelenül jól esett hallanom a Rector Magnificustól az 
egyetem tradícióira való hivatkozást, amelyeknek egyik jelvénye 
a rectori pedum, a nagy Pázmány Péter ajándéka, rajta Magyar-
ország Nagyasszonyának képével. Ez a pedum hirdeti a tudo-
mány- és a vallásnak békés egyetértését, amelyet a komoly 
tudomány soha megzavarni nem akart és amelyet a vallás min-
dig ápolt és erősített. A tudomány tisztelettel vizsgálta azokat a 
természetfölötti szikrákat és fényességeket, amelyekkel az Isten 
az emberi elmét megvilágosította, a vallásos hit pedig a maga 
biztos várában nyugodtan szemlélte az észnek küzdelmeit s öröm-
mel üdvözölte az emberi kutatásnak valódi eredményeit. így 
származott az összhang, amely a kulturális haladás alapja volt s 
-az is marad minden időkön át. Az egyház, amely ott állt az 
egyetemek bölcsőjénél, most is szeretettel áll a századok folyama 
alatt nagyranőtt egyetemi szervezetek mellett s az anyának büszke-
ségét érzi hűséges szivében. 

Az egyháznak ez az öröme áramlik át a lelkembe, midőn 
a kir. magyar tudományegyetem Rector Magnificusát, az egye-
temi fakultások dékánjait és tanárait házamnál üdvözölhetem és 
itt szemtől-szembe megköszönhetem nekik azt a kiváló megtisz-
teltetést, hogy engem díszdoktorrá avattak s személyes jelen-
létükkel megtiszteltek. 

Biztosítom a Rector Magnificust és az egyetemi Tanácsot, 
hogy erre a kitüntetésre mindig büszke leszek, nem azért, mintha 
igénytelenségemmel azt megérdemeltem volna, hanem azért, 
mert benne zálogát látom a magyar tudományosság ragaszko-
dásának a megszentelt hagyományokhoz és hálás tiszteletének 
az alapítók nagy emléke iránt. 

Készséggel igérem, hogy ha állásomból kifolyólag az egye-
tem fényének és hírnevének fejlesztésére bármit is tehetek, azt min-
dig a legnagyobb örömmel fogom tenni. Szívből kívánom a magyar 
tudomány diadalmas haladását és munkásainak boldogulását. 

A hercegprímás ezután kezet fogott a tanács tagjaival s 
beszélgetésbe elegyedett a jelenvoltakkal. 

* * * 



10* DÍSZDOKTORRÁ AVATÁSOK A BUDAPESTI EGYETEMEN 

És ezután egy megható, poétikus képpé változik a helyzet 
A hercegprímás engedelmével a Rector Magnificus elé lép 

dr. Perényi Kálmán alispán és az esztergomi és az ott működő 
összes doktorok nevében üdvözlő beszédet intéz az egyetem 
rektorához. Maga a beszéd is kedves, poétikus. A hála, a szere-
tet szava csendül meg benne. Kováts rektor pedig örömmel 
fogadja az üdvözletet. Történelmi visszapillantásban emeü ki, 
hogy mily örvendetes dolog, hogy már az autonomiák (ez eset-
ben a vármegyei autonómia) képviselői is azért fejezik ki hálá-
jukat, hogy az egyetemtől kaptak doktorátust. Majd készséggel 
megígéri, hogy az egyetem évkönyvébe be fogja írni a szeretet-
nek és a tiszteletnek ily megkapó formában és ily spontán való 
megnyilvánulását. 

* + * 

A hercegprímás a tanács tiszteletére díszebédet adott, melyen 
szintén igen érdekes és följegyzésre méltó szavak hangzottak el. 

Először a hercegprímás üdvözölte a tanácsot a következő 
beszéddel : 

Közel 300 éve annak, hogy a nagyemlékű Pázmány Péter 
Sopronban az országgyűlés ideje alatt 1635. január 6-án vendégül 
látta asztalánál Dobronoki és Forró jezsuita atyákat. Ebéd után 
behívta őket dolgozó szobájába és utalással az aznapi ünnepre, 
egy kötelezvényt adott át nekik e szavakkal : 

«Ime a társaság által kívánok Istennek felajánlani aranyat, 
tömjént és mirhát». E kötelezvény képezte a később felajánlott 
összeggel együtt az általa alapított egyetem alapját. Majd az 
alapítólevélben az alapítás egyik céljául azt jelenti ki, hogy ezzel 
is akarta «emelni a nemes magyar nemzetnek diszét.» A haza-
fiasan gondolkozó és cselekvő főpap, aki életének nagy részét 
a tudomány szolgálatában töltötte, aki a magyar prózának meg-
alapítójává lőn, mintegy látnoki ihlettel előre látta, hogy semmi 
sem képes annyira emelni a nemzet diszét, mint a tudomány,, 
megadta tehát hozzá az eszközt az egyetem alapítása által. 

És ez az egyetem, a magyar nemzet tudományos egyeteme 
valóra váltotta a nagy alapítónak tudományos szándékát s 300 
századon át csakugyan diszévé, büszkeségévé vált a magyar 
nemzetnek. A nemzet, amely addig is nemes tulajdonaival, világ-
szerte megcsodált vitézségével tisztelet és bámulat tárgya volt 
Európában, azóta a szellemi csaták és áramlatok versenyében is. 
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gáncs nélkül megállotta helyét s azóta nem egy nagyszabású 
alkotással új díszt szerzett a dicsőség új harcaiban Hungáriának. 
A magyar nemzetnek épen a Pázmány Péter által előbb meg-
jósolt díszéből ma egy fénysugár Pázmány Péter érseki székére s 
benne, mint az egyetemnek egyik díszdoktorára, igénytelenségemre 
esett. E részesedést az egyetem díszében az egyetem Rector 
Magnificusának, az egyetem tisztelt tanácsának és tudós tanári 
karának, a magyar tudomány díszeinek köszönhetem. Az előbb 
említett nevezetes történelmi esemény évfordulóján a Pázmány 
hagyományaihoz hűséges ragaszkodással és híven az ő nagy 
szelleméhez kívánom, hogy az Alma mater crescat, floreat et 
augeatur. A Rector Magnificus, az egyetemi tanács és tanári kara, 
a magyar tudomány diszei és oszlopai, sokáig éljenek! 

Majd a hittudományi kar dékánja, dr. Dudek János apát 
mondotta a következő üdvözlő beszédet: 

A Nagy Konstántin ediktuma tizenhatszázados jubileumához 
kötődő mai fényes ünnepség kezdeményezője tulajdonkép az 
egyetem hittudományi Kara. Engedtessék meg tehát nekem, mint 
e Kar dékánjának, a Rector Magnificus után néhány üdvözlő szót 
intéznem Főméltóságodhoz. 

A 313-iki milánói ediktum, az addig üldözött keresztény 
vallás állami elismerése, áldást hozott az egész emberiségre. 
Nagy Konstántin tényét a kulturtörténetíró éles látásával épen 
Főméltóságod jellemezte a legtalálóbban, midőn a «Magyar 
Kultúrában» közölt minapi tanulmányában azt «az új kultura haj-
nalhasadásának s a békés munka kezdetének» nevezte. A felsza-
badító ediktummal lábra keltek az addig lekötött keresztény 
eszmék s munkának indultak az általuk megtermékenyített és 
irányított emberi erők. Megindult a századok emberhez méltó 
alkotó munkája, melynek fokozatos kifejlesztése lassan-lassan 
megérlelte azt az európai civilizációt, amelynek ma mindnyájan 
részesei vagyunk. Akkor keltek ugyanis szabadon hódító útjokra 
az ókori ember által nem ismert tanok és elvek: az egyén érté-
kelése, a munka és a család megbecsülése s mindenekfölött az 
egyenlőség, szabadság és testvériség nagy és mindent átalakítani 
hivatott evangéliumi eszméi, melyek lassan-lassan, a fejlődés ter-
mészetéhez képest, kovászként járták át az emberiség gondolko-
dását s ha annyi dolgozó keresztény század fokozatos munkája, 
törekvései, előremenései után mi ma nagyobbaknak, a kulturában 
előrehaladottabbaknak érezzük magunkat elődeinknél, az akkor 
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útra kelt eszmék százados projekciója ez. Mert Quizot számítása 
szerint a kereszténység az ókori eszmeszegény civilizációkkal 
ellentétben végtelen haladást nyitott meg az emberiség előtt. 

Nem baj, ha ma némely, az önérzet túltengésében szenvedő 
tudós megfeledkezik arról, hogy a jelen nagysága a múltnak a 
keserves munkáján emelkedett s ép azért hálátlan a keresztény 
múlttal szemben ; nem baj : a tény kétségtelen s a jótétemény 
hála nélkül ts jótéteménynek marad. 

Karunk, mint a keresztény eszmék tudományos fejlesztője, 
nem haladhat el némán az ilyen nagy, történeti jelentőségű 
jubileumok előtt, mint amilyen a Konstántin-féle is; hanem hogy 
nagyrabecsülésének külső kifejezést is adjon, körültekint ilyenkor 
a hazában s a keresztény kultura legérdemesebb előharcosainak 
homlokára egy-egy tiszteletbeli doktori diploma alakjában babér-
koszorút fűz. 

Egy ilyen tiszteletbeli doktori diplomával a kezében jutott 
el ma Tudományegyetemünk hatósága Esztergomba, hol a magyar 
kath. egyház feje székel, hogy amit a hittudományi Kar javasolt, 
azt az egész egyetem nevében végrehajtsa. 

Főméltóságod magas állása tisztelettel tölt el bennünket ; 
de hogy történethűen tolmácsoljam érzelmeinket, első sorban 
nem ez, hanem a tudós kiválósága vezérelt, vonzott bennünket 
ide. Főméltóságod nemcsak szóval, hanem tollal is szolgálta és 
szolgálja a mai napig a keresztény tudományt. Egykori munkál-
kodása a «Religio»-ban és a «Magyar Sion»-ban, majd önálló 
műveiben, különösen a «Halottégetésről» szólóban, minden figye-
lemre érdemes volt; mert valamennyi dolgozata világos fejnek, 
alapos Ítéletnek és széleskörű tudásnak a terméke. Majd mint 
képviselő az alapos elaboratumok egész sorával járult hozzá az 
egyházi ügyek képviselőházi tárgyalásához; egyházjogászi elméje 
remekelt bennük, általános feltűnést keltett s azt hiszem, nem 
csalódom, ha azokban, tehát saját egyéni súlyában keresem az 
azóta befutott tüneményes pályájának a kulcsát. De legfeltűnőbb, 
mivel igazán az idők járását megértő, a mostani irodalmi mun-
kálkodása. Hercegprímás létére leszáll az irodalom mindennapi 
porondjára, nem félti attól méltóságát; hanem, mint egyik 
sorainkból fejtegeti eszméit, meggyőzni kiván s nemcsak tekin-
télyével, hanem eszével, tudásával igyekszik jelölni új irányokat 
s egyben megbecsültetni a régi eszméket, mint ezt legújabban a 
«Tanítók Évkönyvé»-ben s a «Magyar Kulturá»-ban tette. 
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Ezért illette meg Karunk részéről a Konstántin-jubileum 
alkalmából Főméltóságodat a tiszteletbeli doktori diploma. Nem 
csupán állásáért, hanem kiválóan tudományos és irodalmi érde-
meiért. 

Igazi tudományos okom van tehát rá, hogy Karom nevében 
Főméltóságod egészségére ürítsem e poharat, kívánván, hogy 
nagy eszével s demokratikus érzületével azon a magas polcon, 
melyre a Gondviselés helyezte, minél többet használhasson ennek 
a sokat zaklatott hazának; hogy előbbre vihesse a keresztény 
világnézet diadalmas zászlaját; hogy törekvéseihez nyerjen meg 
minél több hű munkást; végül hogy maradandó alkotásaival 
örkíthesse meg nevét a magyar prímások fényes soraiban. Kívá-
nom, hogy a jó Isten ő Főméltóságát sokáig, sokáig éltesse! 

E két jelentős beszéd után Meszlényi Pál főispán a vár-
megye nevében üdvözölte az egyetemi tanácsot. Erre Kováts 
Gyula rektor örömét fejezte ki, hogy a tudomány ez ünnepén a 
főispán, a kormány exponense is hangsúlyozza az egyetértést 
egyház és állam között. Az egyház és állam közti viszonyt apró-
lékosságig jogilag rendezni úgy sem sikerül mindig, a jog 
helyett az erkölcsi érzés pótol sokat. És amit sokszor elmulaszt, 
elhanyagol az állam, az apróbb közületek végezhetik el. A magyar 
nemzet a történelmi talajra és tradíciókra úgy is jobban rá van 
utalva, mint bármely más állam. 

Végül még Mágócsy-Dietz dékán éltette a város képviselőit. 

II. Dr. Szmrecsányi Lajos, egri érseknél. 

Már az ünnepélyt megelőző este az Egerben állomásozó 60-ik 
gyalogezred zenekara szerenádot adott az érseknek. 

A művészies dísszel kiállított díszdoktori oklevelet vivő 
küldöttség tagjai: dr. Dudek János apát, a hittudományi kai-
dékánja, továbbá dr. Kiss János prelátus és dr. Volkenberg Ala-
jos egyetemi tanárok voltak. 1914 január 10-én délelőtt féltizen-
egy órakor érkeztek be Egerbe. A vasúti állomásnál a város 
részéről Jankovics Dezső királyi tanácsos, polgármester, Hanák 
Gyula városi főjegyző, Friedl Gyula rendőrkapitány, Bartos 
Károly tanácsos, dr. Demkó György prépost-kanonok, az érsek 
részéről Dutkay Pál oldalkanonok, Ridárcsik Imre kanonok, iroda-
igazgató és Kriston Endre titkár, azonkívül nagyszámú közönség 
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fogadták és üdvözölték az érkezőket. A polgármester üdvözlő 
szavai s Dudek dékán válasza után, amelyek az érsek és szék-
városa között fennálló kölcsönös ragaszkodást hangsúlyozták, az 
érsek, a város és főkáptalan fogatain hajtattak be a vendégek és 
kísérőik az érseki lakba, hol az érsek és udvari papjai fogadták 
az egyetemi küldöttség tagjait. 

Később az érseki főiskola hittani karának és a jogakadémiá-
nak tanárai dr. Ambrus István kanonok, prodirektor vezetésével 
tisztelegtek az egyetem küldöttei előtt. 

* * * 

Déli 12 óra után előkelő közönséggel telt meg az érseki 
lak középépületének első emeleti nagyterme. A főkáptalan és 
középponti papság tagjain kívül ott volt Majzik Viktor alispán, 
Jankovics polgármester, Lederer Henrik ezredes, sok katonatiszt, 
a hatóságok és tanintézetek vezetői, a reformátusok és zsidó hit-
községek, valamint a város minden rendű-rangú lakosának kép-
viselői. Ünnepélyes csend, majd kitörő éljenzés fogadta az érseket, 
mikor nemes alakja lilaszinű talárban megjelent a teremben. Eléje 
lépett Dudek dékán és feszült figyelem közt így szólt Eger 
érsekéhez : 

A budapesti tudományegyetem Rector Magnificusának meg-
bízásából s ugyanazon egyetem hittudományi Karának képvise-
letében jelentünk meg, én Dékán s két tanártársam, Nagyméltó-
ságod előtt, hogy a legmagasabb tudományos testület, az Uni-
versitas Scientiarum által adható legszebb kitüntetést, a tiszteletbeli 
doktori diplomát kézbesítsük. 

Alkalmat erre a kereszténység és az európai civilizáció 
történetében oly fontos kihatású Nagy-Konstántin-féle ediktuin 
tizenhatszázados jubileuma szolgáltatott, a kezdeményező gon-
dolat pedig a hittudományi Karé volt. Nem kerülhette el ugyanis 
Karunk figyelmét Nagyméltóságod személye, midőn e jubileum 
alkalmából a magyar keresztény kultura körül érdemesült egyes 
kiváló egyéniségeknek tiszteletbeli doktori oklevéllel való kitün-
tetéséről tanácskozott. Nem kerülhette el pedig azért, mert Karunk, 
mint magyar theológusok testülete, nem kevesebbre becsüli a 
magyarság érdekeit s ezen érdekeknek hű ápolását és ápolóit, 
mint a tollal szerzett érdemeket. 

Nemzeti történelmünkből leszürődő tanulság szerint saját-
ságos helyzeténél s ebből folyó szükségleteinél fogva a magyar-
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nak, a múltban és a jelenben, a tudománnyal felérő kincse: maga 
a magyarság. A saját nemzeti léte és szabadsága. Lehetnénk mi 
akármennyire tudományosak, ha nem vagyunk magyarok s ha 
elhagyjuk a hagyományos alapot, megszűntünk mint nemzet 
létezni. Ebből nyilvánvalóan folyik a magyarság érdeke: az ősi, 
sok százados alap ápolásának nagy fontossága s az ekörül szor-
goskodók nagy érdeme. Már pedig Nagyméltóságod a leg-
magyarabb egyházmegyének a főpásztora, egy, nemzeti testünk 
legbecsesebb részét képező közületnek az érseke. Egyik legérté-
kesebbé: népében, tradícióiban, hitében, magyarságában. Eger, 
mint e vidék középpontja, hazai történelmünk múltjában és jele-
nében előkelő helyet foglal el. 

S nemcsak, hogy a legmagyarabb egyházmegyének a főpász-
tora, hanem származásánál s egyéni kiváló tulajdonságainál fogva 
egyenesen rátermett arra, hogy gondozó keze alatt egyrészt ez 
a színtiszta magyar közület hitében és magyarságában annak 
maradjon, ami volt; másrészt, hogy bölcs irányítása mellett s a 
politikai tényezők hathatós támogatásával folyton gyarapodjék és 
még virágzóbbá, még hatalmasabbá váljék. Kiváló kormányzói 
képességei s vérbeli hagyományai szinte predesztinálták erre, 
ennek a nagy hazai érdeknek, a keresztény magyar kulturának 
az ápolására. S mivel Karunk, amit a jelen viszonyok között 
hangsúlyozni kívánok, nem kevesebbre értékeli a magyarság 
érdekeit s ezen érdekeknek hű ápolását, lévén mindkettő ős-
magyar érdek, mint a tollal szerzett érdemeket, nem kerülhette 
ki figyelmét a tiszteletbeli doktorok megválasztásánál Nagymél-
tóságod személye. Amit Excellenciád itt, ezen a színtiszta magyar 
területen, magyar szívvel s bölcs főpapi kézzel, zajtalanul ugyan, 
de annál nagyobb energiával az egyház és a haza érdekében 
végez, azt mi honorálni kívántuk. Ezért választottuk meg tisz-
teletbeli doktorunkká, amely választáshoz az egyetemi tanács 
hozzájárult és a királyi Felség jóváhagyta. 

Mint az Alma Mater küldöttei, én Dékán s két tanártársam 
jelentünk meg tehát most Nagyméltóságod előtt, egyrészt, hogy 
az Universitas üdvözletét tolmácsoljuk, másrészt, hogy megbíza-
tásunkat teljesítve, a honoris causa doktori diplomát Excellen-
ciádnak kézbesítsük. Amit ezennel készörömmel teljesítünk. Legyen 
ez a díszes oklevél symboluma a magyarság és a magyar keresz-
tény kultura kiváló előharcosai iránt érzett nagyrabecsülésünk-
nek s legyen symboluma ama hő kívánságunknak, hogy Nagy-
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méltóságod magas misszióját a nagy érdekek képviseletében, jó 
egészségben s Isten áldásától kisérve, szokott bölcsességével egy-
házunk és hazánk javára, az évek hosszú során át a legnagyobb 
sikerrel végezhesse. Isten éltesse Nagyméltóságodat ! 

Az érsek válaszbeszéde a következő volt: 
Tanúi voltak és hallották mélyen tisztelt vendégeim, amint 

én mély hálával hallottam, hogy hazánk első s legrégibb tudo-
mányegyeteme nagyérdemű küldöttei által tudtul hozza nekem, 
hogy a hittudományi kar javaslatára az egyetemi tanács a keresz-
tény kulturmunka megindulásának XVI százados jubileuma alkal-
mából több jeles férfiú között érdemem nélkül engem is Fel-
séges Királyunk legfelső engedelmével a hittudományok dísz-
doktorává emelt s az erről szóló okmányt nekem kézbesítteti. 

Midőn a tudományegyetem e legfényesebb jogát ez alka-
lommal gyakorolta, jelöltjeit a főpapi székeken kereste és találta, 
megtudva a történelemből azt, hogy a századokon keresztül, 
melyek alatt a mi művelődésünk kifejlett, a legjelentősebb s leg-
messzebbre kiható munkánál, akár mint eszköz, akár mint közre-
működő vagy legalább is ösztönző tényező ott volt mindenkor 
egy-egy püspök keze, egy-egy püspök szive; s tudva, hogy az 
egyház követelése szerint az apostolok, az egyházatyák s vér-
tanúk hármas hagyományát: a hitet, a tudományt, a szeretetet a 
püspöknek kell őriznie. 

S amidőn Eger város fényes múltú föpásztori székén pihent 
meg tekintete, jól tudta azt, hogy egyes helyeknek gondviselés-
szerű pályáját maga a történelem, a századok hagyományai jelölik 
ki, mely elé gátat vetni csaknem annyi, mint az emberekben és 
eseményekben érvényre jutó Gondviseléssel összeütközni; viszont 
annak kedvezni, azt egyengetni, a vezetőket buzdítani, erősíteni, 
hazafias cselekedet. 

Ami már a tisztán egyéni szempontot illeti, erre nézve 
tőlem elég legyen annyi, hogy immár negyven éves hivatalos 
életem nem volt úgy berendezve, hogy kifelé figyelmet és érdek-
lődést keltsen s elismerést vagy épen kitüntetést gyümölcsözzön. 

A nagy megtiszteltetés és kitüntetés, melyben részesülök, 
szerintem nem is jutalom, de ösztön, nem elismerés a múltra, 
de új föladat a jövőre; kötelesség a magyar tudományosság elő-
haladásának s munkásai javának előmozdítására, mely köteles-
séget, bármily kevés legyen már az időm, nagy készséggel vál-
lalom ; vállalom annyival inkább, mert erre érseki székem gazdag 
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hagyományai, nagy elődök dicső példája különben is int és sarkal, 
kik között egy sem volt, aki ezt a kötelességet át nem érezte 
s ne gyakorolta volna, de voltak, kik érdemet érdemre halmoz-
tak s a magyar tudományosságot egész korszakokra kihatólag 
gazdagították. Nem is felejtheti a nemzet bűn nélkül Kisdy Bene-
deket, aki egymaga, mint a nagy Pázmány tanítványa, az ő pél-
dájára egyetemet létesíttetett; nem gróf Eszterházy Károlyt, aki 
az egyetem számára ma is csodált fényes palotát emelt s azt 
gazdagon fölszerelte. 

Kedvezőtlen idők és viszonyok az előbbit virágzásában 
fojtották el, az utóbbit kifejlődni nem engedték, a szellem mégis, 
mely nagy tettekre lelkesít, él, alkot, áldoz ma is, bármily küz-
delmet kelljen is időszakonkint megvívnia, mint azt megvívta 
közvetetlen nagy elődöm, Samassa bibomok, diadalmasan azzal a 
hatalmas áramlattal, mely felső iskolánkat megcsonkítani s a jog-
akadémiát eltörölni akarta. 

A nagy elődök nyomain haladni, felső iskolánkat hű osz-
tályosommal, a főkáptalannal, saját erőnkből föltartani, megvédeni 
ellenséges áramlatoktól, a hazai közművelődés, a tradíciókban 
gazdag egyházmegye és város érdekében hazafias kötelességünk-
nek tartjuk, tudva azt, hogy máskép cselekedni elődeink ránk 
maradt hagyománya elleni bűn volna, mire képesek nem vagyunk. 

Mint a magyar közművelődés szerény eszköze, fogadom 
fogyhatatlan nagy hálával a részemre hozott kitüntetést Méltó-
ságtok kezeiből. E diszes okirat sohasem kerül el szemeim elől, 
folyton élénken fogja tartani hálámat s a hozzá fűződő köte-
lességet. 

* * * 

Az okmányátadás ünnepsége után átvonult az ünneplő kö-
zönség az érsek lakosztályába, ahol a főpap-házigazda díszebédet 
adott vendégei tiszteletére. Ő mondta az első felköszöntőt. Lel-
kesen éltette Pázmány egyetemének kiküldötteit, akik, mint öröm-
mel látja, e városnak nemcsak falai közé, de a szivébe is be-
jutottak és akik «a mi Pázmány Péterünk nagy gondolatainak 
legméltóbb hordozói». 

Dudek dékán azt a jóleső szeretetet hangsúlyozta, amely 
szokatlan mértékben környezi itt őket. 

Majzik alispán az érseket éltette, kinek főpásztori tevékeny-
sége törhetetlen ragaszkodásra sarkal mindenkit. 
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Jankovics polgármester Eger város háláját tolmácsolta Eger 
volt főpapjai és mostani érseke iránt. 

Kriss prelátus a sacerdotium és impérium azon nemes össz-
hangját magasztalta, amely a kis magyar Athénben oly szembeötlő. 

Lederer ezredes az érsekre, Wolkenberg egyetemi tanár a 
hadsereg itteni képviselőire mondtak még lelkes felköszöntőt. 

i l l . Dr. Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspöknél. 

A küldöttség, melyben dr. Dudek János dékán, dr. Székely 
István és dr. Kiss János egyetemi tanárok vettek részt, 1914. 
január 13-án délben fél 10 órakor járult a püspök elé, akihez 
Dudek János egyetemi tanár a következő beszédet intézte: 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök úr! 
Midőn tiszteletbeli doktori oklevelet hozva, mint dékán, a 

budapesti tudományegyetem Rector Magnificusának megbízásá-
ból és a hittudományi Kar képviseletében, társaimmal itt Székes-
fehérvárott Méltóságod előtt megjelenünk, úgy érezzük, hogy 
nekünk ezzel az oklevéllel itt meg kellett jelennünk. Köteles-
ségünk volt ez, amint az Alma Maternek is akkor, midőn a civili-
zációnk szempontjából oly döntő jelentőségű milánói ediktum 
jubileuma alkalmából megkoszorúzandó kiválóságokról volt szó, 
ezt az oklevelet ki kellett állítania. Meg kellett hajtania zászlaját 
a legtermékenyebb és legkiválóbb magyar keresztény iró s a 
legelső egyházi szónok előtt. 

Ennek az oklevélnek, valamint a mi jövetelünknek is tehát 
igen egyszerű a magyarázata. Nem az döntött ebben az ügyben, 
hogy Méltóságod mint egyetemi tanár, mint hús a mi húsunk-
ból, mint dogmatikai katedrámon az én igen tisztelt elődöm, az 
Alma Mater köréből emelkedett püspöki méltóságra; hanem 
döntött a legtermészetesebb ok, amelynek csak a tiszteletbeli 
doktorság koronája lehet: döntött egyéni, egészen sui generis 
talentuma, döntött mindnyájunk által megcsodált sokoldalú profán 
és egyházi tudása, döntöttek egy szóval irodalmi s egy egész 
országot megmozgató szónoki érdemei. 

Irodalmi és szónoki érdemeit emelem ki, mert ezen a két 
területen vezet köztünk Méltóságod szuverén szellemi hatalommal. 

Az «Isten és a világ» cimű művén kezdve egész a legújabb 
művéig, a «Világosság a sötétségben» ciműig, a könyveknek, 
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tanulmányoknak, sőt szépirodalmi cikkeknek egész sorát jelení-
tette meg. Mindegyiknek megvan a maga sajátos jelentősége és 
hatása, a saját külön színe, olyan, aminő csak egy őserővel dol-
gozó és a saját eredeti útjait taposó kiváló talentumnak lehet. 
Új hang, valami sajátos eredeti felfogás, itt-ott bizonyos misz-
tikus homálytól kisérve, a dolgok új oldalait és kapcsolatait 
meglátó intuitiv erő s egyben megkapó művészi, sokszor szinte 
ódai lendületig emelkedő feldolgozás jellemzi valamennyit. 
S még valami : jellemzi az apostoli lélek, az egységes cél, mely 
csak egy refraint ismer, vallásos bensőséget ébreszteni az embe-
rekben s őket a nagy természetben s az emberi lélekben elrej-
tett isteni gondolatok olvasására tanítani. Remek irások mind 
egészen sajátos stílusban megalkotva, melyet csodálni könnyű, 
utánozni nehéz. Tudományos szempontból Méltóságod egyik 
legnagyobb érdemének tartom, hogy értékes önálló tanulmányai-
val kezdeményezője volt nálunk a divatos természettudományi 
nézetek kiegyeztetésének a theologiával s a vallási kérdések 
mélyebb philosophiai megvilágításának, oly időben, midőn az 
ilyen számottevő irodalmi munka nálunk még nem volt divatban. 

Műveinek fordulatos stilusa és szellemes ötletekben gazdag 
tartalma, párosulva lelket megragadó belső értékével, teszi ért-
hetővé azt a nálunk még a közeli múltban egészen szokatlan 
jelenséget, hogy azok a papi olvasókon túl a világiak, sőt a más 
vallásúak körében is élénk érdeklődést keltettek s népszerűvé 
tették a keresztény vallással való jóindulatú komoly foglalkozást. 
Mi sem bizonyítja jobban ezirányú sikereit, mint az a tény, hogy 
az Akadémia és a Petőfi-Társaság is tagjai közé választotta. 
Szokatlan elismerés ez nálunk egy katholikus theologus iránt. 

Aki pedig mindezt ebben az ünnepies pillanatban megálla-
pítja, Méltóságod régi kritikusa. Egyes kérdésekben többször 
voltak eltérő nézeteim, aminek a tudományos eszmecsere érdeké-
ben folyóiratainkban mindenkor nyíltan kifejezést is adtam. De 
ennek ellenére mindig magasra értékeltem a személyt, mindig 
meghajoltam és meghajlok a tudós érdemei s a lángész gyö-
nyörű irodalmi termékei előtt és mindig örültem annak, hogy a 
Gondviselés a mi szerényebb magyar keresztény irodalmi viszo-
nyaink között egy ilyen kivételes talentummal áldott meg ben-
nünket. 

S ha, mint szívesen elismerem, az irodalmi téren Méltó-
ságod mindnyájunknál nagyobb hatással dolgozott, mit szóljak 

2 
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még arról az egyszerűen tüneményes hatásról, melyet szónok-
lataival elérnie sikerült? Az ország tapsai között rakták e tekin-
tetben Méltóságod homlokára a babért. Meghódította szavával a 
lelkeket s elérte az elérhetetlennek tartott sikert: a kath. nagy-
gyűléseken tartott szónoklataival s szerte az országban tartott 
konferenciáival felrázta álmából az alvó magyar katholicizmust 
s divatba hozta az Istennel s a lelki üdvösséggel való foglal-
kozást még olyanok között is, akik arra azelőtt nem is gon-
doltak. 

Ha valakit tehát, Méltóságodat illette meg a Konstántin-
jubileum alkalmából az Alma Mater részéről a tiszteletbeli dok-
tori diploma; azért mondtam, hogy nekünk a keresztény kul-
turára alapvető jelentőségű milánói ediktuin ünneplése alkal-
mával ezzel az oklevéllel itt Székesfehérvárott meg kellett je-
lennünk. 

Midőn e ránk nézve megtisztelő megbízatásunkban eljárva, 
ezennel átadjuk e diszes diplomát Méltóságodnak, egyúttal szív-
ből kívánjuk, hogy mint a szeretet apostola egyéniségének vonzó 
erejével és lángszavaival sokáig terjessze még a kereszténység 
melegét a szeretet után áhítozó embereknek; kívánjuk, hogy 
Istenadta talentumának mélységes forrásaiból még sokáig ter-
jesszen fényt az igazság megismerése után sóvárgó elmékre ; 
legyen még sokáig disze magyar egyházunknak és hazánknak. 
Isten éltesse Méltóságodat ! 

A püspök az üdvözlésre a következő beszéddel válaszolt: 
Méltóságos Uraim ! 
Mélyen tisztelt vendégek ! 
A három napkeleti bölcsek ünnepének oktáváján örömmel 

fogadom a régi ősi bölcseség tisztelőinek és művelőinek fényes 
küldöttségét, akik a magas tudományos egyetem képviseletében 
ide jöttek, nem ugyan azért, mintha ez a díszoklevél rendkívüli 
megtiszteltetése nekem kijárt volna, hanem azért, mert ebben a 
tudományos értékek nagyrabecsülését látom. Azt jelenti, hogy 
az Alma Mater, miután Mater, a fiainak kisebb értékeit is meg 
tudja becsülni. így fogom csak fel megtiszteltetésemet és ezen 
megtiszteltetést tisztelettel viszonozom. Ez nálam nem finom 
obligatio, hanem objectiv alapon, igaz felismerésen elinduló érzés. 

Ismerem a theologia minden nehézségét, ismerem a buda-
pesti theologiai fakultás érdemeit s nagy traditióit. A theologiai 
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tudománynak célja a régi traditiókat a modern élet igényeivel 
összekapcsolni. Es e tekintetben örömmel hirdetem, hogy a 
magyar theologiai fakultás az új harcban a régi traditiókat ki-
váltja és a helyét megállja. Ez alkalomból felénk száll a mirha 
illata, a küzdelmes, harcoló munkának — amely önmaga is áldo-
zattal jár — megbecsülése. Nincs megállapodás az emberi tudo-
mányok életében. Új tényezők, nézetek új idegzeteket, új per-
spektívák új eligazodásokat teremtenek. Folytonos munka kell a 
szellem orientálására. 

Ebben a munkában nagy segítségemre volt egyetemi tanár-
ságom, amely alatt sok initiativát kaptam. Ott láttam, hogy ez a 
munka nagy kötelesség, ezt megszeretni kegyetek körében 
tanultam. 

A mai ünneplésben főleg a szeretet bemutatkozását látom. 
Jóindulat, sympathia, szeretet: ez gyökere a laurusnak is, amelyet 
kegyetek nekem átnyújtanak. Ez nem lekicsinylése a munka 
értékének, hanem koronázása és virága: mert Istentől való, leg-
szebb theologia. Ott, hol theologiáról szó esik, a szeretetnek 
hiányozni nem szabad. Minden theologia csak logia, ha nincsen 
benne szeretet. Engedjék meg, Méltóságos uraim, hogy a tisz-
teletet tisztelettel, a fáradság elismerését becsüléssel, a szeretetet 
szeretettel viszonozzam ; mindebből a szeretet egyetlen gyémánt-
ját foglalom le magamnak. Az apostol szavaival élek: a tudo-
mány elmúlik, a jövendölések beteljesednek, a szeretet azonban 
örökre megmarad. 

Ebben birom a legjobb laurusomat. Fogadják köszönetemet 
ezért a megbecsülésért, amelyet a régi kollegának, a marok-
szedőnek, a közmunkásnak nyújtanak. Kérem, Méltóságos uraim, 
tolmácsolják a Rector Magnificusnak és az egész tanári karnak 
szives köszönetemet és üdvözletemet. 

* *'* 

Az ünnepély után a megyéspüspöknél díszebéd volt, ame-
lyen a következők voltak jelen: dr. Dudek János hittudományi 
fakultás dékánja, dr. Székely István, dr. Kiss János egyetemi 
tanárok, gróf Széchenyi Viktor, dr. Saára Gyula, Mayer Károly, 
Szűcs Jenő, báró Gudenus Ervin, dr. Kuthy József, Vértessy 
József, dr. Domby Márk, Szepessy Géza, Pék Károly, Nagy 
Alfonz, Streit Ferenc, dr. Viszota Alajos. 

2* 
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Lelkes felköszöntők hangzottak el. A püspök-házigazda a 
budapesti egyetem hittudományi karáról emlékezett meg, mely-
nek ő is működő tagja volt. 

Dr. Dudek dékán a közjó előmozdításában fáradó egyházi 
politikus és társadalmi vezető tényezők közreműködését han-
goztatta. 

Gróf Széchenyi Viktor főispán a megye és a város nevében 
üdvözölte az ünnepelt püspököt. 

Dr. Székely István a székesfehárvári káptalanról és egyház-
megyei papságról, mint amelyek az ünnepelt püspök megértő 
munkatársai s most is örvendve ünneplik őt, emlékezett meg. 

Vértessy József a székesfehérvári írók nevében köszöntötte 
a püspököt. 

IV. Dr. Székhelyi Mailáth Gusztáv Károly, erdélyi 
püspöknél. 

Az ősrégi, nagy kiterjedésű és nagy múltú erdélyi egyház-
megye székhelyén: Gyulafehérváron 1914. január 18-án az egye-
tem képviseletében dr. Kiss János pápai prelátus, prorektor és 
dr. Hanuy Ferenc apát, egyetemi tanár jelentek meg, hogy a dísz-
doktori oklevelet az egyházmegye apostoli lelkű püspökének, gróf 
Mailáth Gusztáv Károlynak átadják. 

Az ünnepség délelőtt fél 12 órakor a gyulafehérvári főgim-
náziumnak ez alkalomra ízléssel földíszített tornacsarnokában folyt 
le, amely egészen megtelt díszes és előkelő közönséggel. 

Jelen voltak: herceg Hohenlohe Klodvig és neje Mailáth 
Sarolta grófnő, a helybeli cs. és. kir. helyőrség tisztikarának 15 
tagú küldöttsége Hauninger Ferenc vezérőrnagy, Baitz Károly 
és Jankovich ezredesek vezetésével, az erdélyi fehérvári székes-
káptalan Tamási Áron ap. protonotárius, nagypréposttal az élén, 
Karácsony Márton pápai prelátus, apátplébános Marosvásárhely-
ről, a helybeli papság, a kir. törvényszék, élén Eördögh Virgil 
kúriai biró elnökkel, Gyulafehérvár sz. kir. város tanácsa, élén 
Nóvák Ferenc polgármesterrel, a főgimnázium tanári kara és 
•egész tanulóifjúsága, a papnevelőintézet, a városban lévő összes 
más hivatalok s díszes hölgyközönség. 

Az ünnepséget a főgimnázium alkalmi énekkara P. Felicián-
nak egyik hatásos énekével vezette be, midőn a jelenvoltak élénk 
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ovációi közt bevonult a díszterembe az ünnepelt püspökkel 
az egyetem ünnepi küldöttsége. Dr. Kiss János prorektor a követ-
kező beszédet intézte az Alma Mater új díszdoktorához: 

Nagyméltóságú Gróf, Püspök Úr! Kegyelmes Urunk! Dicső-
séges uralkodó pápánk, X. Piusz Ő Szentsége legmagasabb kez-
deményezésére az egész katholikus világ nagy lelkesedéssel ülte 
meg tizenhatszázados emlékét annak az örvendetes és korszakal-
kotó eseménynek, hogy Nagy Konstántin császár a milviusi hídnál 
nyert győzelem után Milanóban rendeletet adott ki, melynek 
értelmében a keresztények a római birodalomban vallásszabad-
ságot nyertek. Kezdete és alapja volt ez Európa és a többi világ-
rész keresztény művelődésének, kezdete és alapja a kereszt bol-
dogító diadalának. 

E világra szóló eseményt a keresztény világnézet nagy 
apostola, Pázmány Péter bíboros, primás és esztergomi érsek 
által alapított budapesti királyi magyar tudományegyetem hit-
tudományi kara azzal kívánta megünnepelni, hogy olyan kiváló-
ságokat, kik a keresztény tanok buzgó hirdetésében és terjeszté-
sében, valamint azok tudományos művelésében s ily művelés 
szorgalmazásában és pártolásában kitűnnek, díszdoktorokká válasz-
tott. A választás magas püspöki karunk öt nagyérdemű tagjára 
s ezek közt Nagyméltóságodra esett. A kar e tettét az egyetemi 
tanács nagyon helyesnek tartotta s előterjesztésére Felséges 
Urunk és Apostoli Királyunk legkegyelmesebben megengedte, 
hogy az egyetem a választottaknak a díszdoktori oklevelet kiadja. 

A Nagy Konstántin-jubileum alkalmával díszdoktorrá neve-
zettek közé igen nagy örömmel és lelkesedéssel soroztuk, sőt 
be kellett soroznunk Nagyméltóságod személyét, mint aki krisz-
tusi életével, papi és püspöki működésével, élőszóbeli hithirde-
tésével, az erdélyi katholikus státusban, a Szent-István-Társulat-
ban s egyéb egyesületekben és a legkülönbözőbb alkalmakkor 
elmondott beszédeivel, bölcs Írásaival s a keresztény világnézet 
tudományos művelésének szorgalmazásával és istápolásával mint 
igazi egyházi doktor és apostol a kereszt diadalát s a keresz-
tény világnézet érvényesülését a jelentős erdélyi egyházmegyé-
ben s egész országunkban kivételesen nagy arányokban elő-
mozdította. 

Nagyméltóságod szellemi kiválóságát már régebben elismerte 
a bécsi egyetem, mikor nevét ezelőtt 16 évvel tiszteleti dokto-
rainak aranykönyvébe iktatta. Ezt a nevet a történelem arany-
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betűkkel fogja beírni az erdélyi egyházmegye s a magyarországi 
katholikus egyház évkönyveibe is. A mi tudományegyetemünk 
sem maradhatott el s a tőle telhető tiszteletnyilvánításban kellett 
részesítenie azt a lánglelkű doktort és apostolt, aki mint püspök, 
méltó utóda a Batthyányi Ignácoknak, Haynald Lajosoknak és 
Fogarassy Mihályoknak, mert eszmei tökéletességben valósítja 
meg mindazokat a követelményeket, melyeket a nemzetek apos-
tola Tituszhoz és Timoteuszhoz intézett leveleiben a püspökkel 
szemben támaszt, hogy tanítson, intsen, buzdítson türelemmel és 
tudással s emellett életével a nyájnak példaképe legyen ; aki égő 
buzgalmával s fáradságot nem ismerő, áldozattól vissza nem 
riadó működésével bámulatos eredményeket ér el, úgy hogy 
személye fogalommá, a sikeresen buzgólkodó apostol fogalmává 
vált s mielőtt elhangzott volna, már valósította Szentatyánk mű-
ködésének jelszavát, hogy Krisztusban mindenek megújuljanak. 
Emellett ebben a nagyterjedelmű egyházmegyében, melynek 
területén különböző vallású és nemzetiségű magyar polgártársak 
laknak együtt, mindig a béke olajágát hordozta körül s a sze-
retet balzsamát osztogatta. Ehhez a magas szintájú és eredmé-
nyekben gazdag főpásztori működéshez járult az a nagy s min-
dig a kor szükségleteinek megfelelő áldozatosság, mellyel mint 
bőkezű Maecenas a tudományos és irodalmi működést szinte 
példátlan eredménnyel előmozdította. 

Ezek elgondolása indította a budapesti királyi magyar 
tudományegyetemet arra, hogy Nagyméltóságodat díszdoktorrá 
avassa; ezzel tiszteletét és elismerését akarta kifejezni a keresz-
tény világnézet buzgó apostola iránt s önmagát is meg akarta 
tisztelni. 

Az egyetemünk által kiállított díszdoktori oklevelet a Rec-
tor Magnificus megbízásából mint a hittudományi kar küldöttei, 
tanártársam és én, ezennel mély tisztelettel átadjuk Nagyméltó-
ságodnak. 

Ez a díszdoktori oklevél, midőn jele annak, hogy egyete-
münk Nagyméltóságod kiválóságai és érdemei előtt meghajtja 
zászlaját, legyen egyúttal szoros kapocs érdemes személye és 
egyetemünk közt. 

Kérjük az egek Urát, adja meg Nagyméltóságodnak, hogy 
magasztos eszméinek minél teljesebb érvényesülését megérje. 

A prorektor beszédére dr. Mailáth Gusztáv püspök a 
következőkben válaszolt : 
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Méltóságos Prorektor Úr! Nagyságos Apát Úr! Mélyen 
tisztelt közönség és kedves fiaim! 

Az első és utolsó szavam is csak a hálának, elismerésnek 
és köszönetnek szava lehet ezen ritka kitüntetésért, amely engem 
és bennem az egész erdélyi egyházmegyét érte. 

Hálát mondok első sorban O Felségének, apostoli királyunk-
nak, ki megengedni és elrendelni méltóztatott, hogy a keresz-
ténység jubileumának emlékére az én igénytelen személyem is 
a budapesti királyi magyar tudományegyetem hittudományi kará-
nak díszdoktorává avattassák. 

Hálát mondok a budapesti tudományegyetem általam is 
nagyrabecsült Rector Magnificusának, ki ezen küldöttséget ki-
szemelte, hogy a díszdoktori oklevelet nekem átadja. 

Hálát mondok a hittudományi kar minden egyes tagjának, 
kiket nemcsak személyesen ismerek, hanem benső értékükben is 
nagyra becsülök, hogy engem érdemesnek tartottak díszdokto-
raik sorába beiktatni. 

Hálás vagyok Méltóságtoknak, hogy e hosszú utat meg-
tették s megjelenésükkel e mai napot nemcsak reám nézve tet-
ték emlékezetessé, hanem mindnyájunkra nézve, kik e családi 
ünnepségen résztveszünk. 

Különösen hálás vagyok azért, hogy épen a mai napot, 
Jézusnak nevenapját, szent Péter kathedrájának ünnepét, január 
18-ikát választották. 

Jézus nevenapját, hogy emlékeztessen arra, hogy minden 
sikert, elismerést, melyben eddig is bőven volt részem érdemet-
lenül s melyért eléggé megalázkodni és hálát adni nem tudok, 
hogy mindent az Úr neve erejének köszönök, aki engem, mél-
tatlant, szolgálatára hivott; az isteni Mester, Jézus Krisztus segít-
ségét mindenkor éreztem, az ő irgalmát és jóságát mai meg-
becsültetésemben is hódolva imádom. 

Szent Péter kathedrájának ünnepét, mely figyelmeztet arra, 
hogy amit hirdetek, nem magamtól tanultam, hanem Anyaszent-
egyházamtól, melynek látható feje a bárányoknak és juhoknak 
pásztora, aki megszabja munkásságunk irányát s akinek ha enge-
delmeskedünk, áldás fakad minden lépésünkön. 

Január 18-ikát, mert ezelőtt 26 évvel mint negyedéves 
theologiai hallgató, ezen a napon tettem le az első szigorlatot 
egyhangú kitüntetéssel. Nem dicsekvésből, hanem hálából mon-
dom, mert ma reggel visszaszállt emlékezetem a Pazmaneum kis 



10* DÍSZDOKTORRÁ AVATÁSOK A BUDAPESTI EGYETEMEN 

szobájába, melyet feledhetetlen emlékű rektorom, Lollok József 
bocsátott rendelkezésemre páratlan előzékenységgel, hogy zavar-
talanul készülhessek vizsgálatomra. 

Mennyi gyönyörűséget és örömet okozott nekem a készület 
a héber nyelvű és egyéb eredeti szövegben, minden egyes szó-
ban nyilatkozó mély értelemnek tanulmányozása, valóságos kin-
csestár volt ez, mely a lelket gazdagította s ami soha nem érzett 
gyönyörűséggel töltötte el a lelkemet. 

A jó Isten betegséggel látogatott meg, de azért a másik 
két szigorlatot is letettem, nem kitüntetéssel ugyan, de tanáraim-
nak megelégedésére. Következett volna a dissertatio. Gyönyörű 
tételt kaptam kidolgozásra: De Transsubstatiatione in S. S. 
Eucharistiae Sacramento. És ha részben gyengélkedésem, részben 
a munkakör, mellyel feljebbvalóim megbíztak, nem is engedték 
meg, hogy dissertatiómat kidolgozzam és benyújtsam, de azt 
hiszem, annál inkább igyekeztem a fenséges hittitkot megérteni,, 
az életbe átvinni, de nem úgy, hogy csak engem emeljen föl,, 
hanem hogy közkincsévé tegyem a velem érintkezőknek. Úgy, 
hogy elveszettnek tekintettem minden egyes napot, ha legalább 
egy lelket az üdvösség forrásához el nem vezethettem. S midőn 
a bécsi egyetem tiszteletbeli doktorai közé iktatott, nagyon jól 
esett nekem, mert az én tanáraim egy évtized múlva is vissza-
emlékeztek arra a theológusra, kinek a theologia tanulása gyö-
nyörűség és öröm volt s aki mindig fájlalta, hogy a szent tudo-
mányokban jobban el nem mélyedhetett. 

És most, hogy a budapesti tudományegyetem hittudományi 
kara meg akart tisztelni engem e díszdoktori oklevéllel, nem 
annyira magamért fogadtam el, hanem az erdélyi egyházmegyéért, 
melyhez szivem oda van nőve, hogy mikor az ország első 
fakultása az ő főpásztorát megbecsüli, ha nem is volt neki mód-
jában sokat írnia, azt a tevékenységet akarja méltányolni és érté-
kelni, melyet a lelkek vezetésében, de különösen az ifjúság 
nevelésében kifejtett. Nekem megnyugvásomra szolgál, ha azt 
mondják, hogy itt a katholikus és a magyar névnek becsülést 
szereztem. Nekem elég az a tudat, hogy azon testvéreim is, kik 
egyházunk kötelékébe nem tartoznak, vagy más nemzetiségűek, 
láthatták, hogy minden embert megbecsülök, aki Krisztus kegyel-
mét keresi, aki a krisztusi igék szerint él s igyekszik azokat az 
életbe is átvinni. 

Végezetül még egyszer köszönetet mondok ezen fölemelő. 
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és buzdító megnyilatkozásáért a becsülésnek és elismerésnek 
és kérem, tolmácsolják ezt küldőik előtt is s biztosítsák őket az 
én változatlan ragaszkodásomról, hálámról és tiszteletemről. 

Az erdélyi püspök őszinte szívből fakadó szavait közben 
gyakran megszakította a lelkesült hallgatóság élénk tetszése s 
beszéde befejeztével lelkes tüntetésben részesítette. 

Ezután a jelenlevők a püspök előimádkozása mellett el-
mondták az angyali üdvözletet, majd a főgimnázium énekkará-
nak válogatott tagjai egy bájos dallamú éneket adtak elő s végül 
az ünnepelt hálás köszönetet mondott a nagyszámmal egybe-
gyűlt előkelő közönségnek, hogy úgy őt, mint főleg az erdélyi 
egyházmegyét ért kitüntetés fényét megjelenésükkel emelték. 

* 

Délben fél egy órakor a püspöki aulában ünnepi ebéd 
volt, amelyen résztvettek: 

Dr. Kiss János pápai prelátus, egyetemi prorektor, dr. Hanuy 
Ferenc apát, egyetemi tanár, özvegy gróf Mailáth Györgyné, 
herceg Hohenlohe Clodvigné, Hauninger Ferenc tábornok, 
Eördögh Virgil törv. elnök, herceg Hohenlohe Clodvig, Baitz 
Károly ezredes, Jankovits ezredes, cs. és kir. kamarás, Karácson 
Márton pápai prelátus, lovag Ollberg Ottó, lovag Ávéd Jákó, 
Kovács Lajos prelátus, Tamási Áron nagyprépost, dr. Cserni 
Béla, Mailáth Ferenc kir. tanácsos, dr. Kóródy Péter kanonok, 
Balázs Endre papnev. rektor, dr. Csubry Bonifác, Kárpiss János 
főgimn. igazgató, Soóthy Gyula kanonok, Balázs Ferenc kano-
nok, Szporni János régens, Roska Miklós, Varga Ferenc püspöki 
szertartó, Boros József p. titkár, Truppéi Győző udvari káplán, 
Nóvák Ferenc polgármester. 

Az ebéd közben több felköszöntő hangzott el. Dr. Kiss 
János prorektor az ünnepelt püspököt köszöntötte fel, aki vála-
szában méltó poenitentiául ajánlotta föl mindazt a sok szépet és 
jót, amit ezen a napon magáról hallania kellett s ismételten 
köszönetet mondott a kiváló kitüntetésért. 
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V. Dr. Boromisza Tibor, szatmári püspöknél. 

A budapesti tudományegyetem tiszteletbeli doktori oklevelét 
az egyetemi rektor s a hittudományi kar megbízásából 1914. 
január 21-ikén nyújtotta át dr. Boromisza Tibor püspöknek az 
egyetem küldöttsége. A küldöttség tagjai: dr. Lukcsics József 
hittudom, prodékán, dr. Mihályfi Ákos és dr. Wolkenberg Alajos 
egyetemi tanárok, 20-án délután érkeztek Szatmárra. A vasúti 
állomáson dr. Vajay Károly kir. tanácsos, polgármester vezetése 
alatt dr. Antal Sándor tiszti főügyész, Léber Antal erdőtanácsos, 
Benkő József apátkanonok, plébános, Hámon Róbert püspöki 
irodaigazgató, Tankóczy Gyula rendőrfőkapitány, Kótay Pál fa-
ipariskolai igazgató, Bakcsy Gergely, a ref. főgimnázium igaz-
gatója, dr. Lengyel Alajos ügyvéd, földbirtokos, Sprenger Ferenc 
és Mihály Ferenc kir. tanfelügyelők stb. stb., mintegy huszonöt 
tagu küldöttség fogadta az egyetem kiküldötteit. Dr. Vajay Károly 
beszédére dr. Lukcsics József prodékán felelt, hangsúlyozván az 
egyetem köszönetét a város iránt a lelkes, pompás fogadtatásért, 
melyben zálogát látja annak a nagy hódolatnak és szeretetnek 
is, amely a nemes város közönségét nagy püspöke iránt eltölti. 
Hangsúlyozza egyúttal azt a nagy hivatást, amelyet Szatmár-
Németi szab. kir. város, mint a magyar kulturának északkeleti 
legfőbb emporiuma és középpontja betölt. Tizenkét kocsin vonult 
be az egyetem küldöttsége és a városi küldöttség a püspöki 
palotába, amelynek emeletén dr. Boromisza Tibor püspök az 
egész káptalannal, a kebelbeli papsággal és számos tanférfiúval 
együtt üdvözölte az egyetem küldöttségét. 

Kevés idő multán előbb Hehelein Károly prelátus-kanonok, 
hittani főiskolai prodirektor vezetése alatt a theologiai tanári kar, 
utóbb Szabó István prelátus-kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő 
vezetése alatt a kir. kath. és ev. ref. főgimnázium, a fiú és nőtanító-
képzőintézeteknek, a faipari, a kereskedelmi és a polgári iskolák-
nak igazgatói és a tanfelügyelőség küldöttei tisztelegtek az egyetem 
küldöttei előtt. A küldöttségek vezetőinek rendkívül meleg üdvöz-
letére dr. Lukcsics József, az egyetemi küldöttség vezetője válaszolt, 
kiemelve a vállvetett munka fontosságát a magyar tudományosság 
és művelődés nagy hasznára és a haza üdvére. 

+ * * 
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Az oklevél ünnepélyes átadása 21-ikén délelőtt fél 12 órakor 
történt a püspöki palota nagy szalonjában. Jelen voltak (mintegy 
százan) a város és vidéke legelőkelőbbjei : Ilosvay Aladár vármegyei 
alispán, Lengyel János tábornok, dr. Vajay Károly polgármester, 
Körösmezey Antal főjegyző, Tankóczy Gyula főkapitány, dr. 
Lehoczky János orvos, a r. k. egyháztanács és iskolaszék elnöke, 
ezen tanácsnak tagjai, az egész káptalan s a kebelbeli papság, 
Papolczy Gyula törvényszéki elnök, Morvay István kir. ítélő-
táblai biró, a törvényszéki birói kar, az ügyvédi kamara és az 
orvosi kar számos tagja, nagy számban katonatisztek, tanárok, a 
szerzetes rendek tagjai stb. stb. 

Az ünnepelt püspököt, mikor a terembe lépett, dr. Lukcsics 
József prodékán beszéddel üdvözölte: 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök Úr! 
A budapesti kir. magyar tudományegyetem megbízásából 

és nevében a legmélyebb tisztelettel jelentünk meg Méltóságod 
előtt, hogy a hittudományi karnak egyhangú választása alapján ő 
felségének legkegyelmesebb beleegyezésével kiállított tiszteletbeli 
hittudományi doktori oklevelet személyesen átnyujtsuk. 

E díszdoktori diplomát a Nagy Konstántin-jubileum egye-
temes örömsugarai között Méltóságodnak ötvenéves papi érdemei 
aranyfonalakkal szövik át. 

A mult évben, amelynek technikai nehézségek miatt vissza-
maradt ünnepi napja a mai is, a katholikus egyház egén min-
denütt kigyúltak a tiszta lelkesedés örömtüzei, hogy az isteni 
Gondviselés hálás emlékezésében a kereszténység tizenhat százados 
szabadságát ünnepeljék. 

A pons Milviusi győzelem 312. október 28-án tulajdon-
képen három évszázados élethalál-tusának döntő akkordja lett, 
amelyeta 313-iki milanói rendelet, a kereszténység szabadságlevele 
diadalmasan követett. 

A keresztény és a pogány világnézetek állottak szemközt 
századokon át a római birodalomban. A tartós küzdelem, amely-
nek útjai a keresztények vérétől piroslanak, a hatalmi ellenállás 
minden erőlködése mellett az isteni igazság és szeretet vallásának 
győzelmével végződött. A keresztény erények illatoztak a poly-
theismus roskadt várának falain. Nagy Konstántin tűzte ki a 
keresztény világnézet fehér győzelmi zászlóját a pogány világnézet 
megostromolt várának ormára. 

A milanói rendelet páratlan jelentőségének történeti mél-
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tatásában hittudományi karunk a jubiláris év emlékére tiszteletbeli 
doktorai közé Méltóságodat ép azon szempontból választotta, 
amely a Nagy Konstántin-jubileum jellegét alkotja: a «in hoc 
signo» látományban az áldozatos szeretet tüze lobogott. 

Méltóságodnak is ötven éves papi működése és püspöki 
kormányzata ezen áldozatos szeretet jegyében és szellemében 
folyt le és magasztos példájával a keresztény erények és jócsele-
kedetek dicsőséges szorzatában olvad föl. A theologiát nemcsak 
elméletileg, hanem gyakorlatilag is kell művelnünk. Méltóságod 
a gyakorlati theologus nehéz föladatait oldotta meg, aki minde-
nét papsága és hivei javára áldozza. 

Méltóságod krisztusi szellemét és fejedelmi bőkezűségét 
hirdetik a szatmári püspöki konviktus, az új tanítóképző-intézet 
s az elemi iskolaügy terén tett intézkedései és irányításai. Derék 
papjai áldva emlegetik Méltóságod atyai jóságát nyugdíjalapjuk 
bőkezű ellátásáért. A magyar kultura fejlődésének történetében 
aranybetükkel vannak bevésve ama halhatatlan érdemek, amelye-
ket Méltóságod hazafias lelke a magyarság védelmében és erősí-
tésében szerzett. 

Méltóságodnak hatalmas munkásságát nemcsak az egyház-
megyéjéhez tartozó öt vármegyében, hanem ezek határain túl is 
országszerte ismerik. Az általános elismerés és hódolat megnyi-
latkozása budapesti tudományegyetemünk részéről a jubileumi 
okleveles doktorság, amellyel az igazi magyar főpapnak a leg-
nagyobb egyetemi kitüntetést hozzuk. 

Amikor tisztünkhöz hiven átnyujtjuk a tiszteleletbeli hit-
tudományi doktori oklevelet, a legmélyebb tisztelettel kérjük 
Méltóságodat, hogy méltóztassék azt azzal a szívvel-lélekkel fo-
gadni, amellyel mi kiállítottuk és átadjuk s amelyből osztatlanul 
tör elő forró óhajunk, hogy Méltóságod mint budapesti tudo-
mányegyetemünk és hittudományi karunk disze sokáig tündököl-
jön a magyar keresztény kultura ritka dicsőségére. 

Lukcsics József prodékán szavai után s az ő fölszólítására 
dr. Wolkenberg Alajos egyetemi tanár fölolvasta a tiszteletbeli dok-
tori oklevél szövegét latin és magyar nyelven s a diplomát dr. 
Lukcsics József átnyújtotta a püspöknek, ki a következő beszéd-
del válaszolt. 

Mélyen tisztelt Uraim ! 
Mélységes hálával és a tiszteletnek legbensőbb érzületével 

mondok köszönetet ama kitüntetésért, amelyben az én csekélysé-
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gemet országunknak első kulturális intézete, a budapesti tudo-
mány egyetem és annak hittudományi kara részesítette azzal, hogy 
az én gyarlóságomat a tiszteletbeli doktorok sorába iktatni kegyes 
volt. Ezért, ismétlem, mélységes és hálás közönetemet nyilvánítom 
a karnak és az országosan ismert három tudósnak, akik kegyesek 
voltak engem személyesen megtisztelni, hogy e kitüntető diplo-
mát nekem átnyújtsák. 

Teljes hűséggel — és ahogy a mi őseink mondani szok-
ták, jobbágyi hálával fordulok Őfelsége, a mi apostoli királyunk 
felé is, aki kegyeskedett a karnak, az egyetemnek e kijelölését 
jóváhagyni és méltóztatott megengedni, hogy engem e diplomá-
val kitüntessenek. 

De azzal az őszinteséggel, amellyel az Úristen megáldott, 
ki kell jelentenem, hogy ezt a megtiszteltetést nem fogadhatom 
el a magam személyére nézve, mert ez a megtisztelés illeti 
nagynevű püspök-elődeimet és az én kedves papjaimat. Az én 
püspök-elődeimnek az emléke és az egyházmegye papságának a 
szorgalma érdemli ezt a kitüntetést. Mert úgy püspök-elődeim, 
neveket nem akarok említeni, mint a szatmári egyházmegye 
papsága egyaránt kivették részüket a munkából, ott, ahol Magyar-
országnak kulturális érdekei mellé kellett állani és azt a kulturát 
igyekeztek egész erejükkel előbbre vinni. Püspök-elődeim emlé-
kének és az én kedves papságomnak az érdemeit látom megju-
talmazva és ezért újból nagy hálára gerjed a szivem és ha 
érzelmeimnek megfelelően tudnék szavakat adni, bizonyára éke-
sebben és szivrehatóbban tudnék szólani. 

Azonban kedves munkatársaim, kedves egyházmegyei pap-
ságom, felétek fordulok most, hogy miután e kitüntetésben 
részesültetek, velem együtt arra kell törekednetek, hogy e kitün-
tetést folytonos munkával, az Isten országának terjesztésével és 
ezzel magyar hazánk kultúrájának előbbre vitelével háláljá-
tok meg. 

Az isteni Gondviselés Csodálatos intézkedéséből engem kül-
dött ide, hogy én álljak ennek a derék egyházmegyei papság-
nak élére és igyekezzem velük Isten országának terjesztését és 
ezzel a magyar kulturát is előbbre vinni. A magam részéről, 
tudatában gyengeségemnek, ebbeli munkálkodásomhoz semmi-
féle reménységet nem is akarok kötni; de mert ki akarom azért 
részemet venni orságunknak kulturális előbbre viteléből — amit 
ugyan szintén az Isten gondviseléséből tehetek meg —- elő aka-
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rom mozdítani a magam részéről is a magyar tudományosságot 
azzal, hogy harmincezer koronát tettem le tegnap egy itteni pénz-
intézetnél — és ez összeg kezelésére majd főtisztelendő káptala-
nomat fogom megkérni — hogy ez összeg kamataiból a hittudo-
mányi kar jogosítva legyen egy arravaló, erkölcsi tekintetben 
kifogástalan és a tudománynak szeretetében is kitűnő, végzett 
theologust külföldi egyetemre is kiküldeni, hogy ott gyűjtve az 
anyagot a nagyobb kultura területén, behozza ide és a mi kultú-
ránkat előbbre vihesse. 

Az urakat most arra kérem, vigyék meg küldőiknek mély, 
hálás tiszteletemet. Mondhatom, hogy mert épen meg nem 
érdemeltem ezt a kitüntetést, annál inkább rám ragyog az a 
szeretet, amely tulajdonképen indította a hittudományi kart, hogy 
egy embert érdemein felül megtiszteljen. Ez a jóságos keresz-
tényi szeretet erősítse az Urakat és az egész hittudományi kart, 
hogy azt a tudást, amit Istenadta tehetséggel eddig megszerez-
tek, öntsék át az ifjúságba; így az, amit a tanárok tudnak, mint 
mag keljen ki az ifjúság szivéből és hozzon bőséges gyümöl-
csöket Isten országa terjesztésére és ezzel kapcsolatban a magyar 
tudomány előbbre vitelére! 

Köszönöm szépen mindnyájuknak kegyes megjelenésüket, 
ajánlom magamat szives emlékezetükbe. 

-k-K * 

Déli 12 órakor a püspök az egyetemi küldöttség tisztele-
tére díszebédet adott melyen az egyetemi küldötteken kívül a 
hatóságok legelőkelőbbjei, a theologiai tanári kar s a katonaság 
számos tagja volt jelen. 

Dr. Vajay Károly polgármester lelkes fölköszöntőben tol-
mácsolta Szatmár társadalmának örömét szeretett főpásztoruk 
kitüntetése fölött. Dr. Mihályfi Ákos az egyetemi küldöttség 
.nevében köszönetet mondott a szatmári értelmiségnek a megtisz-
telő és szives fogadtatásért. Dr. Papolczy Gyula kir. törvényszéki 
elnök a budapesti egyetemet s annak kiküldötteit éltette. Végül az 
ünnepelt püspök meleg szavakkal köszöntötte az egyetem kül-
dötteit és minden vendégét. 
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A P H I L O S O P H I A P E R E N N I S É S EGYÉB FILO-
Z Ó F I A I I R Á N Y O K . 

Beszéd, mellyel az Aquinói-Szent-Tamás közgyűlését 1914. március 7-ikén meg-
nyitotta Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, védő. 

Az ACTIO s REACTio elve a nagy filozófiai mozgalmakban is 
t \ érvényesül. Van a gondolatoknak is bizonyos kilengési 
ívük s ha erősen kilengtek egy irányban, biztosra vehető, hogy 
azután megint a túlsó, a szembenálló nézetekre kerül majd az 
érvényesülés ideje. így pl. az elhatalmasodott anyagelvűség az 
idealismust ébreszti s viszont az egyoldalú idealista irányzatot 
az anyagi érdekek iránti érdeklődés váltja föl. A «philosophia 
perennis»-t pedig a divatok járásában az jellemzi, hogy az «in 
medio stat virtus» elve szerint a túlzások közt az igazság közép-
útján jár s hogy nem igazodik sem a népszerűség, sem a divat-
szerűség motívumai szerint; azért azután a divatok fölött győ-
zedelmeskedő igazságtól kapja az elismerés koszorúját s a zsol-
tár szavai szerint akkor győz, amikor elitéltetik. Én sem gyújt-
hatok Szent Tamás kultuszának ünnepiesebb mécset, mint ha a 
modern gondolatvilág néhány ilyen kilengésére rámutatok, néhány 
olyan szélsőségre, melyek egymást korrigálták, hogy végre a régi 
igazságok súlypontjában egyensúlyukat s azzal az igazság szem-
pontját megtalálják. E korrektúrájukkal Ítéltek maguk fölött s iga-
zat adtak a régi, hagyományos filozófiának. 

A modern gondolat- s divatjárások egyike a mathematiká-
nak, geometriának s az exakt természettudományoknak túlbecsü-
lése volt; ezeket nézték igazi, katexochén tudományoknak, me-
lyekben a tételek — szerintük mind — vagy a dolog természe-
téből vagy a positiv methodus kifogástalan eljárásából valók. 
Ezekben az igazi tudományokban szerintük minden tétel és adat 
biztos, világos, határozott s így azokban az önkénynek, tehát a 
tévelynek sem lehet sehol helye. Főleg a mennyiségtant s a geo-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 16 
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metriát tartották tökéletes tudománynak, hol minden tétel és 
constructio absolut jellegű; hol hypothesisek nincsenek, hanem 
csak thesisek, akár tisztán analytikusoknak, akár Kanttal a priori 
synthetikusoknak tartsuk azokat. Ezekről a tudományokról hir-
dették, hogy bennük minden fölismerés absolute szükséges és 
változhatatlan s ép azért teljesen megbízhatunk bennük. Tudo-
mányos értékre nézve a mathematikához és geometriához sora-
koztak a természettudományok, melyeknek tulajdonképeni ambí-
ciójuk az, hogy mathematikai kifejezésre hozzák a természetet s 
így tudományos voltuk is a mathematikának fölényes, tudomá-
nyos karakterét viseli magán. Az exact tudományoknak ez abso-
lut tudományosságától a többi tudomány csak tűrt existencia-
számba jött s a tudományosság súlypontja észrevétlenül is a 
természettudományok felé csúszott. Hogy mennyi e tudományok-
ban is a constructio és megállapodásszerű, hogy mennyi a föl-
tételes és relativ értékű, mennyi a tényszerű, ami épen nem 
szükségszerű, az valahogy kiment a fejekből. Megengedem, hogy 
ezeket a relativ elemeket a hivatott férfiak nem tagadták ugyan 
soha; de azért átlag divatba jött, hogy a tudományos közvéle-
mény az exact tudományokat körítette az igazi tudományosság 
nimbusával, hogy az «autos efa» szerepe nekik jutott s hogy a 
positiv tudományos határokon túl a természettudományok tekin-
télyét a metafizikai kérdésekre is kiterjesztették s fizikai tanok-
kal nagy nyomást s befolyást gyakoroltak a metafizikai gondol-
kozásra. Hogy csak egyet említsek: a természetet nemcsak tény-
legesnek, de valahogyan absolutnak vették s a kinyilatkoztatást, 
a természetfölötti rendet, a csodát simpliciter lehetetlennek állí-
tották oda. A föltételesnek, a ténylegesnek, a relativ elemeknek 
feledése következtében a természettudomány a világot s a létet a 
szükségességnek acélos fényességében mutatta be; a lét ábráza-
táról kitörlődött a contingentia szerény vonása s helyette kiverőd-
tek rajta az absolut szükségesség s a monista egység rideg voná-
sai s a fizikából észrevétlenül öntudatlan monista metafizika lett. 
A lét absolut lett; a világ szükséges lett; a Pluralismus elpárol-
gott s a természettudományos gondolat a monismus merevségé-
ben csapódott le a lelkekre. 

A tudományosságnak az exact tudományokkal való azono-
sítása, a tudományosságnak az exact tudományok részére való 
teljes kisajátítása — ha többé-kevésbbé öntudatlanul is történt — 
mégis egyik legszembeszökőbb túlzása a modern gondolkozás-
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nak, mely egyszersmind mint kicsinylés s bizalmatlanság jelent-
kezett a filozófia s főleg a metafizika iránt. 

Ez a régi metafizika azonban nem rendült meg a gondolat-
járás kilengéseitől s változatlanul megmaradt a régi alapokon. 
Hirdette, hogy «scientia solas essentias attingit», de essentiája 
van a substantiának épúgy, mint az accidensnek; hirdette, hogy 
«objectum scientiae est universale...» «est necessarium saltern 
hypothetice», de ugyancsak rámutatott arra, hogy az egész physis 
relativ és tényszerű, hogy szükségessége fizikai s nem metafizikai, 
hogy a contingentia vonásai mindenütt kiverődnek s hogy az 
egész lét, épenúgy mint az egyes törvények, ha még oly exact és 
positivek, sehol és soha sem mutatkoznak be absolut értéküeknek. 

Az exact tudományok túlzó értékelésével szemben minden-
esetre ez volt az igazság; nem csoda tehát, ha az actio és 
reactio fönt említett törvénye szerint a gondolat túlzó kilengése, 
mondjuk, a fizikának metafizikává való nyilvánítása után, jelent-
kezett ismét az igaz fölismerés, mely a túlzást le akarta győzni 
s az exact tudományokat szerénységre intette. Az meg is történt ; 
a fordulat tényleg beállt. Henri Poincaré s vele többen rámutattak 
az általános tévhitre, mely a mathematika, a geometria s átlag 
az exact tudományok absolut tudományos jellegéről elterjedt s 
öntudatára hozták a hypnotizált világnak, hogy még a mathe-
matikában s még inkább a geometriában is tág tere és sűrű 
érvényesülése van az emberi constructiónak. 

Henri Poincaré kimutatta, hogy az exact tudományok is 
nemcsak hypothesisekből élnek, hanem hogy tisztára hasznos-
sági megállapodások, mondjuk, műfogások is szerepelnek bennük. 
Állítja, hogy a geometriában sok a tényszerű constructio, mely 
azonban máskép is lehetne. Nemcsak Euklid geometriája lehet-
séges; vannak más geometriák is, ilyen Lobatschewsky, ilyen 
Riemann geometriája. Ezek a geometriák kimutatják, hogy nem 
minden háromszögnek szögei egyenlők 180°-kal, s kétségbe-
vonják, hogy analytikus tételek-e az ilyenek, mint pl. hogy egy 
adott ponton át egy adott vonalhoz csak egy párhuzamos vonal 
vonható, vagy hogy két adott ponton át csak egy egyenes von-
ható? Nem terjeszkedem ki e tételek megvitatására, hiszen nem 
azonosítom magamat a részletekkel ; az én szándékom csak föltün-
tetni a reactiót, mely a mathematika s az exact tudományok 
analytikus s metafizikai tartalmának, apriotistikus tudományos 
voltuknak túlzása ellen indult ki. 

16* 
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E reactiónak még könnyebb dolga volt a tulajdonképení 
természettudományok keretén belül. Hisz itt az egész exact 
tudomány tulajdonképen be nem bizonyított, hanem csak elfo-
gadott hypothesiseken nyugszik s szembehunyva kell elmennünk 
sok megállapodás fölött, melyet kísérletileg ellenőrizni képtelenek 
vagyunk. Ilyen pl. maga az erőmegmaradás tana, ilyen az inertia 
mai felfogása, mely a mozgást is csak állapotnak nézi s nem 
munkának; ilyen a növekvő belátás, hogy a fizikai történés az 
egész vonalon rendkívül komplikált s hogy azt meghatározott 
tiszta kifejezésre hozni egyáltalában nem lehet. Lépten-nyomon 
találkozunk hypothesisekkel s tényszerű, esetleges meghatározá-
sokkal állunk szemben s tiszta mathematikára, merő szükséges-
ségre a történést visszavezetni egyáltalában nem lehet. Hiszen az 
anyag s annak meghatározásai, a világ konkrét valósága csupa 
tényszerű s nem szükséges adat s ezeken épül föl mint fölté-
teleken a mathematikai számítás. De még magát a történést sem 
birjuk tisztán mathematikai kifejezésre hozni, mert nem birjuk 
azt más történésektől, melyekkel egybe vannak fonva, elszigetelni. 
Mily egyszerű pl. a közlekedő csövekben a folyadék egyen-
súlyának törvénye; de mily változatosságot mutat az összefüggő, 
tehát közlekedő óceánok szintája a felület szférikus alakulása, a 
mélységek, a partok, a hőmérsék, a sótartalom szerint! Mily egy-
szerű a fáról leeső alma útjának vonala Newton szerint, de mily 
kiszámíthatatlan a valóságban, mikor azt nemcsak a föld, hanem 
a hold, sőt a Sirius csillagzat is vonzza. Ilyenkor azután abban 
állapodunk meg, hogy e befolyástól eltekintünk s ily csekély, 
de elismert befolyások tekintetbe nem vételével csináljuk meg 
kísérleteinket. Valamennyi tünemény ily komplikált bonyodalom, 
akár tengerekkel, akár almákkal, akár gázokkal s gőzökkel, hang-
hullámokkal vagy fénysugarakkal dolgozunk; az egyes, eredeti 
történést mi ki nem bonyolíthatjuk a konkrét valóságnak, sok-
féle, egymásba szőtt burkaiból. 

Nagyon igaz tehát Poincaré állítása, «que la science vit 
non seulument d'hypotheses, autrement dit de suppositions plus 
ou moins verifiables... mais encore de conventions ou, plus 
précisément, d'artifices». A régi filozófia ezt mind tudta s foly-
ton tanította, bár nem azzal a radicalismusszal, hogy Euklid 
geometriájának tételeit csak «conventions»-nak s «artifices»-nek 
nézte volna; de neki nem hittek; míg végre céhbeli embernek, 
mathematikusnak kellett a tudományos világot erre a régi, okos. 
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mérsékletre intenie s neki kellett rámutatnia arra, hogy minden 
izében analytikus, csak mathematikai szükségességekkel dolgozó 
tudomány nincs; még a mathematika, még a geometria sem az, 
annál kevésbbé az exactnak nevezett természettudomány. 

Ezzel kapcsolatban áll a modern, természettudományos gon-
dolkozásnak másik túlzása, az t. i., hogy nem akartak észrevenni 
quantitativ különbségeket, melyek a léi hierarchiájának fokozatait 

jellemzik s minden qualitást quantitásra akartak visszavezetni. 
A minőségek, mondjuk, az accidensek realitása iránt a scho-

lastikában is sokféle nézet uralkodott s átlag észre lehetett venni 
a modern fizikának befolyását, melytől a régi massziv qualitások, 
pl. a szinek megfogyatkoztak realitásukban; a qualitás fogalma 
szétfoszlóban volt s a quantitásé lépett előtérbe. A reális való-
ságban minden qualitás valahogyan mozgássá vékonyuk s a mér-
sékelt realismus végre is csak egy reális qualitást vett fel, a 
kiterjedést, melyen lejátszódtak a mozgások. Ez voltakép Des-
cartes programmja volt, aki mondotta: «Donnez moi l'étendue 
et le mouvement et je vais faire le monde». 

A természettudományos gondolkozás természetesen tovább 
ment; neki egy reális accidens sem, t. i. egy qualitás sem kel-
lett; de nemcsak hogy nem kellettek neki az általános, érzékel-
hető qualitások, hanem tabula rasát akart csinálni azokkal a 
qualitativ különbségekkel is, melyek a mechanikát a fizikától s . 
chemiától, a fizikát s chemiát a biologiától, a biologiát a psy-
chologiától s a szabad öntudat phánomenonjától megkülönböz-
tetik. A monisták ezeket a qualitásokat is el akarták tüntetni v. i. 
ezeket is tisztára quantitativ kifejezésre hozni. 

S van-e e túlzással szemben is egy Henri Poincaré-féle 
alak, aki a bódult világ figyelmét az el nem tüntethető quali-
tásra fordítja, akinek súlyától s tekintélyétől a könnyelműen ki-
lengő filozófiai psyché a valóságok egyensúlyát megérezze s az 
igazság súlypontjába eltalálhasson? Van. Ez is egy Henri, még 
pedig Henri Bergson, akinek filozófiájával ugyan nem azonosít-
hatjuk magunkat, de akinek nagy érdeme, hogy a valóság vissza-
vezethetetlen őstényére s ó'sadatára, a qualitásra rámutatott. Igaz, 
hogy a qualitások érzéklésében benne van a mi organismusunk-
ból való, relativ elem; de azért a relativitás dacára objectiv, 
reális qualitásokat érzéklünk. Bergson szerint «le monde n'est pas 
quantitatif, comme la science l'imagine pour sa particulière 
commodité; il est qualité, qualité pur». A quantitás az csak 
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műfogás a qualitás megmérésében, «ce n'est qu'un stratagème, 
une façon commune et en quelque sorte, moyenne de l'envisa-
ger». Nem lehet a qualitásokat, nem lehet a hőt, a világosságot, 
a villanyosságot maradék nélkül a mozgásból kimagyarázni; 
nem lehet azért, mert a világ inkább qualitás, mint quantitás: 
mélyebben van átjárva qualitással, mint quantitással s ez a qua-
litás is csupa tényszerűség, vagyis contingentia. A monista filo-
zófiának, akár a régi Spinoza-féle statikus «substantiának», akár 
a modern Spencer és Haekel-féle dynamikus «evolutiónak» alak-
jában, — a természetben nincs támasza; az ily rendszerek csak 
egyoldalú félreértéseken alakulhatnak ki. 

íme ez volt a természettudományos modern gondolkozás 
másik túlzása s annak modern helyreigazítása, mely szintén a 
régi filozófia felé közeledik s annak ad igazat. 

A gondolat tényleg úgy leng, mint az inga; erők s benyo-
mások, eszmék és hajlandóságok lengetik; azok lendítik ki nagy 
ívben a szélsőségek felé; de bármilyenek legyenek e kilengések, 
azért a psyché ingájának is van egy radikális mérséklő s eliga-
zító ereje, mely nem mint lökés, nem mint ideiglenes impulsus 
szerepel benne, hanem mint veleszületett gravitáció; ez az igaz-
ság ereje, mely őt a szélsőséges kilengésekből a függőleges 
irányba, az egyenesség, az igazság vonalába tereli vissza. Nagy 

, dicséretet mondok, ha azt mondom, hogy e vonal jelzi a philo-
sophia perennis állásfoglalását. 

Ez a tudat mélységes tiszteletre ösztönöz szent Tamás iránt 
s a kollegiális összetartozásnak s a biztató cooperatiónak érzéseit 
ébreszti bennem a Társulat összes tagjai iránt. Ez érzésekkel 
üdvözlöm a megjelent közönséget s a közgyűlést megnyitom. 



A Z Ú J K O R H I T V É D E L M E . 

Különös tekintettel Blondel immanentia-rendszerére. 

Befejező közlemény. 

II. 

1. Az új apologetikai irányok közt a modern ember lélek-
tanához, hamis filozofiájához legjobban simuló, sokban érthetetlen, 
de nem egy helyen megnyerő volta miatt a legveszedelmesebb 
Blondel Móric tana. «A korszerű gondolkodás követelményei a 
hitvédelemben» és «A bölcselet methodusa vallásos problémák 
tárgyalásában» címmel az Annales de philosophie chrétienne 1896. 
januártól juliusig terjedő füzeteiben cikksorozatot ír, s egyaránt 
pálcát tör a Scholastika és az újkor hitvédelmi rendszerei fölött. 
Egyik idejét múlta, a másik hamis. Le a természettudományokkal 
a nekik nyújtott magas polcról! Történelmi, erkölcsi, eszthetikus -
érvek csak hétköznapi embernek valók, mélyebben gondolkozót 
ki nem elégítenek. A modern ember filozofiája az immanentia: 
minden autonom, az énem szüleménye. Csak azt fogadom el, amit 
bensőm követel, ami nélkül lelkem egészsége, egyensúlya oda 
van. így a modern ember. S Blondel bele akar világítani a modern 
lélek mystikus mélységeibe, meg akarja ott találni a katholikus 
vallás után, s egyedül ez után váró, kérő hangokat. A lélek szö-
vevényes zugaiban, kibonthatatlan vágyaiban akarja megtalálni 
azt a fonalat, mely a kath. vallással köthető csak össze, s ha össze 
nem fonódik vele, az ember sülyed, önerejéből minden növek-
vésre tehetetlen, törekvéseiben örökösen meghazudtolt, lelki üres-
ségét szüntelen érzi, de azt betölteni nincs módjában. A katholi-
cismus tölti ki ezt az ürt, így mondja az a benső hang és így 
igazolja az egyéni praxis. Gyakorold tehát modern ember a kath. 
vallást, a természetfölötti igazságokat, próbáld meg legalább és 
hinni fogsz. Ez Blondel apologetikája madártávlatból, nagy kör-
vonalaiban nézve. Egész rendszerére, filozófiájára, hitvédelmé-
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nek minden apró elemére vissza fogunk jönni. Ezt csak tájékoz-
tatóul bocsátottam előre. 

2. Blondel pardont nem ismerő heves tolla s új iránya ter-
mészetesen nem maradt válasz nélkül a régi és új apologéták 
részéről. 

Pár hónappal az új iránynak a világbakürtölése után jelent 
meg a Revue Thomiste-ban Schwalm cikke «Az Idealismus 
Illusioiról, s a hitet fenyegető veszélyeiről», 1896. decemberében 
s azt követő hónapban az Annales de Philosophie Chrétienne 
hasábjain, tehát ugyanott, hol Blondel közölte gondolatait, Gay-
rand dolgozata, s nemsokára a Science Catholique-ban Dubois 
kritikája, melyek úgy a Vaticanumra hivatkozva, mint az új irány-
nak szörnyű petitio princípiumaira, kantianismusára, óriási téve-
déseire mutatva, kérlelhetetlenül elitélik Blondel törekvéseit. Blon-
delnek sok tanítványa, jobban mondva exegetája akad. Gondolatai, 
kinek ez, kinek amaz tetszik, sok helyen érthetetlen stílusát magya-
rázzák, védik, sőt egész methodusának a mesterétől elütő szint 
adnak. 

Laberthonnière például a következőkép próbál szerencsét: 
Vegyük a dolgot konkréten s nem elvontan. A kérdés a termé-
szetfölötti rend megtalálása. A valóságban, akár hiszem, akár nem, 
az embernek természetfölötti célt tűzött ki az Isten, s erre egyedül 

- a kegyelem vezet. A kegyelem összevegyül tetteinkkel, s tör a 
cél felé. Ha tehát az ember tetteit analizáljuk, megtaláljuk benne 
a természetfölöttit. Laberthonnière magyarázatának először is téves 
az alapja, másodszor téves a methodusa. Mert nem állíthatom, 
hogy a kegyelem együtt működik minden emberi cselekedettel, 
s azután a természetfölöttit venni kiinduló pontul, mikor a termé-
szetfölöttire akarunk következtetni, a legvilágosabb elvcsúsztatás 
petitio principii. Mit sem tudok természetes eszemmel a kegyelem 
létéről, ha a kinyilatkoztatás nem tanít meg reá. 

Blondel sem tudott viszonválasz nélkül maradni. Noha sub-
jectiv nemes törekvése senki előtt sem volt ismeretlen, sértve 
érezte magát minden vádtól, s hevesen nekiment ellenfeleinek. 
Azt vetette szemükre, hogy nem értették meg egy sorát sem, hogy 
félremagyarázzák és a védekezés tüzében letagadta legfontosabb 
állításait. Csak egy példát! L'Action c. könyvében azt mondja, 
hogy a gyakorlat, az átélés, «Seule L'Action» a «cselekvés» a 
kritériuma az «Egyedül Szükséges Lény» létezésének, az egyedüli 
motivumom annak elfogadásában. (S ez főpont Blondel egész 
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rendszerében !) A Revue Pratique dApologetique-hoz írt levelé-
ben tiltakozik azon vád ellen, mintha ő az «Egyedül Szükséges 
Lénynek», Istennek fogalmát a puszta gyakorlatból, a cselekvésből 
származtatná, mintha az «Action Seule»-nek bármily értelme is 
lenne előtte. 

Ilyen módon elkerülhetetlen szükséges volt Blondelnek 
összes írásait óvatos kutatás tárgyává tenni, s tanát az irott 
sorok szerint magyarázni. Ha Blondel azt mondja, hogy mást 
értett alatta, az ő dolga. Ez évben (1913.) jelent meg Tonquédec 
Józsefnek, az «Igazság»-ról írt dolgozata után széles körök-
ben ismert irónak jeles munkája a könyvpiacon: «Immanence. 
Essai critique sur la doctrine de M. Maurice Blondel» címmel. 
Az alaposságáról és mély kritikájáról előnyösen ismert szerző 
nagy gonddal válogatta össze Blondel gondolatait és csoporto-
sította az immanentia körül. Utána a tan bölcseleti és külön 
theologiai vonatkozásairól mond ítéletet. Ez általánosan dicsért 
és elfogadott művet véve alapul, lássuk részeiben az immanens 
apologetikát.1 

3. a) Az ember sokszor hallja e szót: immanentia, anélkül, 
hogy sokféle jelentésével teljesen tisztában lenne. A lélektan beszél 
immanens élettevékenységről, a dogmatika az isteni személyek 
immanens processióiról, a logika a theoria immanentiae-ről, a 
hitvédő irodalom immanens világnézetről. Mi tehát az immanentia? 
Az immanentia kölcsönös bensőség, két dolognak egybeforrása. 
Annál immanensebb a kettő, mennél jobban áthatják egymást, 
minél szorosabb köztük az egység. Ez az immanentia fogalma. 
Az immanentia elv pedig e fogalmat alkalmazza a világminden-
ségre. Minden elvek elsejének tolva fel magát hirdeti : Semmi 
sem létezik önmagában, a többi dolgoktól elszigetelve. Tout tient 
à tout, minden tárgy a többiek összességével lényeges viszony-
ban van, s így az «én» is a világ minden darabkájával. Ha így 
következetesen lényeges összeolvadást állapítok meg minden közt, 
a legmesszebb menő monismushoz jutok. A bensőség egységgé 
válik. A modern idealisták el is jutottak odáig, hogy mást nem 
ismernek el valónak, mint a gondolatot, az öntudatot, s itt is 
nem több apró egymástól független működést, hanem egyetlen 

1 Az egész művet bőven felhasználva találja itt az olvasó. Ezen általános 
utalás mellett is Blondel főbb állításainak idézésénél külön jelzem a könyvet 
s «T» betűvel és a lapszámot. 
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psychikai állapotot. Ilyen módon értelmezi pl. Le Roy az imma-
nens elvet. A világ a szellem munkája, mondja, s önmaga is, 
amennyiben létezik, a saját műve. Minden egybeolvad s a ter-
mészet legkisebb darabjában az egész természet, a tudomány egy 
mondatában az egész bennfoglaltatik. (T. 6. oldal). 

b) Blondel a Revue du clergé français-hez intézett nyilat-
kozatában kijelenti, hogy habár ő is immanentista, felfogása mérföld-
nyire különbözik a Le Royétól. Valóban Blondel elismeri a kívülünk 
fekvő dolgok valóságát, első sorban Istenét, s azt, hogy a min-
denség nem egy, hanem több darabból áll. De hát joggal kér-
dezhetjük, vájjon ezek után immanentista marad-e Blondel ? Igen, 
annak vallja magát. Átveszi a szót Le Roytól, de más értelmet 
ad neki. Persze az ily eljárás könnyen zavart okozhat. Blondel 
szerint az immanentia nem identitás, hanem belső szoros össze-
függés. Az immanens elvvel csak addig megy, hogy lényeges 
kapcsot állapítson meg az én, Isten, fa, kő, égbolt közt. Ebből 
az következik, hogy a világot eldarabolni, minden tárgyat külön-
állónak gondolni csak illúzió. Nemcsak két kívülem fekvőt nem 
gondolhatok különállónak, hanem magamat sem képzelhetem a 
többitől elszigeteltnek. Le moi tient à tout et réciproquement. 
(T. 15. oldal.) Ennek természetes folyamányaként énemnek min-
denütt része van, önmagamat mindenütt fel kell találnom és 

4 semmit sem fogadhatok el sem igaznak, sem valónak, ami 
nincs összefüggésben bensőmmel, ami nincs harmóniában valami 
módon törekvéseimmel.1 Ez az immanentia elv Blondel szerint, 
s ezen alapon építi fel apologetikáját. Hogy milyen utakon 
jut a hithez, a kath. valláshoz, alább látni fogjuk. Maradjunk 
még pár pillanatra az elv általános következményeinek tárgya-
lásánál. 

c) Blondel szerint ez elv elhanyagolása két tévedésre vezet. 
Az első az extrinsecismus, mely a tárgyakat kölcsönösen extrin-
secus-oknak, ridegen elkülönítetteknek szemléli, anélkül, hogy 
benső összetartozásukat észrevenné, s ezáltal deformálja, meg-
csonkítja azokat. Például a fogalomalkotásra gondolok, s csak 
fogalmaim tárgyaira reflektálok, a szeretetre, igazságra, emberre, 
madárra, de a fogalmamról, mint élettevékenységről, születésének 
körülményeiről mit sem tudok, noha valójában mindezek hozzá 

1 Rien ne peut entrer en l'homme, qui ne sor tede lui et ne corresponde 
en quelque façon a un besoin d'expansion. T. 15. 
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tartoznak. Tehát nem olyanoknak gondolom, mint a milyenek. 
Csonkítok, derformálok. 

A logikát már valahogyan használni tudó rögtön megfelelhet 
ezen állításra. Az ész elvonó képességét, s az így keletkezett 
fogalomban rejlő igazságot kell csak tisztázni. Jóllehet az almáról 
csak azt fogom fel, hogy piros, de arról, hogy romlott belsejű, 
mit sem tudok, ha azt állítom, hogy az alma piros, igazat mondtam, 
noha rothadtságáról hallgattam, mint a csuka. Ha tehát bizonyos 
dolgok együtt léteznek a valóságban, felfoghatom az egyiket a 
másik nélkül, s mindaddig helyes úton járok, míg a másikról 
semmit sem szólok. Ha letagadom, noha ott van, természetesen 
nincs igazság szavaimban. 

De ezzel még nincs megcáfolva Blondel, mert nem csak 
azt állítja, hogy ahol több dolog van együtt összeköttetésben, ott 
nem szabad egyiket sem figyelmen kívül hagyni, hanem azt 
mondja, hogy minden dolog, az egész mindenség összefügg, együtt 
van. Semmit sem szabad önmagában nézni, anélkül, hogy másra 
ne vessek tekintetet. A természetet nem szabad elválasztanom a 
természetfölöttitől, a természetesen megismert Istent a reveláció-
ban megismerttől. Tout tient à tout! Mindennek mindenhez köze 
van. Nem gondolhatok a bolgár királyra, anélkül, hogy Drinápoly 
elvesztése ne jutna eszembe; nem képzelhetek magamnak szocia-
listát, anélkül, hogy piros nyakkendőt ne látnék rajta; ezt még 
érteném. De miért nem gondolhatnék templomunk magas tornyára, 
anélkül, hogy az indiánok nyomorék fészkeiről ne ábrándoznám, 
miért nem pl. állásom kötelességeire, anélkül, hogy a kinai köz-
társasági elnök jogkörét szabnám meg? Mert tout tient à tout! 

A második tévedés, melyre az immanentia elv elhanyago-
lása vezet, szerinte az intellectualismus, az elsőnek következ-
ménye. Vélve, hogy megismerő tehetségeim a valót hűen 
fényképezik, eszem jogot formál magának mindenről, s így az 
életről is a legfelsőbb ítéletet mondani. A világot darabokra 
osztva nézem, az életnek csak egy-egy töredékét látom és syllo-
gismusaimmal, «az ismeret-atomismus» szerszámával döntök a 
való problémái felett. Pedig az életnek csak karikatúráit, egy-egy 
jellemzőbb oldalát ismertem meg s azt is tévesen. Mert már az 
első feltevésem téves volt. Rossz fotográfus vagyok. Semmit 
sem fogok fel «nyersen», ahogy önmagában van, hanem amint 
befogadom ismeretszerző kamarámba, átformálom a tárgyat. 
Eszlogikám a való élet dialektikájának csak symboluma. így 
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természetesen következtetéseim, bizonyításaim mit sem érnek.1 

Kell-e mindezt külön megcáfolni?! 
4. a) És Blondel ezek után az apologetát akarja játszani, kérdez-

hetné valaki, és bizonyítni akar bizonyítás, érvek nélkül? Dehogy! 
Blondel is bizonyít, bizonyosságra (certitudora) vezetni, meggyőzni 
akar, de bizonyítékai nem a dialektika teréről valók, hanem a 
cselekvő élet teréről. (Elles résultent du mouvement total de la 
vie.) A speculatio útja vak utca, hova csak olykor verődik a vá-
ros nyüzsgő életéből egy halvány kép s az is ott rögződik, míg 
kinn az örökös levés, változás folyik. Aki abban az utcában 
lakik, az életről alig tud valamit s míg hozzájut egy hír, addig 
a dolgok másként alakultak már. Csak az «action», a cselekvés, 
a benső élet kifejtése közlekedik a valóval, csak a praxis érinti 
a világot úgy ahogy van s nem a speculatio. Tehát nem alkot-
hatok elveket a dolgok megismert vonatkozásai alapján, sem Isten 
és ember, sem ember és ember vagy az ember és más teremt-
mények közt, mert ez rögzített speculatio, másíthatatlan Ítélet 
lenne, míg az élet, a való folyton változik. Tehát a mivolt, a lé-
nyeg is másul, a lényegi viszonyok is torzulnak, a természeti és 
örök törvény is új szöveget kaphat?! 

b) Az immanentia gondolatának követése, az extrinsecismus 
és intellectualismus kiküszöbölése az új irány célja az eddigiek 
alapján, vezérfonala pedig a «cselekvés». Az észokokkal való 
bizonyítás érvénytelen. El tehát a régi apologetika elavult érve-
lésével ! Az első részben mondottakból könnyen érthető, hogy aki 
a traditionalis apologetikával akar leszámolni, annak a csodaér-
veket kell megdönteni. Blondel ezt meg is kísérli. Elég lenne 
annyit mondanunk, hogy a csodával való érvelés észargumentum 
s ez elitélendő intellectualismus Blondel szerint. Továbbá a cso-
dában a régi apologéta csak az isteni elemet szemléli, egyéb 
természetes következményeitől elvonva csak egy bizonyos járuléki 
tulajdonságot talál benne s ez extrinsecismus, szintén elitélendő, 
így beszél Blondel maga. Blondel tagadja a fizikai törvények léte-
zését is s így kivétel, csoda nem létezik számára. Mi tehát a csoda 
Blondel szemében ? Effectus sensibilis praeter naturae cursum divi-
nitus patratus ? Amint a régi apologetika meghatározza és a kinyi-
latkoztatás bizonyítékának fogadja ? Dehogy ! így mint kívülünk álló 

1 Une preuve qui n'est qu'un argument logique demeure toujours ab-
strait et partielle elle, ne conduit pas à 1 être T. 23. 
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ténynek semmi köze a valláshoz, Istenhez. Ha a bensőnk vallása 
hozzájárul, akkor a csoda is isteni mű. «A csoda nem csoda, ha 
nem bizonyítja csodának, amit a csodával akarunk bizonyítni.» 
(T. 40.) Ha a vallást elfogadtam, akkor a hit szemüvegén át látha-
tok a csodában isteni jegyet, pl. könyörgéseim meghallgatását, de 
enélkül nem. A csoda tehát csak symbolum, a transcendentalist — 
s ezalatt a természetfölöttit érti — fordítja át a természet mate-
riális nyelvére (T. 201.) A csoda Isten túláradó jóságának jele 
(T. 203.), melynek a hivő lelke adja meg az értelmét. Van igaz-
ság benne, de kevés. Mert először is nem minden csoda Isten 
jóságának jele — gondoljunk csak az egiptomi csapásokra, Ely-
mas megvakítására vagy Urunk vizenjárására ; ezek a hatalom 
jelei; másodszor, hogyan mondhatom, hogy valami isteninek a 
jele, ha nem vagyok bizonyos afelől, hogy Isten műve? Csak mint 
Istentől eredő és a kinyilatkoztatásra irányuló rendkívüli esemény 
bizonyít. A csoda lehet Isten nyelve, beszélhet nekünk Isten kö-
nyörületéről, bölcsességéről, jóságáról, de míg nem tudom, hogy 
tőle van, mit ér nekem? Mit ér, ha jelképezi a természetfölöttit, 
de nem bizonyítja ? Ha ezt bizonyította, azután kereshetek benne 
más vonásokat is. Már pedig Blondel szerint ezen bizonyítást 
meg sem közelíti, mert épen nem rendkívüli. «Ha a dolog mé-
lyére hatolunk, nem találunk a csodában semmit, ami ne lenne 
meg más közönséges esetekben is» 1 

Elveti még azon érveket is melyekben a morális élet, a 
benső világ játszik szerepet, s benső szükségletek is szóba kerül-
nek. így pl. a katholicismus következtében beállott erkölcsi válto-
zást, a kath. tanoknak nemes vágyainkkal való bámulatos össz-
hangját, mert ezek is utóvégre csodák az erkölcs, vagy az értelem 
terén. 

c) Mégis hinni akar a kinyilatkoztatásban s egyedül a kath. 
vallást fogadja el. Hogyan alapozza meg hitét és ezen eljárását? 
Más szóval : milyen tehát apologetikájának menete? Feleljünk meg 
e kérdésre és legelsőnek a központi gondolatát, az «action»-t 
magyarázzuk meg. Az «action» a «cselekvés», az élet a maga 
egészében, valami benső mozgató rugó, természetszükséglete 
folytán örökösen dolgozó és soha be nem telt törekvés. Nem 
ösztön, mert az észműködést is magába zárja, a gondolatot és 

1 11 n'y a, si l'on va au fond des choses rien de plus dans le miracle 
que dans le moindre des faits ordinaires. T. 215. 
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öntudatot is, mint lényeges alkotórészt. De hogyan? Az ész 
egyedül nem dolgozhatik, nem souverain úr az akarat és élet felett, 
hanem ezekkel harmonikus békében foglalja el helyét a «cselek-
vés»-ben. Az utóbbi kettő nélkül és e kettő előtt nem működhetik, 
nem ismerhet, nem Ítélhet, nem következtethet. Amikor az ész 
működik, akkor úgyanazon dolgot az akarat is, az élet (átélés) 
is érinti és így helyes a kapocs, a híd az «én» és a világ közt. 
Kétféle «cselekvés» van. Az egyik önkéntes, ez megold minden pro-
blémát anélkül, hogy a solutióra figyelmes lenne. Nekimegy az 
életnek és él és magától eligazodik mindenütt. Lehet így is élni 
egyenesen, nemesen, emberileg. Ez az «action» élete speculáló 
kíváncsiság nélkül. A másik reflex. Problémákon elmélkedve bizo-
nyos szükségleteknek tudatára ébred s nehogy a «cselekvés» 
előretörő útján önmagába ütközzék (ellenvetésbe keveredjék saját 
magával), elfogad bizonyos dolgokat, pl. Istent, természetfölötti 
rendet. Az abstract gondolatot, mely nem tárgyilagos, akarat 
követi s az akaratot a praxis, az élet, s az élet realizálja a gondo-
latot, azaz valónak fogadja el. így vezet a «cselekvés» a biztosságra, 
így az «első ok», az «erkölcsi végcél» fogalmai mind tárgytalanok, 
üresek, de azonnal élőkké, valókká válnak, ha a gyakorlat biz-
tonsága vezet el e fogalmakhoz. Az ember nem hisz Isten lété-
ben, míg nem használja gyakorlatban fogalmát, a gyakorlatra 
pedig a nagyobbra ösztönző, tökéletesedni vágyó «cselekvés» 
hajt. Sőt több helyen akként nyilatkozik Blondel, hogy ez az ön-
magunknál többé lenni vágyás, ez a végtelen felé való vonzódás, 
ez valami isteni, maga Isten. S aki e növekvést nem akarja, nem 
jut el Isten ismeretére. 

d) Tisztább fogalmak után vágyva, rögtön felmerül a kérdés 
bennünk : A «cselekvés» maga az Isten vagy csak mint valami 
isteni, Isten influxsusának alávetett s feléje irányított dolog vezet 
Istenhez? Első esetben pantheismusszal van dolgunk, a második-
ban észokokkal következtetnénk Isten létére. A törekvés nem 
ismeret. Ha ebben a törekvésben valami természetfölöttit is akarok 
látni, isteni kegyelmet, úgy sem jutok tovább, mert a kegyelem 
újból nem ismertforrás. Isten létére értelmes úton kell eljutnom 
vagy konfúzióval dolgozom már apologetikám elején. Istent meg 
is lehet ismerni természetes ésszel mint a vatikáni zsinat tanítja.1 

1 Si quis dixerit, Deum . . . per ea quae facta sunt, natural i rationis 
huinanae lumine certo cognosci non posse, anathema sit. Denz. 1806. 



AZ ÚJKOR HITVÉDELME 2 3 9 

Ugyanezt írja elő X. Piusznak a modernismus elleni esküformája: 
«Deum naturali rationis lumine per visibilia creationis 
opera.. . certo cognosci adeoque demonstrari etiam posse pro-
fiteor».1 Blondel tagadja e megismerésmódot, tehát már is el 
van itélve. 

Aki úgy akarná értelmezni Blondel tanát, hogy az elvont 
Isten ismeretét a gyakorlatba is át kell ültetni és ehhez kell a 
«cselekvés», az megváltoztatná Blondel gondolatait. Ez elmagya-
rázás és nem magyarázás volna. 

é) Az Istenismeret theoriájához hasonló Blondel egész apolo-
getikája. Valamint Isten létének criteriuma nem valamely észok, 
hanem a bensőnk hangja, törekvése, úgy a külső kinyilatkoztatás 
is elfogadhatatlan, ha nem a belső életkifejtő szükségletek, ha 
nem a «cselekvés» helyeslő bélyegét viseli magán. És miben áll 
ez utóbbi szerepe? Észreveszem magamban a nagyobbra törek-
vést, de egyúttal gyarlóságomat, növekvésre képtelen voltamat is. 
Segítséget várok és követelek. Ez a követelés vezet a természet-
fölöttire. Ez a fátyolozott indulás a magasabb felé, ez a csak 
lélektanilag konstatálható kifejlése akaratomnak, visz a természet-
fölöttihez. «A természetfölötti rendnek létezni kell, mert az utána 
kiáltó természet kezeskedik mellette».2 Ez a természetfölötti apo-
logetikája röviden kifejezve. Mi a bizonyítéka? Az, hogy a ter-
mészet kiált utána, a «cselekvés» követeli számomra létezését. J 

És biztos vagyok létében, anélkül hogy ismerném. A «cselekvés» 
biztosít, hogy jó úton haladok, hogy igazat találok és nem illu-
siókon lovagolok. Mit sem árt, ha a földet nem ismerem, hol 
járok, a föld szilárd talpam alatt s én érzem ezt, ha nyug-
talan is vagyok olykor-olykor. Mert jegyezzük meg, Blondel 
szerint az igaz vallás biztos birtoklása sem űzi el az örökös nyug-
talanságot. Mert minden szeretett positio csak ideiglenes a töké-
letesebb, igazabb felé vezető uton. Aki megáll és nem akar 
önmagán túllépni, nem él. Mindig készen kell lennünk a jelen-
levőket sarokba dobni, a dogmát is s újaknak csinálni helyet. 
Az előbbi gondolathoz visszatérve, tehát biztos vagyok a termé-
szetfölöttiben anélkül, hogy ismerném, mert a vallásnak nincs 
szüksége filozofiára. (T. 100.) A «cselekvés» biztosít róla. 

5. a) De hát mi ez a természetfölötti? Nem valami törté-
1 Denz. 2145. 
2 II est impossible, que l'ordre surnaturel ne soit pas, puisque 1' ordre 

naturel tout entier le garantit en l'exigeant. T. 150. 
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nelmileg hiteles ajándék, szabad s nem kötelező Isten-adomány, 
hanem «valami absolut lehetetlen és absolut szükséges az ember-
nek» Blondel saját szavai szerint.1 És mi a természet? Nem az 
emberi lényeg önmagában, lényeges viszonylataival. Ez az el-
vont természet. A való természet át van hatva valami különös 
tulajdonsággal, mely a természetfölötti elfogadására indít. A ke-
gyelem, mely talán más kegyelmet vonz? Nem. Ez az első 
mozgató-, indítóerő nem más, mint saját ürességünk s vágyunk 
valami után, ami ürességünket kitöltené.2 Ezt a vágyat nevezi 
Blondel «action» sine addito, «puszta cselekvésnek» s ez termé-
szetünkhöz tartozik. 

Itt könnyen dilemmába szorítható Blondel. Vagy a termé-
szet igényli a természetfölöttit, vagy más valami. Az első eset-
hen a természet tökéletlen s a természetfölötti e fogyatékosság 
pótléka, s mint ilyen a természet rendjéhez tartozik. Ha a ter-
mészetfölötti annyira nélkülözhetetlen számunkra, mint az étel, 
akkor az étellel egy rendbe tartozik, a természet rendjébe, s ez 
Baius elitélt tana. Ha pedig úgy okoskodom, hogy a megváltás 
utáni gondviselés rendjében a természet és a természetfölötti 
keverve vannak s a mozgató okot az utóbbinak tulajdonítom, s ez 
a dilemma második esete, akkor nem a természet kiált a termé-
szetfölötti után, hanem Istennek szabad, mivoltomra ráadott aján-
déka és a kapocs, az immanentia a két rend közt nem áll fenn. 

b) A kath. theologia is tanítja a természetfölötti szükséges 
voltát, de tanai és Blondel apologetikája közt nagyobb különb-
ség van, mint a szegény Lázár és a dúsgazdag lakmározó közt. 
Blondel szerint benső növekvés, nagyobbodás, tökéletesebb em-
beri élet elérése céljából van szükségünk a természetfölöttire, 
tehát természetes célunk elérésére. A kath. tan két részre oszlik 
e kérdésben. A természetfölötti cél elérésére — de a cél nem 
ismerhető meg máshonnan, mint a kinyilatkoztatásból — fizikai-
lag képtelen az ember s valamely termeszetfölötti adomány fizi-
kailag szükséges. Természetes célunk elérésére, s Blondelnél erről 
van szó, képességeink megvannak, csak sok nehézséggel kell 
küzdenünk. E célhoz a természetes vallás vezet. Igazságainak tel-
jes megismerésére azonban hosszú időn át kemény szellemi mun-

1 Absolument impossible et absolument nécessaire, c'est proprement la 
notion de surnaturel. T. 156. 

2 U. o. 
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kát kell kifejtenünk, s kinél az idő, kinél a képzettség hiánya az 
akadály. Az élet ezer bajában alig eligazodni tudó ember hogyan 
szentelhesse egész napját a vallásos elmélkedésnek? S ha egy-
egy kiváltságosnak alkalma nyilik a fensőbb problémákkal fog-
lalkozni, ne feledjük, hogy az elvont dolgokról nem valószínű, 
hanem biztos ítéletet mondani, nem könnyű. Még nehezebb a 
formált elveket a látszólagos nehézségek egész árja ellen fenn-
tartani, védeni. Az ész munkája függ az akarattól is. Ahová az 
akaratom irányítja figyelmemet, onnan veszem gondolataim tár-
gyát. S nemde az emberi akarat jobban vonzódik a földihez, 
mint az elvont, örök dolgokhoz? Valóban mit bizonyítanak a 
világtörténelemnek a valláskutatókról írt fejezetei? Akik a filo-
zófiának legszebb igazságait tudták földeríteni, kik az ész törvé-
nyeit oly mesteri módon állapították meg, nemde ugyanazok 
csak kevés és bizonytalan vallásos igazság birtokába jutottak? 
Hosszú munkájuk gyümölcse nemde sok éretlen, téves conclusio 
volt? S az elért igazság számára hány követőt találtak? Pár 
jóbarátot és hű tanítványt. Az eszközre pedig mindenkinek szük-
sége van, aki a cél felé tart. A kath. tan azt mondja, hogy ha 
Isten úgy akarta, hogy minden ember s ne csak pár lángész, 
eljusson mindazon ismeret biztos birtokába, mely természetes 
céljának elérésére vezet, s ezt tehesse kora gyermekkorától, téve-
dés nélkül és szilárd meggyőződéssel, akkor jelen állapotunkon 
segítenie kellett, akkor ezen tökéletesebb életre segédkezet kel-
lett nyújtania.1 De ezzel még nem mondottuk azt, hogy ter-
mészetfölöttinek kell lenni a segítségnek. Istennek ezer más ter-
mészetes eszköz szolgálatában áll gyarlóságaink fölsegítésében. 
Tökéletesítheti értelmi képességeinket, akaratunkba az elvont 
magasabb igazságok iránti hajlamot önthet, s utóvégre gond-
viselése kitudhatatlan útjain úgy rendezheti földi dolgainkat, hogy 
több időnk és alkalmunk maradjon az elmélkedésre. A természet-
fölötti adomány tehát nem föltétlen szükséges, hanem csak fölté-
telesen, ha Isten tökéletesebb életre akar vezetni és ezen esetben 
is nem egyedül szükséges és lehetséges eszköz. A természet-

1 Divinae revelationi tribuendum est, ut ea, quae in rebus divinis huma-
naë rationi impervia non sunt, in praesenti quoque generis humani conditione 
ab omnibus expedite, firma certitudine (débita amplitudine) et nullo admixto 
errore cognosci possint. Acta Concili Vat. Sessio III. Caput II. Collect. Lacen-
sis. 251. hasáb. A zárjelbe tett rész a többi akták magyarázata szerint tehető 
oda. V. ö. 524 h. (11.). 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 17 
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fölötti tehát nem immanens természetemben, nem tartozik úgy 
hozzám, hogy nélküle meg nem élhetnék, hogy saját gyarlóságom 
tudatára ébredve, utána járnom kötelességem volna. 

c) S ezzel Blondel apologetikájának be is tehetnők az ajta-
ját. De menjünk még tovább, nézzünk a rozoga épület belsejébe. 
Tegyük föl, hogy valóban természetfölötti segítség után kiált 
bensőm. Eljuthatok-e Blondel módszerével az igaz kinyilatkoz-
tatásra ? Létezik-e ezen segítség és kinél, hol találom meg, melyik 
vallásban? Mert hisz sok vallás kinyilatkoztatottnak mutatkozik 
be. íme ezek az apologetika égető kérdései, melyeken a modern 
időviszonyok sem változtattak. Istennel való szövetségünk hiteles-
ségét bizonyítani kell, s nem elég Istennel szorosabb kapocs sej-
tése, nem elég a vágy, a végtelen felé repülni. Ez lehet csak 
álom, a valótól messze járó ábránd. Ez a vágy csak lélektani 
tünete annak a tágabb értelemben vett proportiónak, melyről a 
Scholastika beszél. De bizonyíték-e a képesség önmagában? Ha 
a parasztfiúcska okos beszédével képességet árul el a gimnáziumi 
vagy felsőbb tanulmányokra, vájjon ebből azt következtethetem, 
hogy tényleg birja a tudományokat, vagy módjában lesz ez isme-
retekre eljutni ? 

d) A vágy tehát egyedül nem elégséges arra, hogy az igaz 
vallásra eljuthassak. Blondel sem áll meg a vágy megállapításá-

v nál, hanem reámutat az útra, mely innen kiindulva, a katholi-
cizmusra vezet. Hogyan találom meg szerinte az igaz vallást? 
A vágyat, a belső igényt tapasztalja mindenki. Ami vele teljesen 
harmóniái, az talán a keresett valóság? Elég motivum-e e meg-
egyezés arra, hogy az így talált vallást elfogadjam? Nem, mert 
igényeim sohasem telnek be egészen, sohasem elégedettek. Minél 
inkább összeköttetésbe kerülnek az igazi pótlékkal, annál jobban 
törnek egy további után. A tény, hogy az elém adott vallás ösz-
szes igényeimet kielégíti, nem lehet Blondel szerint motivum, 
mert intellectualismus izű bizonyíték lenne. Valóban, ha a vallás 
és az ember összes vágyainak összhangjából a vallásalapítónak 
csodás elméjére következtetek, a régi apologetikával érvelek. De 
ezt Blondel nem teheti, mert észszerűleg megalapozni a dogmá-
kat, igaznak fogadni el azokat a gyakorlat, a kipróbálásuk előtt 
és még hozzá külső motívumok kedvéért, extrinsecismus és intel-
lectualismus lenne. 

Csak egy motivum létezik Blondel szerint s ez a két tény-
nek egymásra találása. Az első tény, önmagunk képtelensége, mely-
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nek következtében «cselekvésünk» ellen dolgoznánk, ha nem 
törekednénk önmagunknál többre, nagyobbra. Ez a belső tény. 
A második és külső tény a katholicizmus úgy, ahogy van, egé-
szében. Nem szabad darabolni, vizsgálni részeit, alapjait, mert az 
ilyen eljárás a távolról kerülendő két tévedésre vezet. A belső és 
külső tény egymásra törekszik, egymást követeli, s ez a «katho-
licizmus igaz voltának élő bizonyítéka (la preuve vivante de la 
vérité du catholicisme). 

Blondel föladata lenne azt kimutatni, hogy e két tény egy-
mást követeli. Nem teszi, tovább nem megy, mert véleménye 
szerint a döntő motívum birtokában van, a «cselekvés», mert 
utóvégre ez a belső tény, biztosít a directe fölfogott, akart és 
átélt katholicismus felől. Itt Blondel ellen két hypothesisszel érve-
lünk és pedig a következő formában: Vagy általános a segítség 
utáni törekvés, vagy határozottan a katholikus vallásra irányul. 
Ha általános, azaz csak valamely vallást követel, akkor a pro-
testánsnak ép úgy lehet motívuma saját vallásának elfogadására, 
mint a kath. egyház fiának a magáé követésére, mert amaz is, 
emez is saját praxisát és benső igényeit egymásba fonódóknak, 
egymást követelőknek érzi. Ha meghatározott a vágy úgyannyira, 
hogy csak egy vallás és pedig a katholikus lehet correlativ ter-
minusa, s ez lenne igazán az immanens methodusnak egyetlen 
útja a katholicismushoz, akkor a belső tényből magából kiolvas-
hatnám a vallást, a dogmákat. Mi szükségem van a külső tényre? 
Csak önmagamba tekintenék s ott megtalálnám a hitformulákat. 
Nem, ez nem Blondel tana! «Nem tudjuk meghatározni — 
mondja — a hiányzó pótlékot.» (T. 180.) «Nincs szándékunkban 
minden dogmát vagy legalább egyet is bensőnkben megtalálni» — 
írja egy másik helyen. (T. u. o. 3. jegyz.) De hogyan nem lehet 
megnevezni a meghatározott vágyból a vágyott dolgot ? Ha forró 
nyári napon szomjas bensőm azon bizonyos hűsítő után vágyik, 
ne tudnám megmondani, hogy mit kivánok, ha az ital nevére 
nem is emlékszem ? Vagy az egyik, vagy a másik hypothesis ! Es 
ime egyik sem. Tehát semmikép sem jutok el a katholikus vallasra. 

Voltak sokan, kik Blondel tanában e szörnyű képtelensége-
ket észevették s irójuk subjective jó szándékáról meggyőződve, 
enyhébb magyarázatokkal igyekeztek segíteni rajta, nagy hibáit 
jóakarólag kisebbíteni törekedtek. M. Mailet szerint a következő-
kép is magyarázatjuk Blondelt (T. 187.): Tegyük fel, hogy a kath. 
vallást csiráiban magában hordja minden ember, úgy kidolgo-

17* 



244 DR. REJŐD TIBOR 

zatlanul, részeit ki nem fejtve. Össze-vissza van minden dogma 
lelkünk mélyén, mint a hangok a koncertben. Az ember nem tudja 
megnevezni az egyes hangokat, szavakat, a kotta nélkül. Ha rábuk-
kanunk a kottára, ráismerünk az egyes hangokra. így a benső 
katholicismus, ha a külsőre, úgy mint az egyház tanítja, reátalál, 
ebben bensejének tükrét látja. Újra hangsúlyoznunk kell ezen 
magyarázat ellen is, hogy Blondelnél olyan észérvvel, mely a 
katholicismusnak az emberi lélek szükségleteit csodás módon 
kielégítő voltán épül fel, nem lehet dolgunk. A motivum nála 
mindig az, hogy a cselekvésben a talált dogmáknak belső igé-
nyeinkkel való harmóniáját megtaláljuk. Továbbá ez a magya-
rázás is távol jár az igazságtól. Nincs természetünk és a kath. 
vallás közt ilyen szoros viszony. Nemcsak a katholicismus képes 
kitölteni a nagyratermett, de nagyot bukott emberi lélekben az 
ürt. Istennek szabad ajándéka a kath. vallás. Mint láttuk, más 
ezer módon, természetes eszközökkel is segélyt nyújthatott volna 
a tökéletesebb életre, célunk könnyebb elérhetésére. Ha megint 
Úgy magyarázná valaki a dolgot, hogy a kegyelem jön belénk, 
és irányít az igazi kinyilatkozás felé, a jóakarat beleegyezik e 
haladásba, együtt működik, az ész keres és megtalálja a kath. 
vallást, akkor a kapocs a kegyelem és nem a természet exigen-
tiája, akkor nem Blondel, hanern a kath. egyház tanítványai va-
gyünk. De ebben az esetben is fennáll az apologetika jogosultsága, 
t. i. a talált vallást igaznak bizonyítani. 

e) Minálunk első az igaz vallás megismerése, s aztán jön 
a hit gyakorlása. Blondelnél megfordítva, előbb a «cselekvés», 
a praxis, s azután a hit. S ebben is ellentmondásba keveredik. 
Mert miért gyakoroljam a vallást szerinte? Ugye azért, hogy 
higyjek? Tehát a tapasztalatból akarok a vallásnak bensőmmel 
egyező vagy ellenkező tulajdonaira következtetni. Blondel persze 
tagadja minden következtetés jogosultságát, de voltakép maga is 
csak következtet. 

S most lássuk az új rendszer végleges ellentmondását! 
Gyakoroljam a hitet, azt mondja nekem. De milyen eredmény-
nyel járhat e gyakorlat, véve a dolgot úgy, ahogy van, ha hitem 
nincs? Vájjon a szentségekhez járulásnak lesz-e gyümölcse? 
A felnőttben valamelyes intentio nélkül nem lesz meg a szent-
ségi hatás, s nem lesz motivum a hitre. A szentség nem recept, 
melyet hatása kedvéért kiki megpróbálhat, anélkül, hogy hinne 
erejében. A szentség természete mást követel! 
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f ) Röviden jellemezve Blondel rendszerét, azt mondhatjuk, 
hogy nála a «cselekvés» a fődolog. A meditáló értelem egyedül 
bakot lő, a Kant-féle praktikus értelem, a «cselekvés» alkotó-
része a kritérium. A «cselekvés» fogadtatja el velem Isten létét, 
a természetfölötti rendet, a «cselekvés» vezet a kinyilatkoztatás 
megvallására és tesz a kath. egyház fiává. Sokfélekép igyekszik 
e centrális gondolatát kifejezni, száz név alatt újra és újra kerül 
elő az «action». Rendszerének megmagyarázásakor «fait interieur»-
nek nevezi e motívumot. Jól jegyezzük meg, ez nem az egy-
ház tanította «interna auxilia», mert ezek nem tapasztalható vala-
mik, s másodszor nem motívumok a hitre. A «fait intérieur» 
kiki egyéni tapasztalata, egyéni «cselekvése», szükségleteinek 
kifejtése, ezek betöltésére irányuló törekvése. A szükségletek fel-
fedezése s a «cselekvés» indít a dogmák gyakorlására, kipróbá-
lására, s aztán hisz kiki a saját kísérlete szerint. S mi a dogma 
így ? Istennek s a természetfölöttinek analog repraesentatiója, örök 
és változhatatlan igazság ? Dehogy ! Nem egyéb, mint a privát 
vallásos tapasztalatok fenntartásának eszköze, jól formulázott út-
mutató az életben, «regle d'action intellectuelle et pratique». 

6. Ki ne ismerne e sorok után Blondel tanára a Vaticanum 
definitiójában : «Si quis dixerit... sola interna cujusque expe-
rientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere» 
anathema sit» (T. 239.) Tonquédec idézi e kánont magyarázó ' 
cikkely referensének, Simor bíborosnak szavait, melyekből még 
világosabban észrevehető, ki ellen irányul a kánon : «dirigitur 
contra illos, qui rejectis criteriis ad cognoscendum et proban-
dum factum revelationis idoneis, unice provocant ad experien-
tiam, ad sensum internum religiosum, ad testimonium spiritus, 
ad immediatam certitudinem fidei, qui proinde valorem et ne-
cessitatem motivorum credibilitatis, quae miracula et prophetiae 
indicant, negant vei ad summum veluti subsidia aliqua admittunt; 
si fides iam praecesserit (T. 240. 1. jegyz.) 

E sorok ítéletet mondanak mindazok fölött, kik az imma-
nentia tannal kapcsolatban állnak. Elitélik az intuitionistákat, kik 
benső törekvésben Isten közvetetlen intuitióját vélik; az inneistá-
kat, kik ugyanott Istennek Leibnitz-féle velünk született ideáját 
sejtik; a sentimentalistákat, kik Reid és Jacobi tanai útján a «cse-
lekvés»-ben vak természetösztönt látnak; a monistákat és idea-
listákat, kik mindent, a dogmákat is, a gondolkozó alanyból fej-
tenek ki; az idealistákat, kik Tyrellel a duális világnézetet vallják 
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ugyan, de nem a katholikusat, mert szerintük a dogmák Isten-
nek minden individuumot külön érintő, vagy a bennük lakozó 
Krisztus szelleme tevékenységéből jönnek napvilágra s ki-ki a 
saját bensejében élő s változható dogmákat köteles követni.1 

Mindezen modernistákat sújtja az Encyclica Pascendi is, 
midőn azokat itéli el, kik nem külső indítóokokkal, hanem az 
egyén benső tapasztalataival akarnak a hitre vezetni, kik azt 
mondják, hogy ha valaki nem hisz, annak oka az, hogy nem 
akar önmagának alkalmat szerezni ezen tapasztalatokra. Pedig 
szerintük «haec... experientia proprie vereque credentem efficit».2 

7. Vessük fel kiegészítésképen a kérdést, lehet-e egyáltalá-
ban az egyén tapasztalataival érvelni az apologetikában ? Az igaz, 
a jó betölti az értelmet, az akaratot, annak kíváncsiságát, ennek 
vágyait, mondja a sana philosophia, és sensitiv képességeinkre is 
áthat a törekvések kielégülésének öntudata, a nagy lelki nyuga-
lom. A kinyilatkoztatott vallás, ha igaz, akkor a természetes val-
lásnak összes igazságait magába zárja és többet, jobbat is ad, 
lehetetlen tehát úgy az ész, mint az akarat hajlamaival nem har-
moniálnia. Az igaz kinyilatkoztatást követő tapasztalhatja lelké-
ben e csöndet, békét. Érvelhetek-e a vallás követőjének ezen 
lelki nyugalmából az általa hitt vallás kinyilatkoztatott voltára? 
Csak nagy elővigyázattal és nem egyedül ebből, ez a felelet. 

* Mert nemcsak a kinyilatkoztatott igazság igazság, hanem a ter-
mészetes is; mert nemcsak az igaz és jó halmaza, hanem a sok 
téves tan közt elszórt pár igazság is kelthet bennem hasonló 
békét. A téves vallásban is lehet több igazság, több jó és ez 
különösen figyelembe véve azt, hogy a hivő értelme nem törek-
szik a legsubtilisebb mélységeket megérteni, valamelyes béke 
öntudatát keltheti benne. A privát tapasztalat más érvek nélkül 
így indítóok lehetne a mohamedánnak is saját vallása elfoga-
dására, a katholikusnak is, a protestánsnak is a magáéra, mint 
Kremer protestáns lelkész a saját vallására élt is vele. 

Ha a hivő saját vallásának igaz voltáról máshonnan biztos 
s a jó hatást érzi, ezáltal vallása követésében megerősödhetik, 
mélyebb hitéletre buzdulhat. De a béke távolléte még nem ok 
arra, hogy vallását elhagyja. Ki tudja, mi az oka a jó hatás ki-

1 Piccirelli S. J. De Catholico Dogmate Universim. Contra Modernistas. 
Neapoli 1911. 

2 Denzinger. 2081. 
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maradásának? S jegyezzük meg azt is, hogy még a tökéletes 
lelki béke is legfölebb a követett dolog igazságáról, de nem 
kinyilatkoztatott voltáról tanúskodik. Ha pedig nem a privát, 
hanem mások tapasztalatait vesszük figyelembe, mivel az igaz 
vallás természeténél fogva intensivebb, mélyebb és állandóbb 
hatást gyakorol, mint más világnézetek, e tény indítóokul szol-
gálhat nekem arra, hogy a vallás iránt érdeklődjem, de a hitre 
még nem motívum. 

Lehet, nem tagadjuk, a modern embernek inkább szüksége 
van kedélyét érintő, belsejét felrázó indítóokokra, mint «rideg» 
észargumentumokra. Az immanens apologetika ezt célozva akart 
a modern ember lelkéhez férkőzni. De hogy ezt elérjük, szabad-e 
a modern embert saját hibáiban, kantianismusában megerősíteni, 
csupa apologetikus taktika kedvéért szabad-e filozofiát változ-
tatni, sarkalatos tételeinket feladni? Szabad-e azt, ami véletlenül 
meghatja, a sajátos időviszonyok közt élő embert ép e körül-
mények miatt a vallásos gondolatokkal megbarátkoztatja, de 
voltakép hitét meg nem alapozhatja, egyedüli alap, hitre indító 
ok gyanánt használni? Ezt teszi az immanens apologetika és 
azon tévedésbe esik, melyet a dolgozat elején jeleztünk, tudniillik 
a praktikus hitterjesztés eszközeit beviszi a theoretikus apologe-
tikába a hagyományos érvek kiküszöbölésével és ezek helyére. 
(L. 122. old. I. 1.) 

8. Manapság sokat beszélnek katholikus oldalon is bizonyos 
helyes immanens methodusról. A Dictionnaire Apologétique VIII. 
füzetében Valensin Albert értekezést irt róla, s egyesíteni akarja 
az immanens apologetikus módot s a régi érveket egy «inte-
grális apologetiká»ba. Theologusaink általában nincsenek dolgoza-
tával megelégedve. Blondellel finoman akar bánni a békés ter-
mészetű iró, de sokat enged. Ne vegyük hitvédelmünknek a 
nevébe se az immanentiát, mikor e névhez annyi tévedés fűződik. 
Ha klasszikus érveink előtt más indítóokokkal törekszünk prédi-
kációban vagy konferenciában a hallgatót megnyerni, érveinkre 
jobban disponálni, ne nevezzük ezt immanens methodusnak, mert 
kényelmetlen tévedésre adhat okot. Különben is nem a subjec-
tivismus az egyetlen akadálya modern embertársainknak a vallással 
szemben, hanem a hitetlen modern tudományok mindenfelé kürtölt 
felfedezései is. Többet kell manapság az apologétának ezek le-
leplezésén fáradnia, mint a subjectivismus leküzdésében. 

A hitre mindenesetre nem elegendő az immanens methodus. 
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Le Bachelet1 szerint két útja lenne e módszernek. Valaki nagy-
jából ismeri a kath. egyházat, történetét, tanait, de sokat nem 
törődik vele. Az immanens methodus közelébe lép, lelkében a 
tökéletesebb élet utáni vágyat ébreszti s reámutat az egyházra, 
hol ez megtörténhetik s a dilettánst csak egy lépés választja el 
vágyainak valóra válásától. E lépés az egyház tagjává lenni. Vagy 
megfordítva: a mi emberünk semmit sem tud az egyházról, a 
vallásról. De az immanens methodus utján saját képtelenségének 
tudatára ébred. Most lép szembe vele a kath. egyház, e tökéie-
tesedésvágynak oly megfelelő tanaival s a hitetlen boldogan veti 
magát az egyház karjaiba, hivő katholikussá akar lenni. De váj-
jon van-e elég oka mindazt hinni, amit az egyház tanít? Azt 
könnyen beláthatja, hogy a vallás nagyratörő vágyait kielégít-
heti, gyarlóságaiból kiemeli, de az, hogy Isten beszélt az embe-
riséghez, hogy Jézus a Messiás és Isten Fia, hogy az egyház 
Krisztus tanainak csalatkozhatatlan letéteményese, az mindaddig 
csak állítás, míg be nincs bizonyítva, 

9. íme, az imnanens methodus törekvései rávezethetik a 
hitetlen, a zavart modern embert, a világ zajában és sok látni-
valójában, autó és repülőgép, színház és kinematográf közt vallá-
sáról megfeledkezettet a vallás vágyának, keresésének útjára. 
Érzi erőtlenségét, tapasztalja, hogy önmaga és sok embertársa 

4 erőtlenek a magasba szállásra. Szárnyakat csak a vallás, Isten 
tanító szava adhat. Eljutott így a válaszútra, hol a hitetlen világ-
nézet s számtalan vallás útja fut össze. Melyikére lépjen ? Marad-
jon tovább is a negatio útján, vagy a vallásokéra térjen? S ezek 
közt melyikére? A buddhismus skepsisét, a mohamedán érzéki 
örömeit fogadja világnézetűi, a protestáns subjectivismusát kövesse 
avagy a katholikus dogmák előtt hajtsa meg fejét ? Az imma-
nentia mit sem segít e kétkedésben, láttuk, hogy a katholikus 
vallásra nem vezet. De ime megjelenik a hagyományos apolo-
getika, a holtnak nyilvánított, de mindig eleven, a régi és min-
dig modern, és mozgóképekben előadja érveit, a «Tudomány» 
szolgáltatja a képmagyarázatot. Az első kép Krisztus. A tudomány 
igazolja létezését s négykiadású élettörténetének hitelességét, 
megbízható voltát. Az apologéta felnyitja az evangéliumot s 
olvassa Jézus fennkölt tanait, nagy nyiltakozatait. Messiásnak, 

1 Idézve Peschnél De l'apologetique «traditionelle» et de l'apologetique 
«moderne)' c. müveiből. 
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Isten Fiának nevezte magát a Názáreti, s kilétét csodatetteinek 
hosszú sorával bizonyította. A képek egymást váltják: a vakok 
látnak, a sánták járnak, holtak kelnek fel sírjaikból, s a tant a 
fennkölt tudományt nemcsak a nagyok, a gazdagok hallhatják. 
Nem ! Pauperes evangelizantur. Ez a csodák érve. Jézust szent-
életűnek és igazmondónak festik a hiteles adatok. Tehát igazat 
mondott, valóban Messiás és Isten Fia. Ez az emberi tekintély 
argumentuma. Aztán a prophetiák olvasásába kezd a magyarázó, 
mialatt a képek a megjövendölt szenvedés, feltámadás és késő 
évszázadok történetét mutatják be. Valóban beteljesültek jövendő-
lései. Jövendölt, hogy annak higyjük, akinek bemutatkozott. Mint 
Messiás és Isten Fia — mert ennek mondá magát — amit mon-
dott, azt az Atyától hallotta, s az Atya nevében hirdette nekünk, 
kinyilatkoztatott. Ezzel a kinyilatkoztatás ténye bizonyítva van. 

Azután az egyház életéből jön képsorozat. Öröknek, szent-
nek nemcsak eszközeiben, de tagjaiban is, s az egész világon 
elterjedtnek és egyúttal erősen egynek mondta Krisztus az ő 
egyházát, Péteren, mint sziklán épült erős várnak. A bizonyítás 
ujabb képsorozat: a vallások története, múltja s különösen jelen 
állapota. A mi modernünk hasonlít, analyzál, következtet és kény-
telen megállapítani, hogy a katholikus egyház Krisztus egyháza, 
a kinyilatkoztatás zálogosa, s ha következetes akar lenni, a hivő 
alattvalók sorába lép. íme ez a hagyományos apologetika ! 

Róma. 
Dr. Rejó'd Tibor. 
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SZENT TAMÁS CSELEKEDETEI, ITpàçetç vagy üepcoSot xoO áyíou 
á-oaTÓXou 0w(xà, Actus Judae Thomae Apostoli, Actus nomine 

Thomae apostoli, Acta Thomae néven egy, 170 fejezetből álló 
apokrif maradt reánk a III. század első feléből, talán 232—233 
körűiről, mely tizenhárom «cselekedetben» és a befejező «Marty-
riumban» sz. Tamás apostolnak Indiába jutását, indiai prédiká-
lását, csodálatos tetteit és vértanúhalálát írja le. Péter, János 
és András cselekedeteivel együtt egyike az első századok nagy 

1 A zsidó apokalyptikának tanulmányozása az újszövetségi apokrif iroda-
lomhoz, ez pedig a gnosticizmus beható tanulmányozásához vezetett. Figyel-
memet az apokrifek közül legjobban megragadta az Acta Thomae, mely még 
mai, átdolgozott alakjában is legjobban megőrizte gnostikus jellegét. Annál 
inkább megérdemelte e figyelmet azért, mert benne több régi gnostikus 
imádság és himnusz teljes épségében fennmaradt, melyek a II. és következő 
századok eszmevilágára rendkívül érdekes fényt vetnek. Tudtommal még nincs 
magyar nyelvű munka, mely e kérdésekkel foglalkoznék; hosszú ideig tartó 
kutatás után határoztam el magamat ez értekezés megírására. 
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apokrif apostol-cselekedeteinek, melyeket Photius tévesen egy 
szerzőnek, Leucius Charinusnak tulajdonít.i 

Eusebius és sz. Ephrem már valószínűleg ismerik, bár név-
szerint még nem idézik; de sz. Epiphanius, sz. Ágoston, astorgai 
Turribius (az V. század közepén) már mint az eretnekektől elő-
szeretettel olvasott könyvről szólnak az Acta Thomaeről. Nicepho-
rus stichometriája, az ál-Athanasius-féle synopsis, továbbá Oelasius 
pápa decretuma és I. Ince pápa levele Exuperius püspökhöz 
könyvünket az egyháztól kárhoztatott apokrif munkák között 
említik. Kiváló szeretettel olvasták az enkratiták, Bardesanes követői, 
a manicheusok, priscillianisták és apostolikusok; mi több: Jacobus 
Sarug monophysita püspök (f 521.) homiliát írt azon palotáról, 
melyet Tamás apostol az indiai király számára az égben emelt;2 

algosi Giwargis, XVIII. századbeli nestoriánus iró, költeményben 
énekelte meg az apostol útjait, sőt a XII. század legnagyobb 
szír történetirója, Barhebraeus, egyháztörténetének második részét 
Tamás cselekedeteinek rövid kivonatával nyitja meg. Elterjedett-
sége mellett bizonyít az is, hogy több szír és igen sok görög 
kódexben maradt fenn, ezenkívül két latin recensióban, örmény 
fordításban és igen szabad ethiops és arab átdolgozásban. (A kopt 
fordítás elveszett.) Az irat eredeti nyelve valószínűleg a szír, de 
a mai szír szöveg katholikus átdolgozás és a gnosztikus jelleg 
sokkal jobban fennmaradt a görög változatban, bár a katholikus 
szellemű átdolgozást ez sem kerülhette ki. Tamás Cselekedetei 
azon kevés apokrif irat közé tartoznak, melyeknek ma is teljes 
szövegét ismerjük, bár nem mindenütt eredeti alakjában. 

Irodalomtörténeti szempontból és a gnosticismus alaposabb 
megismerésére különös fontosságot kölcsönöz az apokrifnek, hogy 
több gnostikus liturgikus részletet és költeményt tartalmaz, 
amelyek — legalább a görög szövegben — elkerülték a katho-
likus átdolgozást. 

Az Acta Thomaenek ezen liturgikus részletei a következők : 
a 27. fejezetben a keresztség kiosztása alkalmával mondott imád-
ság, az 50.-ben egy ének, melyet a gnostikus «Anya istennő» 
tiszteletére rendezett áldozati lakomán mond az apostol, az 52.-ben 
a víz megáldásánál használt könyörgés és végre a 133. fejezet-
ben az eucharistikus kenyér fölött végzett imádság. Ezenkívül 
két szép hymnust tartalmaz: a 6. és 7. fejezetben a világosság 

1 Cod. Bibi. 114. 2 L. Acta Thomae 17—29. fej. 
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leányáról szóló nászéneket és a 108—113. fejezetekben a meg-
mentett drágagyöngyről szóló híres gyöngyhymnust. 

E részletek minden tekintetben figyelmet érdemelnek. Val-
lástörténeti szempontból azért fontosak, mert betekintést nyújtanak 
a II. századbeli gnosztikus eszmékbe és isteni tiszteletbe. Az 
első századok irodalmának kutatói jól tudják, hogy a gnostikus 
talajon keletkezett iratok ellen az igaz hitet vallók részéről mily 
elkeseredett küzdelem folyt. Elég jellemző, hogy Theodoretus, 
Cyrus püspöke, a Diatessaronnak kétszáz példányát semmisí-
tette meg egyházmegyéjében,1 pedig a Diatessaron nem is tanít 
szorosan vett eretnekséget. Jóformán csak azok az emlékek 
maradtak fenn, amelyeket részben vagy egészben az egyházi 
írók vettek át munkáikba, hogy azokat megcáfolják, vagy amelyek 
katholikus átdolgozáson mentek keresztül. Ritkaság az, hogy egy-
egy kényesebb részlet oly tisztán megmaradjon, mint épen Tamás 
Cselekedeteiben. De viszont a katholikus átdolgozások módjáról 
sem nyújt világosabb fogalmat egy irodalmi emlék sem, mint 
épen az Acta Thomae. Ismerjük úgy a görög, mint a szír szöve-
get, bár egyiket sem egész tisztán, s a kettőt egymással minden pont-
ban összevethetjük. Ez összehasonlítás nagyon érdekes eredmény-
nyel jár. Míg a liturgikus részletek a maguk teljes gnostikus 
színezetében megmaradtak a görög szövegben, addig a szír 
átdolgozó ezeket gondosan eltávolította és helyüket egészen 
orthodox kifejezésekkel pótolta. 

Jelen értekezésem nem akarja felölelni a gnosticizmus 
összes, sokszor igen bonyolult kérdéseit, hanem pusztán Tamás 
Cselekedeteinek költői részleteit akarja ismertetni és azoknak 
magyarázatát adni. 

I. 

Az első hymnust a 6. és 7. fejezetben olvassuk a «világos-
ság leányának» menyegzőjéről. Tamás apostol részt vesz az 
andrapolisi király leányának menyegzőjén, és egy fuvolás leány 
játéka után héberül (8. f.) a következő éneket zengi. 

«A leány a világosság gyermeke, akin a királyok büszke 
fénye nyugszik; gyönyörűséges a tekintete, ragyogó szégségben 
tündöklik. Ruházata olyan mint a tavaszi virág, abból kedves jó 
illat árad. Fejénél trónol a király és ambróziával táplálja azokat, 

1 Theodoretus, Haer. fab. I. 20. 



TAMÁS CSELEKEDETEINEK HYMNUSAI ÉS GNOST. SZERT. IMÁI 253 

akik fölött uralkodik. Igazság nyugszik fején, lábával pedig örö-
möt okoz; szája nyitva van és csinosan...1 Harmincketten vannak, 
kik dicsőitik; nyelve olyan mint az ajtófüggöny, mely hátravető-
dik a belépő előtt. Nyaka mint a lépcső emelkedik fel, melyet 
az első világépítő alkotott. Két keze jelentőséggel rámutat a 
boldog aeonok karára, ujjai a város2 kapuit mutatják. Nász-
szobája fényes, balzsamtól és minden jóillatszertől édes myrrha 
és fűszer-illat árad belőle. Belül myrrhaágak és mindenféle 
kellemes illatú növények vannak elszórva, az ajtókat nád 
díszíti. 

7. Körülveszik vőfélyei, számuk hét, kiket ő maga válasz-
tott; hét nyoszolya-leánya van, kik előtte táncot lejtenek. Tizen-
ketten vannak, akik előtte szolgálnak és neki alá vannak vetve. 
Szemüket és tekintetüket a vőlegényre irányítják, hogy őket 
arcával megvilágosítsa, és vele lesznek örökké az örökös boldog-
ságban és ott lesznek a menyegzőn, amelyre az előkelők gyüle-
keznek és a lakomán maradnak, amelyre az örökkévalókat mél-
tatják és királyi ruhákat s fehér öltözetet öltenek magukra és 
örömben s vigalomban lesznek mindketten, dicsérve a minden-
ség Atyját, kinek büszke fényében részesültek, és megvilágosítást 
nyertek uruk tekintetében, kinek ambrózia-ételét kapták, mely 
soha nem csökken, és ittak a borból, mely sem szomjúságot, 
sèm vágyat nem kelt; dicsőitették és magasztalták az élő lélek-
kel az igazság Atyját és a bölcseség Anyját». 

A latin átdolgozások többnyire elhagyják a hymnusokat. 
A szír szöveg a 32 helyett a tizenkét apostol és a hetven-

két tanítvány mennydörgéséről szól, a boldog aeonok lakóhelye 
helyett az élők helyéről, a város kapuja helyett az ég kapujáról, 
s a vőfélyek és nyoszolyaleányok számát nem említi. Legfonto-
sabb eltérés azonban, hogy a jegyesek nem az «igazság Atyját 
és a bölcseség Anyját» magasztalják, hanem «az Atyát, a minden-
ség urát, az egyszülött Fiút és a bölcseség Lelkét.» 

Van azonban egy hely, ahol úgy látszik, hogy a szír szöveg 
jobban megőrizte az eredeti gnosztikus gondolatot. A görög 
szöveg szerint az egész násznép bevonul a menyegzőre, a szír 
szerint pedig a Sophia és vőlegénye előtt «szolgálnak az élők 

1 A görög szövegben hiány van ; a szír szerint «minden dicséretet 
énekel». 

2 Az égi Jeruzsálem. 
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és föltekintenek a vőlegényre, ki jönni fog és ők ékességben 
fognak tündökölni». Az élők Bardesanes (és Valentinus rendes 
kifejezése a tökéletes lelkekre, a pneumatikusokra, eszerint a 
nászlakomán csakis a tökéletes lelkek, a pneumatikusok fognak 
részt venni, az anyagi emberek nem. 

E hymnus nászének a gnosztikus rendszerekben igen nagy 
szerepet játszó Sophia és Krisztus tiszteletére. Valószínűleg Valen-
tinus iskolájából került ki. Az ének hősnője, a Sophia néha 
azonos a M^xrjp-rel, a gnosztikus anyaistennővel, néha ennek 
leánya; hol a legfőbb istennő, hol pedig bukott szellem, ki bele-
szeretett a főistenbe (Bu&ôç) és ez okozta romlását: az anyagba 
sülyedt. Hymnusunk különbséget tesz a M^xrjp és a hocpía között, 
mert az utóbbit az előbbi leányának mondja. A M^xrjp végered-
ményben nem egyéb, mint a babylon vallásból ismeretes anya-
istennő, Istar. 

E hymnusban a Sophia vőlegénye Krisztus. Jól ismert 
dolog, hogy a gnostikusok csak épen egyes neveket és fogal-
makat vettek át a kereszténységtől, amelyeket a maguk rend-
szereibe önkényesen beleillesztettek. Ezen rendszereknek forrása 
nem is annyira a görög bölcselet, mint inkább a keleti myste-
rium-vallások. A gnostikus megváltástan is csak erőszakosan 
hozható kapcsolatba a történeti Jézussal. Krisztusnak a Sophiával 
való házasságáról van szó az Acta Thomaeban gyakran (12. 14. 
fej stb.); e házasság jelképezi a tökéletes, pneumatikus lelkek 
visszatérését a felső fényországba. A gnostikusok ugyanis különb-
séget tesznek anyagi (ôXikôç), lelki (4"j-/r/.ôç) és szellemi (7iveujj.axtxôç) 
emberek között; csak ez utóbbiak a tökéletesek. Az emberi lel-
kek az anyagba sülyedtek, és a megváltás épen abban áll, hogy 
a lelkek az anyagtól megszabadulnak. E szabadulás csak a pneu-
matikusoknál (szellemieknél) lehet teljes; az anyagi emberek 
menthetetlenül elkárhoznak, míg a lelkiek szabad akaratuk folytán 
a szellemiek közé emelkedhetnek. Ezzel kapcsolatban a gnostiku-
soknál lépten-nyomon megtalálható az a fölfogás is, hogy a 
Socpía. ('Axajiií>8, rïraan) a Fölény iránt érzett tilos szerelme foly-
tán a pleromába sülyedt, de Krisztus leszállt érte, fölemelte és 
újra egyesült vele házasságban, a lelkek auÇuyia-jàban. Ez a Sophia 
megváltása, melyről különösen a Pistis Sophia III. századbeli 
gnostikus könyv beszél sokat; de így gondolják a megváltást 

1 Origenes, Contra Celsum, VI. 35. 
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Theodotus,1 Heracleon,2 Valentinus hivei,3 az ophiták,4 Marcus 
követői5 s a manicheusokö is. 

A hymnusunkban említett leány (xrpbri) a Sophia. Bardesa-
nes szerint a világosság leánya azonos a Szentlélekkel és Krisz-
tussal egy auÇoyia-t képez, (rrn, szellem a keleti nyelvekben 
nőnemű). 

Énekünk egymásután magasztalja a menyaszonyt, a menyeg-
zős lakást, a nászmenetet és az égi nászlakomát. A királyok a 
felső világ azonjai;7 az a király, ki a leány feje fölött trônai, a 
gnostikusok legfőbb Atyaistene, à ávw üa-ajp, üa-cijp áyvwaxôç, 
A menyegzős lakás a szellemek hona a 7tXr)pw{i.a, hová a Sophia 
vőlegényével bevonul. A leírás teljesen a keleti nászpcmpa 
képeivel történik. A hét vőfély a szokásos hebdomas, vagyis a 
hét főarchon (főbolygó): Jaldabaoth (Saturnus), Jao (Jupiter), 
Sabaoth (Mars), Adonaios (a nap), Astaphaios (Venus), Ailoaios 
(Merkur) és Oraios (a hold)® de énekünkben a hét nyoszolyóleány 
alakjában megkettőztetés, újabb auÇuyia fordul elő. A héttel 
együtt Achamoth az ogdoast szokta alkotni a gnosztikus rend-
szerekben. A tizenkét szolga az állatöv tizenkét jegye, melyeket 
Bardesanes is a hebdomas mellett említ.9 (Tizenkét gonosz aeon-
ról tud a Pistis Sophia10 és a Baruch-gnosis11 is.) 

1 Clemens Alex. «Excerpta ex Theodoto». 
2 Origenes, Tom. X. in joannem. 
5 Irenaeus, Adv. Haer. I. 7. 
* U. o. I. 30, 12. 
5 U. o. I. 21, 3. 
4 Augustinus, C. Faustum XV., 1. 5. c. epist. fundam. 13. 
7 A gnosis dualismust tanít; az anyag (SX-RJ) öröktől fogva való, de rossz. 

Közte és a főisten (Buíí-ó;) között a közvetlen érintkezés lehetetlen, ezért a főis-
ten emanatiókat bocsátott ki (vagy nemzett az anyaistennővel), mely szellemek 
(aeonok) különböző neműek voltak s egymással összeházasodtak. Basilides 365 
ilyen aeon-égről beszél. A később született szellemek egyre tökéletlenebbek az 
előbbieknél. Az utolsó aeonok közül való a demiurgos, a világ rendezője, kit 
általában egynek mondanak az ószövetség istenével. Krisztus és a Szentlélek is 
ily aeonok, bár a legtökéletesebbek. Az aeonok összessége a TiXr/peô a. 

A kereszténység monotheismust tanít, a görög bölcselet pantheista jellegű, 
míg a gnosis teljes dualismust hirdet. Ez is mutatja, mily mélyreható ellentét 
volt a kereszténység és az első századok eretnekségei között. 

Sietünk megjegyezni, hogy a gnosticismus m m egységes rendszer, és 
az egyes — sokszor nagyon is zavaros — eszmék még ugyanazon rendszer 
keretein belül is gyakran megváltoztak. 

« Origenes, C. Celsum, VI. 31. 10 29 skk. fej. 
» Excerpta ex Theodoto, 24. 11 Philosophumena V. 26. 
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A menyasszony nyaka lépcsőzetesen emelkedik föl. A hosszú 
nyak keleten szépség-számba megy;i itt a lépcsők az egyes 
aeonvilágokat jelentik. 

A király fénye, mely a Sophia feje fölött ragyog, való-
színűleg egy vallási tiszteletnek örvendő csillag. A harminckettő, 
kik a menyasszonyt dicsérik, a zsidó kabbalát juttatja eszünkbe; 
mely a bölcseségnek harminckét útját ismeri : a 22 betűt és a tíz 
számot. A világalkotó (drjinoopyog), az aeonok, a fény, a legma-
gasabb Atya és az Anya egészen gnostikus fogalmak. 

Ez az ének teljesen Bardesanesrendszerébe vezet bennünket: 
it->n sox («az élő Atya»), XTH íox («az élők Atyja»), x-n («az 
élő») nála egymással rokon jelentésű kifejezések. Az Atyának női 
társa, aûÇoyoç-a a M^tr;p. A kettőnek gyermeke a sem ina, «az 
élőnek fia», Krisztus, kinek aùÇuyoç-a a Stthlpn xnn, a Szentlélek» 
ki úgy látszik, azonos a Sophiával, nlüDn-tal.2 

II. 

A második hymnust (a 27. fejezetben) Tamás akkor mondja, 
amidőn Gundaphorus indiai királyt és testvérét, Gad-ot a kereszt-
ségben olajjal megkeni. Tamás Cselekedeteinek mai görög szöve-
géből nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a szerző 
az olajjal való megkenést magának a keresztség szentségének, 
avagy csak a keresztség egyik kiegészítő szertartásának gondolta-e; 
de sz. Irenaeus állítja, hogy egyes gnostikus szekták, nevezetesen 
Marcus hivei, olajból és vízből álló keverékkel kereszteltek. (Adv. 
Haereses I. 21, 4.) 

«Jöjj, Krisztusnak szent neve, mely minden név fölött van ; 
jöjj, ereje a Legmagasabbnak és tökéletes irgalom ; jöjj, legfőbb 
ajándék; jöjj, irgalmas anya; jöjj, a férfiúival való közösség; jöjj, 
az elrejtett titkok kinyilatkoztatója; jöjj, anyja a hét háznak, hogy 
nyugalmad legyen a nyolcadikban; jöjj, örege az öt tagnak: az 
értelemnek, gondolatnak, belátásnak, megfontolásnak, Ítéletnek; 
add magadat ez ifjaknak! Jöjj, szentlélek és tisztítsd meg vesé-
jüket és szivüket és pecsételd meg őket az Atyának és Fiúnak 
és Szentléleknek nevében». 

A szír szöveg nem említi az irgalmas anyát és a férfiúival 
való közösséget; az öttagú öreg helyett pedig az Atya kiengesz-

1 Énekek Éneke 7, 4. 2 L. Ephraem, 51. 53. és 55. hymnus. 
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telődésének hírnökét hívja. Mind a három gondolat teljesen 
gnostikus. Az Mrjxïjp-rôl fentebb szóltunk; a xoivwvía xoö àp^evoç 
is gnostikus fogalom : a Mrjxrjp aôÇoyoç-a a férfiúi aeonnak, Krisz-
tusnak. 

A UPEAßUTSPOS xöv TCSVXS [JIEAWV pedig ugyanaz, aki a mani-
cheisták hitrendszerében az első ember (protanthropos)1 és a 
demiurgos mellett mint a harmadik küldött, a paradicsom királya 
szerepel. Szövegünk felsorolja mind az öt tagot: voOç, ivvota, 
<ypôvTjatç, èvi)"j[j.r;aLç és Xoyrajiôç. A sajátságos elnevezésre : TîpeajSùxepoç 
valószínűleg a Dániel könyvében olvasható d ^ i p w «a Sok-
napu» adott alkalmat (7, 13). A csupa nőnemű megszólítás között 
ez az egyetlen kivétel, de a szirban ezen a helyen is nőnemű 
megszólítás: in («jöjj») olvasható. 

Sz. Irenaeustól tudjuk (Adv. Haer. I. 24, 3.), hogy Barde-
sanes rendszerében is szerepel az ötös szám : a natxijp àyvœaxôç-
ból öt aeon származik, a voOç, Xôyoç, çpôvïjaiç, aocpta, Sôvafuç, és 
Origenes is tud egy ophita mágikus formuláról, mely Ttsvxàç-t 
említ, hatalmasabbat az ötödik archonnál. (C. Cels. VI. 31.) 

Az ifjak, kikkel a Mrjxrjp magát közli, az újonnan megtért 
pneumatikusok. 

Figyelemreméltó, hogy a Sophia vagy MTQXVJP itt sem meg-
mentett aeon, hanem ellenkezőleg főistennő. 

Krisztus neve, mely minden névnél magasabb, az a név, 
mely a keresztség alkalmával galamb képében reá szállt és azonos 
a Tcv£ö[i.a aycov-nal. Marcus szektája is tud ily mágikus erejű 
Svona-ról a keresztségben, melyet sz. Irenaeus Adv. Haer. I. 21, 
3-ban részletesen leír: «In nomen incogniti Patris omnium, in 
veritatem matrem omnium, in descendentem in Jesum, ad uni-
tionem et redemptionem et communionem virtutum». A meg-
keresztelt így felel: «Confirmatus sum, et redemptus sum, et 
redimo animam meam ab aeone hoc et omnibus, quae sunt ab 
eo in nomine Iao, qui redemit animam ejus, in redemptionem, 
in Christo vivente...» így érthető meg egyszersmind, hogy egyes 
gnostikus rendszerekben a 7tv£0[i,a aycov ugyanaz az aeon Xpoaxôç-szal. 

A Mrjxrjp-nek jelzői őt mindmegannyian mint legfőbb isten-
nőt, mint minden élet és kegyelem elvét tüntetik fel. A MiíjxTjp 

1 E fogalom a zsidó apokalyptikából ismeretes, mely különbséget tesz 
az égi protanthropos (a Messiás) és az első földi ember között. A gnostikusok-
nál a protanthropos néha egy a legfőbb szellemmel vagy Krisztussal. 

Religio, hiltud. és bölcs, folyóirat. 18 
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nyilatkoztatja ki a felső világnak titkait, ennek lényeit, melyek 
rejtve vannak a demiurgos, a hylikusok és a psychikusok előtt. 

A hét és nyolc ház az előbbi hymnusból ismeretes heb-
domas és ogdoas; a Sophia a hét psychikus xoajj-oxpaxcop fölött 
trónol. Hymnusunk tehát még mit sem tud az à'vw Hoyía és a 
xáxw Socpía megkülönböztetéséről, mely különbséget Valentinus 
iskolája eszelt ki a Sophia elbukásával. 

III. 

A gnostikus Mrjxrjp-hez intézi szavait az apostol azon imád-
ságában, melyet az eucharistia kiosztása alkalmával mond (50. 
fej.) Az eucharistia itt csak kenyérből áll és szertartásos lakoma 
a gnostikus Anyának, mint a legfőbb istenségnek tiszteletére, 
épp úgy mint a markosianusoknál. 

«Jöjj, tökéletes irgalom; jöjj, a férfiúival való közösség ; 
jöjj, ismerője a választottak titkainak ; jöjj, ki részt veszel a nemes 
küzdőnek minden harcaiban; jöjj, te csönd, ki nyilvánvalókká 
teszed az egész nagyságnak nagy tetteit, és föltárod a titkokat; 
te szent galamb, ki az ikreket szülöd; jöjj, elrejtett anya, jöjj, ki 
tetteid által vagy nyilvános; örömnek és nyugalomnak adója 
mindazok számára, kik veled összeköttetésben vannak; jöjj, és 
végy részt velünk ez eucharistiában, melyet a te nevedben haj-
tunk végre és a szeretetlakomában, melyre a te hivásod folytán 
gyültünk össze.» 

Ez imádságnak kifejezései az előbbi hymnusra emlékeztet-
nek. A jellegzetesen gnostikus részeket a szír átdolgozás ismét 
elhagyja s a latin fordításban is a nemes küzdő harcai helyett 
ezt olvassuk: «Pronuntatior per apostolos suos pugnarum.» 
A nemes küzdő a gnostikus megváltó, a Sophia aùÇuyoç-a; a 
küzdelem célja: a sötétség hatalmainak legyőzése, mint a gyöngy-
ről szóló hymnusban bővebben fogjuk látni. 

A Sophia hallgatás, mert elzárja a 7drjp(i>n.a titkait a be 
nem avatottak előtt és csak a tökéletes lelkeknek nyilatkoztatja 
ki azokat. 

Érdekes, hogy az eucharistikus könyörgés a Sophiához szól 
és nem Krisztushoz. A földi szeretetlakoma jelképe az égi me-
nyegzőnek, a Sophia képviselője az éxxArjaía-nak, mely magát 
Krisztussal eljegyzi. 

A szent galamb, kl az ikreket szüli, Bardesanes rendszeré-
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bői lesz érthetővé,1 ki szerint a Ktthlpn «JTn, a Szentlélek, két 
leányt szült, az egyiknek neve: s t w Xnnnn (a szárazság szé-
gyene), a másiké sran «mis (a víz képe). A két leány tehát a 
két legfőbb elem: a föld és a víz. 

Ez imádság alapgondolatai annyira megegyeznek a 27. feje-
zet könyörgéseivel, hogy úgy látszik, itt csak ugyanazon litur-
gikus szavak kétféle recensiója van előttünk. 

IV. 

Az 52. fejezet vízszentelő imádsága igen rövid. 
«Jöjjetek, vizek az élő vizektől, létezők a létezőktől, melyek 

számunkra küldettek; nyugalom, mely számunkra a nyugalomtól 
küldetett; üdvözülés ereje, mely attól az erőtől jő, mely mindent 
legyőz és a saját akaratának alárendel ; jöjj és lakozzál e vizek-
ben, hogy azoknak a Szentlélek ajándéka tökéletesen meg-
adassák.» 

A megszentelt víz arra szolgál, hogy egy gyilkos ifjú elszá-
radt kezeit meggyógyítsa. — A szír szövegben az apostol imád-
ságát az élő vizektől való vizekhez, a fénytől való fényhez, a 
szeretet ajándékához, az élettől való élethez, a malaszttól való 
malaszthoz és erősséghez intézi. Az élet, nyugalom, üdvözülés és 
mindent legyőző erő fogalmainak ez összehalmozásában ismét a 
már ismeretes gnostikus jelleget látjuk. 

V. A gyöngyhymnus. 

A gnostikus költészetnek ezen legértékesebb terméke Tamás 
Cselekedeteinek kilencedik «n:pàÇtç»-àban olvasható. Tamás meg-
téríti Mygdoniát, Charisiusnak, Misdaeus király főemberének 
feleségét és ráveszi, hogy megtartóztató életet éljen. A király az 
apostolt börtönre veti s Tamás ott zengi el költeményünket. 
A hymnus elég lazán függ össze az elbeszélés többi részeivel, 
ami arra vall, hogy apokrif iratunk szerzője nem maga költötte 
meg ez éneket; viszont megvan a legkésőbb a IV. században 
készült görög fordításban is s ez jele annak, hogy nem későbbi 
betoldás, hanem már Tamás Cselekedeteinek szerzője illesztette 
könyvébe. 

1 Sz. Ephraem, 55. hymnus. 
18* 



2 6 0 DR. PATAKY ARNOLD 

Az érdekes költemény így hangzik: 
«108. Midőn még beszélni nem tudó gyermek voltam, és 

atyám királyi palotájában szüleim gazdagságának és bőségének 
örvendtem, napkeletről, hazánkból szüleim útravalóval elláttak és 
elküldtek engem. A kincsestárnak gazdagságából terhet állítottak 
össze, mely nagy volt és mégis könnyű, hogy egyedül is vihes-
sem. Arany a fentiek terhe (szír: «arany a teher Beth-Ellaieből»), 
és ezüst a nagy kincsestárakból (szír: «a nagy Gazzakból»), és 
chalcedonkövek Indiából, és drágagyöngyök a kusiták földéről. 
Elláttak gyémánttal (szírban hozzáadás: «mely le tudja győzni a 
vasat»), és levették rólam a drágakövekkel kirakott, arannyal 
átszőtt ruhát, melyet szeretetükben készítettek, és az aranysárga 
palástot, mely nagyságomnak megfelelt. És megegyeztek velem, 
és szivembe írták, hogy el ne feledjem: «Ha lemégy Egytomba 
és onnan elhozod a gyöngyöt, melyet ott a vészthozó kigyó vesz 
körül (a szírban hozzáadás: «a tenger közepén»), — ismét föl-
veheted a drágakövekkel kirakott ruhát és a palástot, melynek 
örvendtél, és testvéreddel (szír: «ki legközelebb van hozzánk»), 
országunk örököse leszel.» 

109. «Eljöttem keletről (szír: «és leszálltam») nehéz, vesze-
delmes úton, két vezetőtől kisérve, mert tapasztalatlan voltam az 
utazásban. Elmentem Mesene határai mellett, mely a kelet keres-
kedőinek szállóhelye, eljutottam a babylonbeliek országába (szír : 
«és beléptem Sarbug falai közé»). Amint azonban Egyptomba 
értem, elhagytak a vezetők, uti társaim ; én pedig a legrövidebb 
úton a kígyónak tartottam, letelepedtem barlangja körül, és vár-
tam, míg álomba merül és elalszik, hogy titokban elvegyem 
gyöngyömet. De midőn egyedül voltam, és külsőmben lakó-
társaim előtt idegennek látszottam, egy velem rokonszármazású 
ifjút láttam keletről, ki szabad, kedves és szép volt, egy előkelő-
nek (szír: «olajkereskedőnek» vagy inkább «a felkenésnek») fiát. 
Eljött, velem élt és társammá lett, és én barátommá és cseleke-
deteim társává tettem őt. De óvtam az egyptomiaktól és e tisz-
tátalanok közösségétől. Én azonban fölvettem ruhájokat, hogy ne 
tűnjem föl előttük idegennek, mint olyan, aki kívülről jött, hogy 
a gyöngyhöz jussak, hogy az egyptomiak a kigyót ellenem föl 
ne keltsék. Ámde valami módon megtudták, hogy nem vagyok 
országukból való, és ravaszsággal meg mesterkedéssel léptek föl 
ellenem, és ettem ételeikből. Ekkor már nem tudtam többé, hogy 
királyfi vagyok, és szolgáltam királyuknak; megfeledkeztem a 
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gyöngyről is, melyért szüleim küldtek, és táplálékuk nehézségé-
től mély álomba merültem. 

110. De midőn ezt szenvedtem, szüleim is észrevették azt 
és miattam szenvedtek. És híradás ment széjjel országunkban, 
hogy mindenki jöjjön kapuinkhoz. És Parthus királyai és méltó-
ságai, és a keletnek összes nagyjai határozatot hoztak érdekem-
ben, hogy ne maradjak Egyptomban. így írtak a hatalmasok, kik 
nevüket aláírták: «Atyádtól, a királyok királyától, és anyádtól, ki 
a kelet fölött uralkodik, és testvéredtől, ki a második utánunk, 
fiúnknak Egyptomban üdvözlet ! Kelj föl és ébredj föl álmodból, 
és halljad e levél igéit, és emlékezzél arra, hogy királyfi vagy. 
(íme), szolgai igát vettél magadra! Gondolj arannyal átszőtt 
ruhádra, gondolj a gyöngyre, melyért Egyptomba küldettél. 
(A szirban hozzáadás : «és emlékezzél a dicső palástra, melyet fel 
fogsz ölteni és amely ékesíteni fog.») Neved megneveztetett az 
élet (a szirban : «a bátrak») könyvében, és neked testvéreddel 
országunkban kell lenned.» 

111. (Szir: Levelem oly levél, melyet) a király pecsételt 
meg a gonosz babyloniaiak és a labyrinthusi 1 zsarnok démonok 
miatt. (Szír: Elrepült mint a sas, a madarak királya, elrepült és 
leszállt hozzám és egészen beszéddé lett.) Hangjára és érthető 
szavára fölriadtam az álomból, fölvettem és megcsókoltam és 
olvastam. Tartalma pedig megegyezett azzal, ami szivembe 
volt írva. És rögtön arra gondoltam, hogy királyok gyermeke 
vagyok és szabad származásom a neki megfelelő életét kívánja. 
A gyöngyre is visszagondoltam, amelyért Egyptomba küldettem 
és varázsigékkel kezdtem megbűvölni a rettenetes kígyót. Elal-
tattam, mert megneveztem fölötte atyámnak nevét (szír : és máso-
dikunknak s anyámnak, a kelet királynéjának nevét). És elrabol-
tam a gyöngyöt és visszatértem, hogy szüleimhez vigyem. És 
levetettem a szennyes ruhát és ott hagytam országukban. És 
rögtön a keleti haza fénye felé irányítottam utamat. És az uton 
megtaláltam a levelet, mely engem fölkeltett és amint hangjával 
álmomból fölébresztett, úgy vezetett is a belőle kiáradó fénnyel. 
Mert a selyemből szőtt királyi irat néha világított is szemem 
előtt. (Szír: És hangjával és vezetésével bátorított is, hogy sies-
sek.) És mivel a szeretet vezetett és vonzott, elmentem a Laby-
rinthus (szír: Sarbug) mellett, balra elhagytam Babylont és 

1 Talán sarbugi ? 
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eljutottam a nagy Mesenebe (a szír hozzáteszi: «a kereskedők 
kikötőjébe»), mely a tenger partján fekszik. (Szír: «És ragyogó 
ruháimat, melyet levetettem és a palástot, mely takart, szüleim 
elküldték Ramthaból és Rekenből intézőik által, kikben hűségük 
miatt megbízhattak.») 

112. Én azonban nem gondoltam többé pompámra, mert 
mint kis gyermek hagytam azt atyám palotájában. De hirtelenül 
megláttam a ruhát, mely tükörhöz hasonlított. Egészen megláttam 
magamat benne és megismertem és szemléltem benne magamat. 
(Szír: Az egészet az egészben láttam.) Ketten voltunk, egymástól 
különbözők és mégis csak egyek, egy alakban. Sőt a kincstárno-
kokat is, kik a ruhát hozták, mint kettőt láttam és mégis egy 
alakjuk volt: királyi jegyet viseltek mindketten. A kincs és a 
gazdagság kezükben volt és visszaadták, ami engem illetett: a 
gyönyörű ruhát, mely ékesítve volt világító színekkel, arannyal 
és drágakövekkel és szembeszökő gyöngyökkel — fenn meg 
voltak erősítve. (Szír: «és gyémántok fűzték össze minden varra-
tát»). És a királyok királyának képe volt egészen az egész ruhán. 
És fenn zafirkövek voltak alkalmasan reá illesztve (szír: «mint 
a zafirkövek, olyan tarkák voltak szinei»). 

113. Azt is láttam, hogy az ismeretnek (yvwatç) mozdulatai 
fakadnak az egészből és kész volt, hogy beszéljen. És én hallot-
tam is, amint beszélt (szír: «azokkal, akik hozták»): «Én a leg-
bátrabb embertől származom és ezért nevelkedtem fel magánál 
az atyánál és én magam is észrevettem, hogy nagyságom növekszik 
erejéhez képest». (A szír szöveg e helyen homályos. «Én műkö-
döm a cselekedetekben, akit fölneveltek atyám előtt, és én is 
észrevettem, hogy termetem növekszik működése szerint.») És 
királyi mozdulataival egészen reám olvadt; az ő kezükből kisie-
tett és afelé tartott, akinek azt föl kellett vennie. És engem is 
elfogott a vágy, hogy feléje siessek és fölvegyem, és kinyújtot-
tam kezemet és fölvettem azt, és fölékesítettem magamat színei-
nek szépségével és teljesen beburkolództam palástomba, mely 
felülmulta a királyét. És amint azt felöltöttem, fölemelkedtem az 
üdvözlés és tisztelet kapujához és meghajtottam fejemet, és imád-
tam az atya fényét, ki azt nekem küldötte, kinek parancsát telje-
sítettem. Épp úgy megtette azt is, amit megígért. És palotája kapui-
ban nagyjai közé helyezett. Örvendett rajtam és felfogadott palotá-
jába, (szír: «és vele voltam»). És összes alattvalói üdvöt énekelnek 
neki örvendezve. Ö pedig megparancsolta, hogy a király kapu-
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jához menjek vele áldozataimmal, és a gyönggyel jelenjem meg 
vele együtt a király előtt». 

A gyöngyhymnus az Acta Thomae-nak legszebb részét 
képezi. Valósággal örvendenünk kell azon, hogy a jelenlegi szír 
szöveg szerzője e részletnek teljesen gnostikus jellegét nem 
értette meg, és míg a többi szertartásos imádságnak sértőbb rész-
leteit kivétel nélkül megenyhítette vagy elhagyta, a gyöngyről 
szóló hymnus a szírban is ép és egész, sőt néhány helyen kiegé-
szíti a görög szöveg hiányait. Ámde minden szépsége mellett is 
e hymnus alapgondolatát fölfogni nem könnyű dolog. Legvaló-
színűbb az a vélemény, hogy itt a gnostikus Megváltóról (Swx^p) 
van szó, ki leszáll az alsó világba (Egyptomba), hogy a világos-
ság részecskéit, az emberi lelkeket (a drágagyöngyöt) a kígyó 
hatalmából kiragadja. E fölfogást szinte bizonyosság fokára emeli 
az a mandaeus mythos, mely szerint a legfiatalabb isten, Hibil-
Ziwâ, a sötétség világába száll atyjának, Manda-de-Hajê-nek 
parancsára, hogy az ellenséges hatalmakat megfékezze. Az ifjú 
hős ismeretlenül lemegy a sötétség egyes világaiba; kisérője a 
nagy Râzâ ( = titok). A hetedik pokolban Krün óriással találkozik, 
ki őt elnyeléssel fenyegeti, sőt el is nyeli, de vesztére, mert Hibil-
Ziwâ szétvágja beleit, máját és veséjét. Krün kihányja ellenségét 
és megadja magát ; menedéklevelet ad neki és átnyújtja a pecsét-
gyűrűt, amelyen a nagy sötétség neve volt, s amelyet Hibil-Ziwâ 
nagy diadallal hazavisz. Hasonló vonás az is, hogy a rossz szel-
lem (Ruhâ) fiának, Ur-nak bátorításul koronát vagy gyöngyöt ád, 
de Hibil-Ziwá ezeket is elragadja tőle. Az elragadott tárgyak 
mindig varázserővel birnak. 

Ha még tovább kutatjuk e mondák forrását, nem nehéz a 
babylon Marduk és Tiamat küzdelmére ismernünk. 

Igen jellemző párhuzamot mutat a gyöngyhymnusban emlí-
tett fényes ruhával, sőt az egész hymnus alapgondolatával az 
Ascensio Isaiae-nak és a Pistis Sophid-nak egy-egy elbeszélése. 
Az Ascensio Isaiaeben arról van szó, hogy Krisztus isteni alak-
jában leszáll a földre a hetedik égből és a hatodik ég angyalai 
dicsőítik. Az ötödik égtől lefelé azonban fölveszi minden egyes 
ég angyalainak alakját, hogy föl ne ismerjék, sőt a harmadik 
égtől kezdve a jelszót is megadja az ajtónállóknak. Halála és 
föltámadása után az összes egeken isteni dicsőségében halad 
keresztül és az összes angyalok magasztalják. (10, 7—31.). — 
A Pistis Sophia szerint Jézus a földre szállva, fényes ruháját a felső 



264 DR. PATAKY ARNOLD 

egekben hagyta és idegen öltözetet vett föl, hogy az ellenséges 
archonokat megtévessze. A megváltás művének befejeztével ismét 
felöltötte fényruháját. (1—24. fejezetek.) 

E párhuzamok képezik a gyöngyhymnus kulcsát és ujabb 
érvet szolgáltatnak arra, hogy hymnusunk hőse a gnostikus 
Megváltó és nem bármely emberi lélek. 

A kelet birodalma a fény hazája, melyből az esemény hőse 
Egyptomba utazik, a sötétség országába. A peraták rendszerében 
is Egyptom az anyagi világ symboluma. Mesene tartomány Bas-
sora és Wâsit között feküdt, és hasonló nevű fővárosa volt a 
tenger partján. A görög «Labyrinthus»-nak (egyszer szövegromlás 
folytán «Babyrinthus») a szír szövegben Sarbug (yo-©) felel meg. 
Mivel úgy Sarbug, mint Mabug északabbra fekszenek a hymnus-
ban feltüntetett útiránynál, Nöldeke Borsippára gyanakszik (j|OTQ). 
Valószínű, hogy Mesene, Babylon és Sarbug az aeonok különböző 
országait jelentik. Az atya az ávw Iláxyjp, az ősfény, az anya a 
gnostikus Mvj-crjp, a hősnek testvére pedig a második ember vagy 
az ember fia. Mindahárom alak közönségesen ismeretes a szír 
gnosisban. Figyelemreméltó, hogy míg szent Irenaeus szerint az 
ophiták rendszerében a M^xrjp a második embernek aùÇuyoç-a, 
hymnusunkban, úgy mint Bardesanes tanításában a Mrjirjp az Atyá-
nak társnője. A tengert körülövező kigyó (a szírban) a világ rossz 
szelleme, az Ophiomorphos. A gyöngy a világosság részecskéje, 
az emberi lélek, melyet az ifjú hős, a gnostikus Swxrjp megment. 

Lipsius1 a hősben magát az emberi lelket látja, mely leszállt 
az anyagi világba és sok viszontagság után visszaemelkedik az 
égbe. Szerinte a fényes öltözet a magasabb rendű égi test, a 
«corpus leve, clarum, et quasi spiritale», mellyel Ádám és Éva 
birtak, mint Irenaeus az ophiták tanításából idézi. (Adv. Haer I. 
30, 9.). Azonban ez ellen joggal felhozhatjuk a mandaeus val-
lásban, az Ascensio Isaiaeban és a Pistis Sophiában talált pár-
huzamot és azt, hogy a drága kincsnek, a világosság részeinek 
megmentése xax' nem az egyes emberi lelkeknek, hanem 
a Swnrjp-nak feladata. Az Egyptomban talált keleti szép ifjúban 
Lipsius egy a földiekbe már elmerült, égi eredetéről megfeled-
kezett lelket lát.2 Lehetséges azonban, hogy ezzel és a királyfi 
álmával a Sophia elbukására történik homályos célzás. 

1 Apokryphe Apostelgeschichten, I. 292. skk. 
2 Apokr. Apostelgesch. I. 298. 
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A beszélő levél nem egyéb, mint a felső hazából jövő ki-
nyilatkoztatás; a két kincstárnok pedig két aeon, kik segítségére 
vannak a Swxrjp-nak a lelkek megmentésében. Nevük a szirban 
s p r i s (parwanqâ), amely perzsa szó a mandaeus iratokban a 
megváltás, megszabadítás fogalmával kapcsolatos. (Aramul is 
pis annyi mint megváltani.) 

E hymnus korát megadja az a körülmény, hogy a parthu-
sok birodalma, még fennáll ; a legkésőbbi határidő tehát 226. 
Sőt Nöldeke, a szír irodalomnak alapos ismerője e költeményt 
a második keresztény századba teszi és szerzője gyanánt magára 
Bardesanesre gyanakszik. 

A Bedjan-féle kiadás szír szövegében ezen költemény után 
Tamás apostolnak hosszú imádsága olvasható az Atyához és 
Fiúhoz és Szentlélekhez, mely Isten nagyságát és irántunk való 
szeretetét dicsőíti, de teljesen katholikus szellemben és ezért 
tárgyunkhoz nem tartozik. Ezen imádságról a görög szöveg mit 
sem tud. 

VI. 

Végül utolsó helyen áll egy rövid imádság, melyet Tamás 
a kenyértörés és az eucharistia kiosztása alkalmával mond a 133. 
fejezetben: 

«Élet kenyere, melyet akik esznek, romlatlanok maradnak; 
kenyér, mely az éhező lelkeket boldogságával kielégíti, te lettél 
méltó ajándékot nyerni, hogy számunkra bűnbocsánat légy és a 
téged evők halhatatlanokká legyenek; feletted kiejtjük az anyá-
nak nevét, az elrejtett uralkodók1 és hatalmasságok elrejtett titkát; 
kiejtjük fölötted Jézus nevét. ...Jöjjön az áldás ereje és eresz-
kedjék le a kenyérre, hogy az összes résztvevő lelkek bűneiktől 
megszabaduljanak». 

A sízr szöveg csak az Atya, Fiú és Szentlélek nevének 
segítségül hívásáról tud és így a gnostikus imádságot egészen 
katholikus szellemű könyörgéssé teszi. Az egyes gnostikus fogal-
makkal már az előbbi részletekben találkoztunk. 

* * * 

A régi egyházi írók az apokrif apostol-cselekedetek közül 
Péter, András, János és Tamás cselekedeteire sütik az eretnekség 

1 "Aoyöv valószínűleg hiba àpydvxmv helyett. 
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bélyegét. De ha ez iratokat reánk maradt mai alakjukban, néha 
csak töredékeiben, olvassuk, az eretnek jelleg nem sok kivétellel 
az enkratita erkölcstanra zsugorodik össze. A többi eretnek vonást 
a katholikus átdolgozások jórészt eltüntették; nevezetesen alig 
esik szó a gnosisnak legfontosabb tanításáról, a pleroma-rend-
szerekről. A Tamás Cselekedeteiben olvasható hymnusok és szer-
tartásos imádságok kivételt képeznek, ezek úgyszólván «in mé-
dias res» vezetnek bennünket; megismerkedünk legalább Barde-
sanes iskolájának legfőbb tanításaival, közvetlenül, gnostikus for-
rások alapján, talán magának Bardesanesnek költeményeiből. Ez 
annyival fontosabb, mert egyéb ismereteinket a II—IV. századok 
ez óriási szellemi mozgalmáról, melynek gyökerei voltaképen 
már az apostolok korába és még előbbre nyúlnak vissza, egy-két 
apostoli levélen kivül csak szent Irenaeus és Origenes munkái-
ból merítjük; a későbbi egyházi írók már nem fordulhatnak 
közvetlen forrásokhoz és állításaik jó része a gnosticismus miben-
létéről, főbb gondolatairól csak általánosságokban mozog és nem 
egyszer zavaros is. Sőt még Irenaeus és Origenes sem az egyes 
gnostikus rendszeralapítóknak kortársai, hanem a későbbi nem-
zedékekkel egykorúak. 

Bár eretnek irodalmi termékekkel van dolgunk, nem tagad-
hatjuk, hogy Tamás Cselekedeteinek költői részletein, főleg a 
Sophia menyegzői énekén és a gyöngyhymnuson valami külön-
legesen érdekes és kedves jelleg vonul végig,' mely nemcsak 

1 Az itt feldolgozott részleteken kívül az apokrif irodalomban még csak 
egyetlen egy hymnusszal találkozunk az Acta Joannis 94. és 95. fejezeteiben, 
Jézusnak egy dicsőítő énekével, melyet ő az apostolokkal karban táncolva zeng, 
mielőtt a zsidók elfogják és halálra viszik. Ámde ez az ének messze elmarad 
az Acta Thomae hymnusai mögött. Összehasonlítás kedvéért jegyzetben közöl-
jük ez ének fordítását szó szerint. 

94. «Dicsőség neked, Ige ! Dicsőség neked, kegyelem ! Amen. 
Dicsőség neked, Lélek ! Dicsőség neked, Szent ! Dicsőség a te dicsősé-

gednek ! Amen. 
Dicsérünk téged, Atya. Hálát adunk neked, világosság, melyben nem 

lakozik sötétség. Amen. 
Hogy miért adunk hálát, megmondom. 
95. Megszabadulni akarok és szabadítani akarok. Amen. 
Feloldoztatni akarok és feloldani akarok. Amen. 
Megsebesíttetni akarok és sebesíteni akarok. Amen. 
Nemzetni akarok és nemzeni akarok. Amen. 
Táplálni akarok és fel akarok emésztetni. Amen. 
Hallani akarok, és akarom, hogy engem halljanak. Amen. 
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a gnosis főeszméit ismerteti meg velünk közvetlenül, amint ezek 
az isteni tiszteletben és költői feldolgozásban testet öltöttek, 
hanem az Acta Thomaet egyszersmind magasan felül emeli az 
apokrif Apostol-cselekedetek szokásos, egyforma szürkeségén és 
eszmeszegénységén. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

Gondoltatni akarok én, ki egészen gondolat vagyok. Amen. 
Meg akarok mosatni és mosni akarok. Amen. 
A kegyelem (íj x«P'ő) táncot lejt. 
Fuvolázni akarok, táncoljatok valamennyien. Amen. 
Panaszkodni akarok, jajgassatok mindnyájan. Amen. 
Egy ogdoas énekel dicséretet velünk. Amen. 
A dodekas lejt táncot fenn. Amen. 
A mindenség lejt táncot fenn. Amen. 
Aki nem táncol, nem ismeri meg a bekövetkező dolgokat. Amen. 
Menekülni akarok, és maradni akarok. Amen. 
Ékesíteni akarok, és ékesíttetni akarok. Amen. 
Egyesíttetni akarok és egyesíteni akarok. Amen. 
Nincs házam és vannak házaim. Amen. 
Nincs helyem és helyeim vannak. Amen. 
Nincs templomom és templomaim vannak. Amen. 
Világosságod vagyok, ki engem látsz. Amen. 
Tükröd vagyok, ki reám gondolsz. Amen. 
Ajtód vagyok, ki rajtam kopogtatsz. Amen. 
Utad vagyok neked utasnak. Amen.» 

E hymnus magyarázata igen nehéz. A legvalószínűbb értelmezés szerint 
a Sophia beszél, kiben a szerző egyszersmind a világ lelkét látja. A hymnus 
ellentéteit megmagyarázza, hogy a gnostikusok a Sophiát hol legfőbb isten-
nőnek, hol megszabadításra váró bukott aeonnak tartották. A Sophia megmen-
tése az összes emberi lelkek megváltását jelképezte az anyag rabszolgaságából. 



OSTWALD VILMOS ENERGETIKAI MONISMUSA. 
Felolvastatott az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1914. febr. 18-án tartott ülésében. 

Bevezetés. 

KORUNK bölcselete a monismus jegyében áll. Régente a mate-

rialismus, pantheismus, agnosticismus s positivismus nevei 
alatt szerepelt a theismusszal ellentétes bölcselet, ma inkább a 
monismus újabb köntösében lép fel. Hogy mi a monismus, na-
gyon bajos kimerítően s pon.tosan meghatározni. Maguk a mo-
nisták sincsenek vele tisztában, mert a legellentétesebb irányokat 
is oda sorozzák, míg sokszor a valóban oda tartozó elméleteket 
a monismus táborából kitessékelik. így például Drews Artúr 
klasszikus művében a monismus két legismertebb képviselőjét, 
mondhatni apostolát: Haeckelt s Ostwaldot kizárja a monisták 
társaságából. 

A monisták majd egyszerűen methodologiai rendszert ne-
veznek monismusnak, melynek eszeágában sincs teljes világnézetet 
nyújtani, majd azonban — - s a leggyakrabban — egész apró-
lékosan kidolgozott világnézetet ruháznak fel a monismus nevé-
vel. A monismus valójában különbözik az agnosticismustól s 
positivismustól, mert metafizikai térre is átlép, különbözik a régi 
materialismustól is, mert a XIX. század nagy gondolatára, a 
fejlődésre építi rendszerét, de különbözik a pantheismustól is, 
mert nem az istenség fogalmából vezeti le a világot, hanem 
megfordítva, a világ fogalmából akar eljutni a természetben rejlő 
immanans istenfogalomig. Ez azonban legtöbbször csak játék a 
szavakkal — s mint Schopenhauer mondja — eine höfliche 
Wendung, dem. Herrgott den Abschied zu geben. 

A monismus ([AÔVOÇ) ethymologice annyi, mint egyelviség, 
a dualismus egyenes ellentéte, mely az anyagi és szellemi szféra 
lényeges azonosságát hirdeti, i Tehát metafizikai elmélet, melytől 

1 Drews (Der Monismus dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. Jena, 
1908 I. 1—3.) így határozza meg a monismust: «Monismus heisst diejenige 
Weltanschauung, die nur ein einziges Prinzip oder einen einzigen Orund der 
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jól meg kell különböztetni úgy a módszertani, mint az ismeret-
elméleti s a causalis monismust. 

A monismus többfélekép kisérli meg az anyag és szellem 
dualismusát eltörölni. Aszerint, amint vagy csak az anyag, vagy 
csak a szellem egyeduralmát hirdeti s egyiket a másikba törek-
szik beleolvasztani, materialistikus és spiritualistikus monismust 
szoktunk megkülönböztetni. Legelterjedtebb a materialistikus 
monismus, mely a természettudomány nevében s tekintélyével 
lép fel, miért is természettudományos monismusnak is szokás 
nevezni. Ez a monismus a természettudomány letűnt vagy be 
nem bizonyított hypothesiseit teszi alapelveivé, s ezekre építi egész 
világnézetét. 

E monismusnak öt alakja (a mechanikai, dynamikai, ener-
getikai, hylozoistikus és pyknotikus) között legnépszerűbb a 
pyknotikus, melynek Haeckel Ernő, s az energetikai, melynek 
Ostwald Vilmos, a hírneves német kémikus és természetbölcselő 
a megalapítója és legelőkelőbb képviselője. 

A következőkben Ostwald monismusát fogom ismertetni és 
birálni ; és pedig a könnyebb áttekintés végett négy részben : 

I. Ostwald elmélete az anyagról. 
II. Ostwald elmélete az életről. 

III. Ostwald elmélete a szellemi világról. 
IV. Ostwald energetikai monismusának praktikus következ-

tetései. 
Mindegyik rész positiv kifejtése után következik a birálat.1 

I. Ostwald elmélete az anyagról. 

1. Az elmélet kifejtése. Míg a természettudományos monis-
mus többi négy alakja, majd az örökké mozgó (mechanikai m.), 
majd az erőkkel felruházott (dynamikai m.), majd az élő és 
lélekkel biró (hylozoistikus m.), majd végül az étertől éltetett 

Wirklichkeit gelten lässt». «Monismus ist nur unter der Bedingung möglich, 
dass das Weltprinzip nicht sowohl als Ursache, sondern vielmehr als Wesen 
oder Substanz der Wirklichkeit aufgefasst wird.» 

1 Ostwald elmélete következő műveiben jut kifejezésre : Vorlesungen über 
Naturphilosophie. Leipzig, 19053. Grundriss der Naturphilosophie. Leipzig, 1908. 
(Reclam.) Die Energie. Leipzig, 19122. Der energetische Imperativ. Leipzig, 1912. 
I., Monistische Sonntagspredigten. Leipzig, I. 1911, II. 1912, III. 1913. Die For-
derung des Tages. Leipzig, 19112. 
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sűrűsödő anyagot (pyknotikus) tekinti egyedüli állagnak, substan-
tiának, melyből le akarja vezetni az egész világmindenséget, 
addig az energetikai monismns — mely ugyan szintén csupán 
anyagi valóságot íogad el — még az anyag önálló, reális létét 
is tagadja s az energia egyedülvalóságát, egyeduralmát hirdeti. 
Sem anyag, sem szellem nem létezik: minden csak energia. 

Ostwald ismeretelmélete a transcendentalis reális mus felé 
hajlik. A külvilág ugyan független a mi érzékeinktől, de mi 
csak a külvilág egy részletét ismerjük, azt a részét, amelyről 
érzékeink utján tudomást szerezhetünk.1 Igaza van ugyan Kant-
nak, •— úgymond2 — hogy mi a világban csak a jelenségeket 
ismerjük meg, de magát a világot, úgy ahogy van, nem, de 
téved Kant abban, hogyha a világ «Die Welt an sich» mindennemű 
megismerhetőségét tagadja. Az elektromos és magnetikus világ 
egyáltalán nem jelenik meg előttünk, pedig kielégítő és a való-
ságot megközelítő ismereteink vannak róla. Ismereteink tehát 
elég tárgyilagosak. 

Az a kérdés, melyik az ismeret legtökéletesebb, legobjek-
tivebb, s legáltalánosabb fogalma, mi a substantia? Mindazt, amit 
érzékeink utján megismerünk, átéljük, — ez az élmény (Erleb-
nis). Oly élmény, melyet másoktól függetlenül, önállóan érzé-
kelünk, tárgy (Ding). Ha a tárgy állandó, akkor substantia a 
neve. Kantnál «Das Ding an sich», Haeckelnél a sűrűsödő, 
éterrel átitatott anyag, a Weltsubstanz, a többi bölcselő előtt az 
anyag, a materia a legáltalánosabb állag. Ostwald valamennyit 
elveti s azt mondja, hogy a legáltalánosabb, sőt egyedüli állag, 
a Weltsubstanz az energia. 

«Az energia — mondja ő 3 — a legáltalánosabb állag, mert 
minden időben s térben szerepel, de egyszersmind a legáltalá-
nosabb járulék, mert egyedül az energia szerepel, mint minőség 
időben és térben.» Tehát az idő és tér kategóriáin kívül min-

1 «Unser Weltbild ist davon abhängig, welche Energien wir so aufzu-
nehmen vermögen, dass ihre Arbeit als Sinnesempfindung in unser Bewusstsein 
übergeführt wird». (Vorlesungen über Naturph. 161.) 

2 «Insofern hat Kant recht, dass wir die Welt nur so erkennen, wie sie 
uns erscheint, nicht aber, wie sie ist. Aber insofern hat er zweifellos unrecht, 
als er jede Möglichkeit abstreitet, die Welt «an sich» zuerkennen». Die Energie. 
120—1. 1. 

3 «Die Energie ist die allgemeinste Substanz, denn sie ist das Vorhan-
dene in Zeit und Raum, und sie ist das allgemeinste Accidenz, denn sie ist 
das Unterschiedliche in Zeit und Raum». Vorlesungen. 146. 1. 
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den csak energia, sőt később még az idő fogalmát is az ener-
getikából vezeti le. 

Vizsgáljuk meg kissé, hogy keletkezett az energia fogalma, 
s hogyan próbálja vele Ostwald az anyag fogalmát eltörölni. 

Az energia a fizikában az erő fogalmából fejlődött. A fizikai 
erő nagyságát a tömeg és a gyorsulás szorzata adja: 

p (potentia) = m (massa) a (acceleratio). 
Itt tehát nem szerepel az út fogalma. Ha az erő fogalmá-

hoz hozzávesszük a megtett út fogalmát, megkapjuk az energia 
fogalmát : 

L (labor) == p (potentia) s (spatium). 
at2 

Minthogy pedig az út 5 = a gyorsulás és az idő négy-

zetének félszorzatával, az idő pedig t (tempus) = ^ a mozgás-

mennyiség és az erő hányadosával, megfelelő helyettesítésekkel . mv2 

vagyis a munka egyenlő a tömeg és a gyorsulás négyzetének 
félszorzatával. így fejlődött az erő fogalmából a mozgás fogal-
mán át a mozgási munkaképesség, a kinetikai energia fogalma, 
melynek alapegysége az erg azt a munkát jelenti, melyet az 
1 dyn erő 1 cm. uton végrehajt. Joung, Rankin s Thomson ne-
veihez fűződik e fogalomnak kifejtése s a fizikába való beveze-
tése. Az energia tehát munkaképesség, das Arbeitsfähige, mint 
Ostwald nevezi, mindaz, ami munkából származik s munkává 
változik. 1 

A fizika és kémia substantiája sokáig az anyag, a materia 
volt. A materia tulajdonságai a régi filozófia szerint: a tömeg 
(massa), minőség (elemekből áll) kiterjedés, alak, áthatol hatatlan -
ság és elpusztíthatatlanság; továbbá általános, de nem lényeges 
vonásai : tehetetlenség (vis inertiae), súly, oszthatóság és likacsos-
ság (porositas). Ámde ezeken kívül sok oly természeti jelenség 
van, amely a materia fogalmában helyet nem foglalhat, ami a 
materiának nem lehet állandó tulajdonsága: hő, világosság, villa-
mosság, mágnesség. Mi ezeknek a székhelye? Másrészről pedig 
a materia egyik-másik tulajdonsága, így pl. az elpusztíthatatlan-

1 «Energie ist Arbeit, oder alles, was aus Arbeit entsteht und sich in 
Arbeit umwandeln lässt.» Vorlesungen. 158. 1. 
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ság ráillik a mozgási nagyságra, a villamosságra, a munkaképes-
ségre is. Tehát a materia régi fogalma nem magyarázza meg az 
összes természeti jelenségeket. Egyes anyagi vegyülésekben el-
tűnik a materia lényeges jellegvonása. így pl. a vasoxidban úgy 
a vas, mint az oxigén tulajdonságai eltűntek. Hol van a vas 
anyaga, hova lett az oxigén anyaga? Mind oly kérdések, me-
lyekre a materia régi fogalma nem tud válaszolni. Itt egyedül 
az energia fogalma segít. Egyedül az energia az, amely minden 
természeti jelenségben fellelhető, vagyis minden természeti jelen-
ség az energia fogalmába illeszthető be.1 Minden természeti tüne-
mény valamilyen energiaalak, vagy energiaalakulás. A hőenergia 
átalakul mozgási energiává és megfordítva, a kémiai hővé, a 
mechanikai villamossá és megfordítva, minden energia végered-
ményben hővé változhat át. Az ember élete csakis energiaát-
alakulás. A látás a fényenergiának a szemhártyán történő ké-
miai elváltozása, a hallás a léghullámok kinetikai energiája a 
dobhártyán, a tapintás mechanikai energia, az izlés és szaglás 
kémiai energiaváltozás. 

Az energiák főbb fajai a következők : 
1. Alaki energia (Formenergie). Minden úgynevezett testnek 

van valamelyes alakja, melyet csak erőkifejtéssel, tehát 
energiával lehet megváltoztatni, s mely a hatás megszűn-
tével visszatér (rugékonyság). Az alakról tehát csak energia 
utján szerezhetünk tudomást. 

2. Térfogati energia (Volumenenergie). Minden testnek a meg-
határozott alakon kívül térfogata is van, melyet csak ener-
giával lehet megváltoztatni (gázoknál), a térfogat tehát szin-
tén energiát képvisel. 

3. Felületi energia (Oberflächenenergie). A test felületének na-
gyobbítása, vagy megszorítása csak energiával érhető el. 
Maga a felület is energiát képvisel (hajszálcsövességnél). 

4. Távolsági energia (Distanzenergie). Ide tartozik a nehézségi 
energia, melynél fogva minden test egyforma gyorsulással 
esik le a légüres térben. Itt csak a távolság nagysága, 
vagyis a magasság képviseli az energiát. 
Ez a négy az alapenergia Q runde ne rgieen. Ezeken kívül 

fontos energiaalakok : 
1 «Einzig die Energie findet sich ohne Ausnahme in allen bekannten 

Naturerscheinungen wieder, oder mit anderen Worten : alle Naturerscheinungen 
lassen sich in den Begriff der Energie einordnen». Vorlesungen. 152. 1. 
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5. Mozgási energia (Kinetische o. Bewegungsenergie) a tömeg 
és a gyorsaság összetételében rejlő munkaképesség (mv). 

6. Kémiai energia (Chemische Energie) a vegyületek kohéziójá-
ban rejlő munkaképesség. 

7. Hőenergia (Thermische o. Wärmeenergie) a hőben rejlő 
mozgási képesség. 

8. Kisugárzási energia (Strahlungsenergie) a nap fényenergiája. 
9. Villamos energia (Elektrische Energie) és végül 

10. Mágneses energia (Magnetische Energie). 
Hol marad azonban a materia? Sehol, nincs szükség reá, 

ez a tíz energia mindent megmagyaráz, egyéb tényezőre nincs 
szükség. Materia volt — most nincs. Az, amit anyagnak, testnek, 
materiának nevezünk, nem egyéb, mint térben csoportosított tömege 
bizonyos energiafajoknak, minden mögöttük rejlő energiátlan tulaj-
donos nélkülA A materia fölösleges volta kitűnik az energia 
mérésénél is. Az energia nagyságát az intenzitás és az extenzitás 
szerint mérjük. Az energia intenzitása az energia feszültségi mun-
kaképessége. Pl. a hő 150, C foka nagyobb munkaképességet 
képvisel, mint 10° C. Az energia extensitása a mennyiség nagy-
sága. Ez utóbbi számokban fejezhető ki s összeadható, az inten-
zitás azonban nem. 

Az alaki energia intensitása: az alak megváltoztatásához 
szükséges erő, extensitása: az alak nagysága és minősége. A tér-
fogati és felületi energia intensitása a megváltoztatásukhoz szük-
séges nyomás ereje, extensitásuk köb- illetve négyzet-centiméte-
rekben fejezhető ki. A nehézségi energia intenzitása az a magasság, 
amelyre a tárgyat emeljük. Mennél magasabbra helyezzük, annál 
nagyobb a munka képessége. 

A hőenergia intensitása a hő foka, extensitása az eltűnő 
entrópia. A mozgási energia intensitása a mozgási sebesség, exten-
sitása a tömeg, massa nagysága s így tovább. Intensitás s exten-
sitás szorosan hozzátartoznak egymáshoz, egyik a másik nélkül 
el nem képzelhető. Innen van, hogy a térfogati energia együtt 
jár a kiterjedéssel, a nehézségi energia súllyal, az alaki megfelelő 
alakkal. Ugyanazon intensitás mellett is észreveszünk különbsé-
geket, melyek azonban az extensitáson alapulnak. 

î «Die Materie ist ein räumlich zusammengeordneter Komplex gewisser 
Energien». Vorlesungen. 245. 1. «Die Körper sind Aggregate oder Komplexe 
von Energien allein, ohne irgend einen dahinter befindlichen, energielosen, 
und daher notwendig eigenschaftslosen Träger». Die Energie. 88. 1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 19 
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Mindezen energiaméréseknél sehol sem szorulunk az anyag 
fogalmára, az anyag fogalma feloldódik a különböző energia-
fajok intensitási vagy extensitási nagyságában, i 

Az energia nemcsak negativ értékű, amennyiben kiszorítja 
az anyagot, hanem nagyon is positiv értékű valóság, mely minden 
jelenségben mint ok is szerepel. Minden jelenség ugyanis azzal 
jellemezhető kimerítően, ha megmondjuk, hogy mily energiák 
játszottak benne szerepet. Tehát az energia causalis nagyság, a 
jelenségek oka.2 

Továbbá az energia hozza létre az idő fogalmát is. Az 
energiaátalakulás — mely csak az energetikai intenzitás különbségi 
helyzeteiben jöhet létre — idézi elő a mozgást, különben teljes 
egyensúly állana be. A mozgás hozza létre az előbb és utóbb 
fogalmait, tehát az időt is. Tehát az energia és az idő fogalma 
nagyon szoros összefüggésben vannak egymással. 

2. Bírálat. Ostwald bizonyos büszkeséggel állítja, hogy az 
ő energetikai alapfelfogása hypothesismentes elmélet, amennyiben 
minden fogalmat mérhető nagyságnak bizonyít be, s nem állít 
olyasmit, amit kísérlet vagy mérés útján nem tudna ellenőrizni. 
Kissé merész állítás, mert elméletének már az alapja, az energia 
egyeduralma, s az anyag tagadása nagyon hypothetikus. 

Igaza van abban, hogy a fizikai világban minden jelenség 
és tünemény energetikai folyamatokból áll, hogy ismeretünk 
energetikai észrevevéssel kezdődik, de tévedése az energia absolut 
fogalma. 

Téves már a substantia meghatározása. A scholastikus meg-
határozással szemben : substantia est ens per se subsistens,3 Ostwald 
azt nevezi substantiának, ami állandó. E szerint a szin is sub-
stantia, pedig a szin sehol önmagában nem létezik, hanem mindig 
valamely tárgyon. A mozgás, hő, hang azonban már Ostwald 
meghatározása szerint sem lehet substantia, mert folytonosan 
változik, sőt el is tűnhet, de mind a három energiafaj, tehát a 

1 Az intensitás és extensitás viszonyát a Die Energie 101—123. 1. fejti 
ki Ostwald, majd így következtet : «So sehen wir die Materie überflüssig wer-
den, weil wir sie analysiert und ihre Bestandteile erkannt haben». (U. o. 124. 1.) 
V. ö. még a 127. 1. 

2 Vorlesungen 152, 153. 1. Az oksági törvény energetikai fogalmazása így 
hangzik : «Es geschieht nichts ohne aequivalente Umwandlung einer oder 
mehrerer Energieformen in andere». Vorlesungen 296. 1. 

3 Sz. Tamás: Summa Theol. I. q. 3. a. 5. 
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legáltalánosabb substantiának kellene lennie. Itt van az első 
ellenmondás. 

Az energia állag és járulék is egyszersmind Ostwald szerint; 
ugyanazon tárgy ugyanegy szempontból azonban nem lehet 
önálló birtokos alany s birtokolt tárgy is. Ez a második ellen-
mondás. 

Továbbá Ostwald energiának nevezi majd a munkát, mely 
a térfogat vagy alak megváltoztatásához szükséges, majd e munka 
eredményét, magát a térfogatot vagy alakot, majd azt a működést 
is, mellyel róluk tudomást szerezhetünk : érzést, tapintást. Ez 
pedig különböző dolog, ami az energia fogalmát rendkívül elasz-
tikussá teszi. Ez a harmadik nehézség. Az energia fogalma tehát 
ismeretelméleti és logikai szempontból helytelen. 

Az energia fogalma helytelen, de ha helyes volna, akkor 
is csak korlátolt jelentőséggel birna. Az energia csak a quanti-
tativ tüneményeket magyarázhatja meg, az intensitásról értesít, 
de a minőséget nem tudja megállapítani, hanem egyszerűen leta-
gadja.1 A hő, mozgás és villamosság minden egyenértékelés 
mellett is minőségek, melyek adva vannak s melyeket a világ-
folyamatban letagadni nem lehet. Az Ostwald-féle energiafoga-
lomnak az a hibája van, ami a Darwin-féle selectiós elméletnek, 
hogy egyoldalú mennyiségi tényezőkkel akarja a minőségi különb-
ségeket megfejteni. Mach fizikus is hangoztatja, hogy az energia-
fogalom nem képes még minden fizikai jelenséget sem meg-
magyarázni és csak korlátolt érvényességgel bir.2 

Az energia fogalma nem tudja az anyag szükségeit meg-
szüntetni. 

a) Minden energiaműködésnél, vagyis munkánál meg kell 
különböztetnünk a munkaerőt, vagyis a munkát végző alanyt sub-
jectum-ot és az objectum-ot vagyis azt a tárgyat, melyen az alany 
a munkát végzi. Az előbbi lehet energiafaj, ez utóbbinak azonban 

1 Helyesen jegyzi meg Klimke (Der Monismus. Freiburg, 1911. 100. I.): 
«Die energetische Betrachtungsweise trägt nur den quantitativen Verhältnissen 
Rechnung. Indem sie die qualitativen Unterschiede im Prinzip leugnet, erhebt 
sie die quantitative Bestimmung zum alleinigen Erklärungsprinzip, ohne für 
diesen Standpunkt die nötigen sicheren Grundlagen geschaffen zu haben». 

2 «Gewiss kann das Energie-Prinzip nicht alle physikalischen Fragen 
lösen». (Wärmelehre 360. 1.) «Das Energie-Prinzip hat nur für ein begrenztes 
Tatsachengebiet Gültigkeit, über welche Grenze man sich nur einer Gewohnheit 
zulieb täuscht». (U. o. 345. 1.) 

19* 
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oly reális léttel kell birnia, mely teljesen független a mi érzék-
lésünktől. Akár tapintom a kockaalakú üveget akár nem, akár 
látom, akár nem, mégis létezik tőlem függetlenül, tehát léte füg-
getlen érzékszerveim energetikai észrevevő működésétől. Ez utóbbi 
az energia, de az energia forrása és végcélja, ahonnan kiindul 
s ahol befejeződik, reális léttel bíró valóság, anyag. Ugyanígy 
nem tudok mozgási energiát elképzelni valami mozgó s mozgató 
nélkül. A mozgató lehet energiaalak, de a mozgó valamely tárgy. 
E megkülönböztetés nélkül munkát nem tudunk elképzelni. 

b) Továbbá az energia mint tulajdonság szerepel. Ostwald 
tízféle energiát különböztetett meg. Már pedig tulajdonságot 
alap, hordozó alany nélkül nem tudunk elgondolni. Az édes, sava-
nyú, forró, hideg érzetei energiaműködések eredményei. De 
ezek az érzetek önálló léttel nem bírnak, valahonnan kiindulnak 
s az emberi érzékszervekben megjelennek s csakhamar el is 
tűnnek. Tehát úgy a forrásnak, mint a végcélnak reális léte kell 
hogy legyen, mert különben az érzetek sohasem jöhetnének 
létre, sem energia, mint tulajdonság nem képzelhető anyag, sem 
anyagi tárgy tulajdonság nélkül.1 

c) Az is fontos kérdés, hogyan egyesül a sok energia kom-
plexummá. Mert ha a sok energiaalak egy csoportban anyagi 
alap nélkül is tud létezni és működni, miért nem létezik egy-
egy energiafaj külön alap nélkül. Ha az egyed nem bír önálló 
léttel, az egyesülés nem ad önállóságot. Nemo dat, quod non 
habet. 

d) Végül maga az energetika szól az energia egyeduralma 
ellen. Az energetika második alaptörvénye szerint minden ener-
giaalak átalakulhat más energiafajjá. De valamennyi energia 
átalakulhat hővé. De az anyag teljesen sohasem alakul át hővé, 
tehát az anyag nem lehet energia.2 

Különben Ostwald maga sem tudja nélkülözni az anyag 
fogalmát. Sokszor emlegeti, vele s rajta végeztet munkát.3 

1 Dennert helyesen jegyzi meg : «Man kann nicht von Eigenschaften 
reden, ohne etwas zu setzen, das die Eigenschaft hat, und man kann umgekehrt 
auch unmöglich ein Etwas denken ohne bestimmte Eigenschaft; der Träger 
und die Eigenschaften sind untrennbar miteinander verbunden». (Die Weltan-
schaung des modernen Naturforschers. Stuttgart, 1907. 243.) 

2 V. ö. Reinke : Naturwissenschaftliche Vorträge. Heilbronn, 1908. III. 
33. I. 

3 L. Vorlesungen, 167, 243. 1. 
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Helm fizikus, ki maga is hive az energetikai magyarázatnak, 
óva int az energia fogalmának túlzott kiterjesztésétől: «Semmi-
kép sem szabad az energia alatt valamely valóban létező, a jelen-
ségek mögött kisértő lényt képzelni, olyasvalamit, ami a jelen-
ségek nélkül is létezik, egy elpusztíthatatlan, helyváltoztató sub-
stantiát. Ez teljesen alaptalan és helytelen felfogás; az energia 
csak a viszonyokat fejezi ki.»1 Képzelődés energiában abszolút 
lényt látni s nem a természeti jelenségek quantitativ viszonyainak 
jelenleg legmegfelelőbb kifejezőjét».2 

Amit Ostwald az oksági elvről és az idő fogalmáról mond, 
szintén túlzás. Az oksági elv nem pusztán energetikai elv, hanem 
logikai törvény, mely minden tapasztalatot megelőz. Másrészről 
pedig nemcsak az energetikai változásoknál, hanem magánál a 
létnél is kutatnak az ok után. Maga a lét pedig még nem energia. 

Az idő a mozgással, mint energiaműködéssel szoros kapcso-
latban van ugyan, de nem fizikai fogalom, hanem a térrel együtt 
a legáltalánosabb ős kategória, logikai fogalom. 

Végeredmény tehát az, hogy Ostwald substantia fogalma 
helytelen, energiai fogalma pedig részint bizonytalan s tetszés 
szerint tágítható és megszorítható, részint pedig mint abszolút 
valóság nem létezik és nem tudja nélkülözni a fizikai világban 
sem a hordozó alanyt, az anyagot. 

Budapest. Madarász István dr. 
(Folyt, köv.) 

1 «Keineswegs darf die Energie angesehen werden, als ein existierendes, 
hinter den Erscheinungen spukendes Wesen, ein Etwas, das auch ohne die 
Erscheinungen da sein könne, eine unzerstörbare, von Ort zu Ort bewegliche 
Substanz. Das ist eine völlig grundlose und unnütze Vorstellung ; die Energie 
bringt immer nur Relationen zum Ausdruck». (Die Energetik nach ihrer geschicht-
lichen Entwicklung. Leipzig, 1908. 350. 1.) 

2 «Es ist ein Traum, wollten wir in der Energie ein Absolutes sehen 
und nicht vielmehr nur den zurzeit schlagendsten Ausdruck quantitativer Bezie-
hungen zwischen den Naturerscheinungen». (U. o. 362. 1.) 
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II. rRODAbMI ÉRTESÍTŐ 

Philosophie u. Theologie des Modernismus, von Julius Bess-
mer S. /. Herder, Freiburg 1912. Ára füzve 8 kor. 40 fill. 611 lap. 

Jelen mű ez utóbbi 15 évnek a kath. egyház kebelén belül 
mutatkozó s érvényesülni törekvő azon tudományos irányzatával 
foglalkozik, mely a «Modernismus» nevén ismeretes. Nem terjesz-
kedik ki első sorban a különböző szerzők cáfolatára, hanem a 
legfőbb egyházi tekintélynek állásfoglalására ez irányzattal szem-
ben s eszerint: A «Pascendi» enciklika, a Lamentabili sane exitu 
debretum és a modernizmus elleni eskünek magyarázata képezi 
eszerint a műnek gerincét s három főrészre oszlik. 

Az első főrészben (1—87 1.) a szerző kifejti a modernizmus 
lényegét s egész bölcseleti és theologiai rendszerének alaptéve-
déseit: az agnosticizmust, immanentizmust és evolucionizmust 
pedig szorosan az enciklika nyomán haladva. 

A második főrészben (88—505 oldal), mely természeténél 
fogva a legterjedelmesebb a Lamentabili kezdetű dekretum egész 
anyagát ismerteti meg az olvasóval. Mint az ilyen műnél szoká-
sos a szerző szisztematizáló munkát végez s a 65 kifogásolt s a 
Szent Officium által hamisnak nyilvánított tételt néhány szempont 
szerint rendezi. A rend különben a tételek egymásutánjában meg-
volt, de szerző ezt a rendet, az egyes tételek közötti összefüggést 
még jobban kidomborítja s jelentőségüket a kath. hit szempont-
jából kiemeli. 

Ezen csoportosításból látható, hogy a modernizmus valóság-
gal a hitnek alapjait támadta meg. Az 1—8. tétel az egyház tanító 
hatalma s a hit és erkölcs tárgyában való döntéseinek kötelező 
volta ellen irányul. Az egyéni véleményt föléje helyezi az egy-
ház tanításának, a szabadságot önkénnyé fejleszti, a történelmi 
tények mellőzésével az alanyi fölfogásnak s alanyi «tudomány-
nak» követeli a döntő szerepet az egyház hagyományos tanítá-
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sával s tanító tekintélyével szemben. A Subjektivismus túlkapá-
sai előtt állunk akárcsak a protestantizmusban. 

A 9—19. tételek a modernistáknak a Szentírásról való néze-
tét foglalják össze. Szerintök a szent könyvek szerzője nem maga 
az Isten, az inspiratio fogalmát kiforgatják valóságából, sőt az 
evangélistákról nem átalják azt mondani, hogy tudatosan másították 
meg a tényeket. Itt is tehát az egyéni önkény szembeszáll e 
hagyománnyal s a történelmi tényekkel. 

A 20—26. tételek a kinyilatkoztatást veszik tagadásba. Nincs 
szerintök természetfölötti, Istentől jövő, positiv igazságközlés, 
hanem csak az emberi, természetes fölfogásban van bizonyos 
evolutio. A dogmák nem isteni tanok, hanem csak a praktikus 
élet eligazítására szánt időleges értékű képletek. íme itt van az 
infiltration de Kantianisme, a Kant-féle elméletnek beszűrődése, 
mely a legnagyobb, transcendentalis igazságokat csak a praktikus 
ész követelményeinek tekinti. 

A 27—38. tétel a Krisztusról szóló tant teljesen eltorzítja. 
Ezek szerint Krisztus istensége a szentirati könyvekből nem 
bizonyítható. Ez későbbi korok találmánya. A történelmi Krisztus 
kisebb, mint a hitnek Krisztusa. A föltámadás nincsen bizonyítva, 
tehát — mondhatjuk szent Pállal — inanis est et fides nostra. 

A 39—51. tételek szerint Krisztus egyetlen szentséget sem 
rendelt. Emlékeztető jelek csupán, melyeket az egyház létesített. 

Az 52—65. tételek végül az egyházról szólanak s azt telje-
sen emberi műnek tüntetik föl, melyre Krisztus nem is gondolt 
Igy azután nincsen olyan egyházi tan sem, mely Krisztustól 
eredne. Minden a fejlődés eredménye. Ezt most meg akarják 
akasztani s a tan megmásíthatatlanságát hirdetik. Innét a vissza-
esés. A katholicismus egész tanát tehát most alaposan revideálni 
kell, avagy dogmanélküli kereszténységre törekedni. íme tehát a 
katholicismusnak s a ker. vallásnak teljes megdöntése, alapjainak 
romba döntése. Ezen igazságot bizonyítja meggyőzően a szerző úr 
s megmutatja, hogyan ellenkeznek a modernista tételek az egyház-
nak állandó hagyományával, a Szentírással, a zsinatok kánonjaival. 

A jelen mű olvasásánál így fölnyílik szemünk és csakhamar 
eloszlik egyeseknek azon nézete, mintha az egyház túlszigoruan 
járt volna el a modernistákkal szemben. Sokat hallottunk a kon-
gregáció túlbuzgóságáról, a Szentszék kérlelhetlen harcáról stb., 
de a tények s a modernismus tanai indokolták a gyors és szi-
gorú eljárást. Hiszen a teljes rationalismus felé haladunk ily 
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módon s messze túlszárnyaljuk radicalismusban a XVI. század 
protestánsait, kik háromszázados elsikamlás után is alig jutottak 
még oda, hova a modernisták szeretnék vinni az egyházat. 

Bátran állíthatjuk, hogy a subjectivismus, a vele járó önkény 
és rationalismus a modernismus elveiben, a Lamentabili decre-
tum fölsorolt tételeiben azon fokig jutottak, hol hit és termé-
szetfölötti rend, sőt semmiféle objectiv igazság sincs többé, csak 
érzések, öntudatlan sejtelmek, öntudat alaki igények és gátat 
nem ismerő változás és evolutio van. 

A III. főrészben a modernismus elleni esküt magyarázza a 
szerző s védi a modernisták támadásai ellen. A szerző fejtege-
tései époly szakszerűek és époly fölvilágosítók, mint a könyv 
többi részében levők s a szerzőnek rendkívüli érdeme, hogy 
elfogulatlanul, nyugodtan, sine ira et studio világosítja föl olva-
sóit a modernismus mibenlétéről. A téves irányzat főbb képvi-
selőinek műveiből hosszú részleteket közöl s így azok irataiból 
közvetetlenül láthatjuk, minő éles ellentétben állanak a hittel s 
annak tanaival, a kinyilatkoztatással s az egyháznak mint isteni 
intézménynek egész lényegével. 

A fejtegetések különben essay-szerűek s ezért nélkülözzük 
az evangéliumból s a hitnek egyéb forrásaiból merített helyek-
nek s idézeteknek pontos megjelölését: viszont ez másrészt elő-
nyére is van a munkának. így ugyanis nélkülözi a szorosan 
tudományos munka nehéz vértezetét, a sok jegyzetet stb. s folyé-
kony olvasásra sokkal alkalmasabb. Nagyon kívánatos, hogy 
papságunk s különösen a hittanárok olvassák ezt a művet, mert 
így sub uno conspectu látják maguk előtt az utolsó 15 évnek 
theologiai mozgalmait, tévedéseit s kisiklásait s az egyháznak 
küzdelmét a hit épségének védelmében. így lesznek önmagok is 
világosan látók s képesek lesznek hallgatóiknak rövid, világos 
s meggyőző módon képet adni a modernismus veszélyeiről s iga-
zolni azt az igazságot, mellyel X. Piusz pápa járt el ezen szel-
lemi mozgalommal szemben. Az egyesekkel szemben mutatott 
látszólagos szigor és érdesség a hitnek épségét védelmezte, mellyel 
szemben az egyéni véleményeknek, a diei commenta-knak hát-
térbe kellett szorulniok. 

A kitűnő személyi és tárgymutatók s a világos nyomás, a 
könyvnek egész külső technikai berendezettsége csak még élveze-
tesebbé teszik annak olvasását. 

Budapest. Dr. Rott Nándor. 
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Az Őskeresztény ségből. Dogmatörténeti tanulmányok. Irta : 
Dudek János dr. egyetemi tanár. I. k. Stephaneum. Budapest. 
Ára 4 kor. 

Positiv irányú korunkban a kath. dogmák ellen a leghe-
vesebb támadásokat a történet területéről intézik. Kutatják a 
patristikát, a dogmák történetét s ezen kutatás tudományos ered-
ményei gyanánt hirdetik, hogy a kath. egyház dogmái nem a 
kereszténység életfájának eredeti termékei, hanem későbbi idegen 
szerzemények. Áthidalhatatlan szakadékkal akarják elválasztani a 
katholicismust az eredeti kereszténységtől. Azt mondják, hogy a 
kath. kereszténység nem a hamisítatlan krisztusi kereszténység. 
A mai evolutionista és naturalista theologusok, élükön Harnack-
kal, minden erejükkel azon vannak, hogy a kath. dogmákat «a 
II. században a hellenismus befolyása által átalakult, emberi gon-
dolatokkal bővült s ezen alapon továbbfejlődött őskereszténység 
torzszülöttjeinek tüntessék föl». E célból a hagyomány forrásait 
viszik ellenünk a harcba. A dogmák történetére utalva kimond-
ják a sententiát: ab initio autem non fuit sic. Misem természe-
tesebb, minthogy a kath. dogmatikusok is e térre lépnek, kutat-
nak, ellenőrzik ellenfeleiket, hogy vájjon a kath. egyház dogmái 
csakugyan eltérnek-e az őskereszténység kutatóinak a megállapí-
tásaitól. Ők is a ma népszerű dogmatörténeti módszert követik, 
mely a legrégibb forrásokra fekteti a fősúlyt s a genetikus egy-
másutánt tartja szem előtt. 

A külföldön már serényen folyik ez irányban a munka. 
Egymásután jelennek meg az alapos dogmatörténeti munkák s 
az idők és igények változásának megfelelően kezdik írni a tan-
könyveket is. Nálunk dr. Dudek mondható úttörőnek a dogma-
történeti kutatás terén. «A bűnbocsánat az ősegyházban» 1910-
ben megjelent művének folytatása gyanánt tekinthető a jelen 
kötet. Négy tanulmányt tartalmaz: A dogmátlan őskereszténység, 
Az eucharistia szentsége a Didachéban, A csoda hajdan és most, 
Az őskeresztény áldozat Ireneusig. Céljuk kideríteni : vájjon 
ezekre a tételekre nézve valóban mást tanítottak-e a trienti zsinat 
atyái s mást hiszünk-e mi, mint ami róluk az őskeresztény iro-
dalmi forrásokban foglaltatik? Csakugyan hamis fejlődés ered-
ményei-e ? 

Azt az álláspontot, hogy az őskereszténység dogmátlan volt, 
azaz, hogy az első három században nem volt hitvallása, a tudo-
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mányos világban Harnack képviseli. Loisy és a modernisták csak 
visszhangjai Harnacknak. Dudek Harnacknak a Didachéról írt 
kommentárját összehasonlítja magával a Didachéval s kimutatja, 
hogy H. eljárásmódja nem tudományos, mert nem mint tudós, 
hanem mint felekezeti ember foglalkozik az irattal. Van amit 
elhallgat, van amit alap nélkül élére állít. Azután a Didaché 
szövege nyomán előadja annak dogmatikai tartalmát: van Isten, 
az Isten szent, mindenható, háromszemélyű, Krisztus az Isten Fia 
stb. Tehát csak a Didachéra, erre az I. századbeli, apostolkori 
iratra támaszkodva is állítható, hogy az őskereszténységnek voltak 
dogmái. 

A Didaché dogmatikai tartalmából a második tanulmány-
ban külön veszi beható tárgyalás alá az eucharistiáról szóló 
egyik részletet, az ú. n. eucharistikus imákat. Ezeknek ma már 
egész irodalmuk van. Dudek azokkal szemben, akik szerint a két 
ima nem az eucharistiára vonatkozik, részletesen igazolja, hogy 
azok csakis az eucharistiáról érthetők. Az összes jegyek nyilván-
valóan csak a Krisztus teste és véréből álló eucharistiára ille-
nek rá, csak ez «szent», csak ez nevezhető «szellemi ételnek és 
italnak», csak ez biztosíthat örök életet. Érdekes, hogy Harnack 
szintén elismeri a didachéi imáknak eucharistikus tartalmát. 
Csakhogy szerinte a didachéi eucharistia nem magától Krisztus-
tól való, hanem későbbi emberi találmány, a hitközségek később 
fejlődött és pedig idegen befolyás alatt fejlődött hitének vissza-
vetítése Jézus korába. 

Legterjedelmesebb az őskeresztény áldozatról szóló tanul-
mány. Dogmatörténeti szempontból tárgyalja az eucharistiát mint 
áldozatot egészen Ireneusig. A kérdés ez: a fönnmaradt őske-
resztény irodalmi források szerint áldozatnak kell-e az eucharis-
tiát tekintenünk s ha igen, mit kell ezen áldozat alatt ugyancsak 
az őskeresztény felfogás szerint érteni? Megismertet azon beható 
történeti kutatások eredményeivel, melyeket legújabban Harnack 
(prot.), Reuz és Wieland (kath.) végeztek. Mindezek azt állítják, 
hogy az őskeresztények az áldozaton nem az eucharistikus 
kenyér és bor fölajánlását értették, hanem a kisérő imát. Az ál-
dozat: Isten dicsőítése az eucharistikus imák által, nem pedig: 
oblatio rei sensibilis, Krisztus testének és vérének a fölajánlása. 
Szerző az utolsó vacsorai szavaktól egészen Ireneusig (szent Pál 
levelei, Didaché 14. fej., római szent Kelemen I. ad Cor., szent 
Ignác levelei, Jusztin Dialógusa, Aristides és Athenagoras apo-
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logiái (sem pro, sem contra nem használhatók), Alex. Kelemen, 
Ireneus adv. haeceses) szorgosan át- és átvizsgálja a meglevő 
forrásokat s meggyőző érveléssel bizonyítja be, hogy az őske-
resztény irodalmi források az említett nézeteket nem fedik. Rau-
schennel megállapítja: Wieland hat seine These nicht bewiesen; 
sie ist auch wissenschaftlich abzulehnen (Euch, und Buszsakr. 
66. 1.). A tudomány az őskeresztény imás áldozatról semmit 
sem tud. 

Dr. Dudeknek elismert dogmatikus tekintélye, kitűnő irói 
neve szükségtelenné teszi, hogy művének kiválóságát külön ki-
emeljem s olvasását ajánljam. Nagy érdeklődéssel várjuk a to-
vábbi kötetek megjelenését. Igaz, hogy politizáló nemzet vagyunk 
s a hittudományok művelésére mostoha viszonyok között élünk. 
De ezen körülmény a szerzőt bizonyára nem fogja visszatartani 
attól, hogy fáradságos szellemi munkájának eredményeit ezután 
is a nyilvánosság elé bocsássa. Ha a tudományos kutatások a 
szerző vallási meggyőződését fokozták, művei nem kisebb hatás-
sal lesznek azokra, akik a vallási kérdések tudományos megvi-
lágítása iránt érdeklődnek és szolidabb szellemi táplálékot is 
kívánnak. 

Esztergom. Dr. Wiedermann Károly. 

Erasmus : A gyermekek Nevelése, A tanulmányok Módszere. 
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Péter János. 
Kiadja a Kath. Középiskolai Tanáregyesület, 1913. Ara 3 korona. 
Pedagógiai Könyvtár, szerk. Komis Oyula. III. k. 129 1. 

Ez a két munkája Erasmusnak a mai változott viszonyok 
között is megérdemli, hogy minél többen olvassák azokat. Ha 
nincsenek is bennük nagy számban olyan gondolatok, melyeket 
a mi korunk emberei értékesíthetnek, ha ebben a tekintetben 
messzire állnak is Montaigne mögött, az igazság mégis az, hogy 
Erasmus két munkájának nemcsak történelmi értéke van. Az 
elsőnek teljes cime: a gyermekek korai erkölcsös és tudomá-
nyos nevelése, latinul declamatio de pueris ad virtutem ac 1 ité-
ras liberaliter instituendis, idque protinus a nativitate. 1529. 

Erasmus az ókori görög és római pedagógiai irók művei 
alapján írta meg ezt a munkát, kik közül Plutarchos és Quin-
tilianus műveit használta föl elsősorban munkája megírására, 
azután Platónnak és Aristotelesnek műveit. A renaissance hatása 
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is érezhető nála, mely a műveltség és a tudomány értékelésében 
a nevelés problémáit az egyéniség fejlődése érdekében mérle-
geli, amely egyéniség nevelésében földi célok is szerepelnek. 

Az egész munka két részből áll. Az első részben van három 
fejezet, melyek ismét kisebb caputokra oszlanak, a második 
részben két fejezet hasonló fölosztással. (43—107. 1.) 

Mindjárt az első sorokban lándzsát tör amellett, hogy nem-
csak a nevelést, hanem a tanítást is korán kell megkezdeni a 
műveltség megalapozása céljából, mivel a műveletlen ember nem 
tekinthető embernek. (I. r. I. fej. 45—54. 1.) 

A következőben az elhanyagolt nevelés következményeit 
tárgyalja, nemkülönben foglalkozik a nevelésben előforduló hibák-
kal és a nevelés lehetőségével. (I. r. 2. fej. 54—63. 1.) Ezután 
beszél a nevelő megválasztásáról, a szülők kötelességeiről a 
tanító munkásságának a megismerésében, a gyermek korának és 
egyéni hajlamainak figyelembevételéről, az erkölcsi nevelés ele-
meiről a szoktatás által, a tudományos és az erkölcsi nevelés 
elemeiről a hétéves kor előtt, a tiszta és a hibátlan kiejtést a 
gyermekkorban lehet elsajátítani, az emlékezőtehetség és az után-
zat szerepe a nyelvtanulásban, a nevelés munkáját legjobb volna 
a szülőknek elvégezni. (1. r. 3. fej. 63—77. 1.) 

A második rész első fejezetében a következők vannak: a 
testi nevelésre fordított túlságos gond, a tanulás megkönnyítése 
és megkedveltetése, a tanító megnyerő egyénisége, alkalmasak-e 
a nők a fiúgyermekek tanítására, kolostori iskolák, a nevelésben a 
testi büntetést kerülni kell, a szégyenérzet és a dicséret a nevelés-
ben, a testi büntetés mint utolsó eszköz, a leendő tanító képzése, 
a jutalmazás, a növendék szeresse meg tanítóját. (77—92. 1.) 

A befejező részben a tanításra terjeszkedik ki, midőn is azt 
tárgyalja, hogy az ismeretek közlésében alkalmazkodni kell a 
növendék fejlődéséhez, a tanítás első föladata a nyelvek elsajátít-
tatása, a gyermekek hajlama különböző irányú, a szemléltetés a 
nyelvoktatásban, a nyelvtan tanulását könnyűvé kell tenni, az 
ifjúkor okos fölhasználása, az ókori életből vett példák, hogy mit 
eredményeznek a korai tanulmányok, a XV. és XVI. század hibái 
az oktatás módszerében. (II. r. 2. fej. 93—107.) 

A tartalmi ismertetés mutatja, hogy szintén nem rendszeres 
munka Erasmus munkája sem, hanem egy alkalmi mű, melyben 
tanulmányának és tapasztalásának eredményeit foglalta össze, még 
pedig nem elsősorban tanítók számára, hanem a clevei herceg 
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személyében, akinek a számára írta ezt a kis munkáját, művelt 
urí emberek számára, hogy az itt egybefoglalt utasítások alapján 
járjanak el gyermekeik nevelésében. Kora iskolájának rákfenéjé-
ről, a botbüntetésről érdekesen tárgyal. (80—90. 1.) Ezeknek a 
soroknak kortörténelmi jelentősége van; megegyez különben 
Montaignenak hasonló helyével. 

A második munka a tanulmányok módszere, de studio 
bonarum literarum 1511., tanítók számára készült, melyben az 
irodalmi művek tanításának és tanulmányozásának rendjét és 
beosztását tárgyalja abból a célból, hogy az irók így történő 
tanulmányozásában a tudományosság tetőpontjára jusson el a 
tanító és ide jutván, vezetni tudja tanítványait. 

Az egész munka tizenegy kis fejezetből áll (108—129. 1.) 
és a következő a tartalma : az oktatásban első föladat a görög és 
latin nyelvtan elemeinek elsajátítása, ezután következik az olvas-
tatás, az irók sorrendje, a nyelvet legkönnyebben beszélgetés által 
lehet elsajátítani, az Írásbeli föladatok tárgyai, a nyelvtan nehe-
zebb szabályai, az olvasmányok értékesítése az erkölcsi nevelés 
javára stb. 

Érdekes, hogy a gyermeket mindjárt két nyelvre, a görögre 
és a latinra akarja tanítani (109. 1.), valamint az is, hogy a görög 
irók sorában első helyre teszi Lucianust, utána következnek 
Demosthenes és Herodotos (110. 1.) és a latin egyházatyák közül 
csak kettő olvasását ajánlja, szent Ambrusét és szent Jeromos 
olvasását. (114. 1.) 

A fordító könnyen kezelte a latin szöveget és gondosan és 
szépen is fordított. A fordításából azt látom, hogy ismeri Eras-
musnak es korának szellemi életét, ami nélkül nem is tudjuk 
Erasmus műveit lefordítani. Értékes a fordítónak a fordítás előtt 
közölt tanulmánya: Erasmus élete és müvei (5—40. 1.), melyben 
kimerítően mutatja be a XVI. századnak ezt a kétségkívül kiváló 
emberét. Nem könnyű Erasmus életrajzát megírni. Kivételes egyé-
niségének megfestésében sok nehézséggel kell megküzdeni az 
irónak, mivel szavai és tettei sokszor ellenkeznek egymással. 
Nehéz különösen Lutherrel való viszonyának megvilágítása, me-
lyet a fordító is (14—16. 1.) több lapon tárgyal Luther és Eras-
mus levelei alapján és a tudomány szeretetéből magyarázza meg 
úgy Lutherhez pártolását, mint Luthertől elpártolását Erasmus-
nak. Tiszteletreméltó vélemény ez, de még nem igazság. Azok-
ból a levelekből, melyeket Erasmus VII. Kelemen pápához 
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(1523—1534.) intézett, jobban kitűnik, mennyire nem volt Eras-
mus őszinte sem 1521. előtt, sem 1521. után Lutherhez való viszo-
nyának beismerésében. 

Budapest. Dr. Acsay Antal. 

Summarium Theologiae Morális. Scripsit Sac. Nicolaus Se-
bastiani. Augustae Taurinorum. 1913. VIII. és 398. Ára 4 frank. 

A cím jelzi, de a szerző maga is mondja, hogy könyve, ha 
nem is épen dióhéjban, de mindenesetre igen röviden foglalja 
össze mindazt, amit egy lelkipásztornak a keresztény erkölcs-
tanból tudnia kell. Magam repetitoriumnak nevezném a könyvet, 
mely semmiesetre sem elég vagy megfelelő a kezdőnek, ehhez 
igen rövid, de jó szolgálatot tesz azoknak, akik már bővebben 
tanulmányozták a keresztény élet tudományát, s most össze 
akarják foglalni, mondjuk szentelés, mondjuk plébánosi vizsgálat, 
esetleg szigorlat előtt mindazt, ami fontos, lényeges. 

Sebastiani könyve az olasz és francia theologiai tanterv 
keretébe illeszkedik, mely t. i. külön lelkipásztorkodástant nem 
ismer. Könyve három részre oszlik. A Liber primus az erkölcs 
alapelveivel foglalkozik. De actu humano, de moralitate actus 
humani. De lege, de peccatis, de conscientia. Itt a jó cseleke-
detről, annak kellékeiről alig szól, de annál bővebben a rossz 
cselekedetről, de actu malo. A keresztény morál jellegének sok-
kal jobban megfelel, ha positiv, ha főleg és első sorban arról 
szól, mit kell tennünk és csak másodsorban, hogy mit nem sza-
bad cselekednünk. A keresztény élet Krisztus követése és nem 
első sorban a bűnök kerülése. A keresztény erkölcstan nem 
gyónótükör, nem bűnök jegyzéke, hanem a mennyei ember képé-
nek föltüntetése. 

A második könyv, Liber alter, a kötelességekről szól. Kö-
vetkezetlenségnek tartom, hogy itt a Sectio prímánál a felosztási 
szempontokat az erényekből veszi, tárgyalván a hit, remény és 
szeretet erényeiről, a Sectio alteránál pedig, az erkölcsi erények 
helyett a parancsolatokat veszi föl felosztó szempontoknak, s egy-
részt a tízparancsolat, másrészt az egyház öt parancsolata fonalán 
tárgyalja a kötelességeket. Vagy egyiket, vagy másikat kellett 
volna irányadónak venni az egész tárgyalás folyamán. így a fel-
osztás sem nem logikus, sem nem világos. 

A harmadik könyv, Liber tertius, a keresztény élet eszkö-
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zeiről, de mediis et subsidiis szól, vagyis a szentségek, szentel-
mények és egyházi büntetésekről. A büntetéseket legjobb lett 
volna az egyházjogra bizni, de ha már egyáltalán tárgyalni 
akarta, nem kellett volna a szentségek és szentelmények, tehát 
a lelki javak és áldások közé, mintegy elszigetelőnek közbe-
szúrni. A felosztás rendje ez a szerzőnél : De mediis a Jesu 
Christo datis seu de sacramentis. Azután : De mediis ab Ecclesia 
editis és itt, mintha csak az egyház büntető jellegét kidomborí-
tani akarná, először szól de mediis coërcitivis (a kényszerítő 
eszközökről) és csak azután, végül : de mediis incitantibus (de 
indulgentiis, de iubilaeo, de alteri privilegiato, de sacramenta-
libus). Mintha az egyháznak főrendeltetése az lenne, hogy ki-
átkozzon, felfüggesszen, degradáljon. Volt a bécsi egyetemen 
egy jogtanárunk, aki legnagyobb örömmel az egyházi bünteté-
seket tárgyalta, főkép de processu ecclesiastico-criminali! Jog-
tanártól ezt nem lehet olyan rossz néven venni, de egy morális 
professzor már csak tartsa többre a szentelményeket, mint az 
excommunicatiót. A középkori székesegyházak nagy művészei 
az áldás kelyhével kezében ábrázolták az egyházat, nem korbács-
csal. Az egyház első sorban és főkép áldást közvetíteni van 
hivatva, nem az ostort suhogtatni. 

Hogy pedig én is ne csak az ostort, a kritika ostorát su-
hogtassam, örömmel térek át a munka előnyeire. A szerző mo-
rális Ítéleteiben józan, mérsékelt probabilista, s ha az alapelveket 
kissé túlröviden is tárgyalja, a második könyvben, ahol a köte-
lességekről szól, valamint a harmadikban is, tömör, szabatos 
stílusával sokkal több anyagot nyújt, mint az ember első pilla-
natban gondolná, vagy remélhetné. Szinte többet, mint Müller, 
vagy Lehmkuhl, kiknek kézikönyve pedig sokkal nagyobb ter-
jedelmű. Milyen teljesen és modernül tárgyalja például a pro-
curatio abortust. De módis dominium acquirendi et contractibus 
többet nyújt sokkal, mint sok morális szerző. Olasz hatás érzik 
a böjtről szóló tractatuson. Noldinnal és a legtöbb Alpeseken 
inneni moralistával szemben nem engedi meg némely vízi ma-
darak és emlősök húsának élvezetét böjti napokon. Indokolása 
itt határozottan hibás. A régiek sem tartották a böjti ételek dol-
gában szem előtt a tudományos fogalmakat, hanem a köznapi 
magyarázatot, felfogást. 

Mindent összefoglalva ismételten hangsúlyozom, hogy a 
szerző a maga világos, szabatos, tömör stílusával bámulatos 
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mennyiségű anyagot szorított össze 398 lap keretébe. Nem cse-
kély dicséretére válik az sem, hogy a szerző könyve a szó leg-
jobb értelmében korszerű, vagy ahogy az angol mondja : «up to 
date». Az 1912-iki új rendeleteket, határozatokat mind közli, pl. 
a S. C. C. 1912 május 3-iki, vagy ugyancsak a S. C. C. 1912 
nov. 28-iki rendeletét, sőt, ámbár a könyvet 1913-ban nyomták, 
közli a S. O. Sect. d. Indulg. 1913 febr. 19. és 20-iki rendeleteit 
a kiváltságos oltárnál végzendő misék rítusánál. 

Egészben véve Sebastiani új könyvét főkép mint repetito-
riumot a legmelegebben ajánljuk a papság figyelmébe. 

Nagyvárad. Dr. Némethy Gyula. 

Dr. Friedrich Wagner, Das natürliche Sittengesetz. Freiburg 
im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, 1911. 120 old. 

A jelen füzet egy etikai alapkérdéssel foglalkozik, amelynek 
fontossága hasonlít az oksági elv kérdésének fontosságához a 
metafizikában. Mondható, hogy Hume óta az egész bölcselet a 
causalitas körül forog; minden attól függ, vájjon az okság üres 
szó-e, értelmünknek alanyi kategóriája-e, vagy pedig objektiv is 
általános érvényű valóság. Amint akadtak gondolkodók, akik az 
oksági elvnek tárgyi és általános érvényét tagadták, úgy vannak 
etikusok is, akik nem fogadnak el örök érvényű, általánosan 
kötelező, az emberek szivébe irt, változatlan természeti erkölcs-
törvényt, hanem csak ideig-óráig tartó, relativ értékű, folytonos 
változásnak alávetetett, népek és idők szerint eltérő erkölcsi elő-
írásokat. 

Ez az utóbbi tény fájdalmasan érintette szerzőt és arra 
ösztökélte, hogy ezzel a nagyfontosságú kérdéssel tisztába jöjjön. 
Nem tud megbarátkozni Nietzsché-nek jelszavával, mely szerint 
a régi, hagyományos etikai értékeket át kell értékelni (Umwertung) 
és sajnálattal látja, hogy azok a szerzők is (Paulsen, Wundt), 
akiktől a mai nemzedék igen nagy része bölcseséget tanul, hatá-
rozatlan vagy épenséggel téves nézeteket terjesztenek épen erről 
a sarkalatos pontról is, melytől az etikában nemcsak sok dolog, 
hanem minden függ. Ha megfigyelte volna a napi sajtót, szerző 
észrevette volna, hogy elsősorban az evolutionismus, jelesen 
Spencer bölcselete az, amely a lex naturalisba vetett hitet a leg-
több emberben állandóan és következetesen gyengíti, elhomá-
lyosítja, zavarja és aláássa. 
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Mint mondom, ezek a belviszonyok arra birták szerzőt, hogy 
az isteni eredetű, az embereknek lelkébe kitörülhetetlenül beleirt, 
változatlan erkölcsi természeti törvényről (lex naturalis) szóló 
keresztény tant újból és a szokottnál behatóbban kifejtse és meg-
világítsa. 

Az erkölcsbölcseletnek és a ker. morálisnak tankönyvei csak 
röviden foglalkoznak ezzel a sarkalatos problémával és legnagyobb 
fogyatékosságuk az, hogy legtöbbnyire ezen természeti törvény-
nek csak létezését és tulajdonságait fejtegetik, de már tartalmát 
nem ismertetik és nem határozzák meg oly részletesen és pon-
tosan, mint ahogy az kívánatos volna. A tankönyvek ebben a 
szóban forgó pontban Aqu. szent Tamásra támaszkodnak, aki a lex 
naturálisról szóló tant az ő megszokott éleslátásával körvonal ózta. 
Sz. Tamás is felhasznált régibb forrásokat, jelesen tekintetbe vette 
Alexander Halensis-nek, szent Ágostonnak, a Szentírásnak és Aris-
totelesnek idevonatkozó eszméit. Ám ő sem foglalkozik ezzel a 
kérdéssel egy helyütt és kimerítően, hanem úgy, hogy a fődol-
gokat elmondja a Summa theologica egy quaestiójában, kapcso-
latban a törvényről szóló tannal, többi mondanivalója pedig 
elszórtan található meg a két Summának különféle helyein. 

Mármost szerző igazi német alapossággal és hangyaszor-
galommal összekeresgélte és összegyűjtötte mindazt, ami szent 
Tamásnál a lex naturálisról található és a legkülönfélébb objec-
tiókból, tételekből és feleletekből egyenesen meríthető, kihámoz-
ható vagy okoskodásokkal és következtetésekkel megállapítható. 
Ily módon sok helyütt több világosságot sikerült behoznia abba, 
amit mi eddig a lex naturalis létezéséről, a lex aeterna-val való 
összefüggéséről, tartalmáról, tulajdonságairól, közzétételéről, isme-
retéről és sanctio-járól tudtunk. Különösen felhívom a figyelmet 
a II. nagy fejezetre, melynek cime: Der Inhalt des natürlichen 
Sittengesetzes. Váltig hangoztatjuk, hogy lex naturalis van, de 
hogy konkrét módon szólva, melyek azok az erkölcsi előírások, 
amelyek a természeti törvény erejével minden embert köteleznek, 
arról az eddigi erkölcstani munkákból keveset tudtunk meg. 
Bizonyos kinos homály borította épen azt a területet, ahol szemünk 
tisztán akart látni. Szerző szent Tamás nyomán és kapcsolatban a 
dekalogussal szabatosan iparkodik meghatározni, hogy mely 
erkölcsi előírások tartoznak a lex naturis körébe. A füzetnek 
legtanulságosabb része ez. (33—78. 11.) 

Nagy gyengéje a jelen füzetnek, hogy írója mielőttünk 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 20 
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dolgozik. Szemünk láttára kutat, hámoz, szaladgál egyik helyről 
a másikra; végig kell néznünk, hogy iparkodik megfogni valamely 
a lex naturalisra vonatkozó gondolatot, miképen siklik az ki 
angolna módjára ujjai közül, mily mesterkedésekkel igyekszik 
azt újból megfogni és minden oldalról megmutatni stb. Jobban 
tette volna, hogyha megismertet kutatásának eredményeivel, 
küzködéseinek feltüntetésével pedig nem untat. De hát «naturam 
germanicam expellas furca». 

Az etika művelője jó hasznát veszi a füzetnek, más nem 
igen fogja elolvasni. 

Budapest. Dr. Jehlicska Ferenc. 

A házasság jogi és erkölcsi szempontból. Irta dr. Schermann 
Egyed pannonhalmi theol. tanár. Budapest. A Szent-István-Társulat 
bizománya. 1913. 8-r. 94. 1. Ára 2 kor. 

Teljes házasságjog rövid 94 oldalon! Szokatlan jelenség 
amit szerző azzal akar indokolni, hogy pusztán gyakorlati cél 
tartott szem előtt, t. i. a növendékpapok első kiképzését és a 
lelkipásztorok tájékoztatását s ezért minden fölösleges tudományos 
apparatust és minden vitát mellőzhetni vélt. Ezáltal valóban a 
képzelhető legnagyobb rövidséget sikerült elérnie, de hogy a 
munka így a kitűzött gyakorlati célnak megfelel-e, nagyon két-
séges. A növendékpapok számára ennyi tudás, amennyit ez a 
könyv nyújt, a tényleges lelkipásztorok számára a mindennapi 
életben előforduló esetekre ennyi útbaigazítás alig lehet elegendő. 
A szerző — úgy látszik — szerzetes tanárjelölteket tartott szeme előtt, 
akiknek, mivel nem lesznek gyakorlati lelkipásztorok, elég lehet 
ennyi, de a lelkipásztorkodásra készülő növendékpapoknak aligha. 

Az anyagi teljességet bizonyos értelemben nem tagadjuk. 
Valóban, a házasságjognak minden lényeges és jelentős kérdését 
megpendíti a szerző, de a legtöbbször igazán csakhogy épen 
megpendíti. Meghatározásokat, osztályozásokat, fölsorolásokat sok-
szor csak úgy odavet, kifejtés, magyarázat nélkül. Az egész 
vázlatszerű. Megadja egy helyes házasságjogi munka tervezését, 
megjelöli a tárgyalandó kérdéseket, anélkül, hogy megfelelően 
kidolgozta volna. Vannak ugyan részletesebben kidolgozott para-
grafusok is, pl. a VI. fejezet 4., 5., 6. §-ai, mindamellett általános-
ságban állnak a mondottak. 

A munka tudományos jellegét és értékét azonban épenség-
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gel nem akarjuk érinteni. Jól átgondolt rendszerbe foglalja a 
házasságjog fontosabb pontjait, többnyire a tudomány mai szín-
vonalán mozog, figyelemmel van a legújabb közönséges és 
partikulär jogi intézkedésekre s közli a magyar polgári házassági 
törvényből is a legszükségesebb tudnivalókat. Mindezeknél fogva 
van gyakorlati jelentősége is, közönséges esetekre fog gyors 
útbaigazítással szolgálni, magyar nyelven nyújtva a valamikor 
latinul tanultakat szinte újszerű megvilágításba helyezi a jól ismert 
kérdéseket is, csak épen azt nem gondoljuk, hogy a növendék-
papok első kiképzésére és a lelkipásztorok tájékoztatására így, 
magában elég volna. 

A részletekre is volna néhány megjegyzésünk. 
A 10. oldalon arról van szó, hogy a nem keresztények 

házassága felbontatik 1. a Privilegium Paulinum esetén, 2. a pápa 
fölmentése folytán, ha legalább az egyik fél kereszténnyé lesz. Azt 
a «legalább»-ot nem értjük. Tehát akkor is fölmenthetne a pápa, 
ha mindakét fél kereszénnyé lesz? Aligha akarja a szerző ezt 
mondani. Teljesen fölösleges ezért és megtévesztő az a «legalább». 

A 24. lapon azt olvassuk, hogy a clandestinitas akadályát 
a vegyes házasságokra nézve Ausztriában megszüntette XVI. 
Gergely 1841-ben. Ez nem áll, mert az osztrák Lambruschini 
instructio csak a passiva assistentia alkalmazását engedte meg, 
s egy szót sem szól a trienti forma felfüggesztéséről a vegyes 
házasságokra nézve. 

A 25. lapon a vegyes házasságokról származó gyermekek 
vallására vonatkozó magyar jog ismertetése kissé zavaros és téves. 
«Végül 1894-ben a kormány a polgári házasság létesítésekor 
visszatért a régi törvénymagyarázatra...» Világosabb és helyesebb 
volna azt mondani egyszerűen, hogy a törvényhozás megalkotta 
az 1894 : XXXII. t.-cikket. — Folytatólag arról van szó, hogy vegyes 
vallású házasság esetén megegyezhetnek a házasulandók a polgári 
kötés előtt születendő gyermekeik vallására nézve (hogy milyen 
vallásra szólhat ez a megegyezés, az már hiányzik), és ezen 
egyességen a megkötés után már nem változtathatnak, «úgyhogy 
a megegyezés ellenére a hét éven aluli vagy ezután születendő 
gyermekek már csak úgy nevelhetők más vallásban, ha maga a 
szülő is az illető vallásra tér s így a házasság egyvallásúak házas-
ságává lesz, míg a hét éven fölüli, de tizennyolcadik évüket még 
el nem ért gyermekekre teljesen az 1868. évi törvény a mérvadó». 
Hiányzik itt annak kiemelése, hogy a hét éven aluli vagy ezután 

20* 
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születendő gyermekek csak akkor nevelhetők más vallásban, 
mint amelyre a megegyezés szólt, ha az egyik fél vallásváltoz-
tatása után új megegyezés jön létre és az a más vallás nem 
akármilyen vallás lehet, hanem csakis a szülőknek most már 
közös vallása, mivel az egyik fél, melynek vallása javára szólt 
az első megegyezés, most a másik fél vallására tért. Teljesen téves 
az idézett részlet utolsó mondata, mert a szóban forgó esetben a 
hét éven felüli de a tizennyolc éven aluli gyermekek a gyámha-
tóság beleegyezésével a szülők vallására térhetnek. — Ha nem 
egyeznek meg, a gyermekek most is nemük szerint követik a 
szülők vallását. «Utóbb — véli a szerző — csak úgy történhetik 
változás, ha maga a szülő is áttér s így a házasság egyvallásúak 
házasságává lesz». Az igazság az, hogy a hét éven aluli gyermek 
a nemebeli vallását változtató szülővel vele megy, ahányszor csak 
vallást változtat és akármilyen is az a vallás, csak bevett vagy 
törvényesen elismert ugyan; ha azonban egyvallásúak házassá-
gává lesz a vegyes vallású házasság, a hétéven fölüliek is követ-
hetik a szülők közös vallását gyámhatósági engedéllyel. 

A 27. lapon téves a b) pont, mert ha megvan a kritérium 
(férfiaknál betöltött 14., nőknél 12. év), ha hiányzik is a testi fej-
lettség, nincs rr.eg a korhiány akadálya. Hiszen különben semmit 
sem használna a praesumtio iuris, mert mégis csak külön kellene 
megvizsgálni minden esetben, hogy megvan-e a testi fejlettség. 

A 28. lapon, a korhiányra vonatkozó magyar polgári jogi 
szabályok ismertetésénél jó lett volna megemlíteni, hogy a 
cselekvőképesség hiánya semmisítő akadály, a testi fejlettség és 
kiskorúaknál az előírt beleegyezés hiánya pedig megtámadhatási 
bontó akadály. 

Amit az 54. lapon olvasunk, hogy t. i. az esztergomi 
tartományi zsinat szerint az unitárius, ha katholikussal akar egybe-
kelni, föltételesen újra keresztelendő, igaz ugyan, vagyis a zsinat 
csakugyan ezt rendeli, de mint élő jogszabályt nem lehet már 
föltüntetni, mert az egyház ez állas ponton régen túladott (S. C. 
Inqu. 1830. nov. 17., 1890. szept. 18., 1880. júl. 7., 1891. febr. 4.: 
Baptismus dubius sive dubio iuris sive facti in ordine ad vali-
ditatem matrimonii habendus est ut validus.) 

A 75. lap 3. jegyzetében idézett döntvénye a S. C. Concilii-
nek nem 1856 okt. 25-én, hanem 1586-ban kelt s azt mondja, 
hogy püspöki engedél.yel lehet csak a délutáni ájtatosság alkal-
mával hirdetni. 
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A 83. lapon azt olvassuk, hogy vegyes házasság esetén a 
kauciókról jegyzőkönyv állítandó ki s esküt tesznek a felek. Erről 
az esküről az 1895. szept. 1-én kelt püspökkari instructio csak 
azt mondja: Si fieri potest, juramento firmandum (promissum), a 
gyakorlatban pedig rendszerint eltekintenek tőle. 

A 86. oldalon a közönséges érvényesítésről szóltában azt 
mondja a szerző, hogy az ágyasság is konvalidálható. Soha. 
Az olyan összeköttetés, mely neque sepeciem matrimonii habet, 
semmikép sem érvényesíthető. Ott legfeljebb első házasságkötésről 
lehet szó, nem pedig egy előbbi, de érvénytelen házasság kon-
validálásáról. 

Ezek lényegesebb észrevételeink, anélkül azonban, hogy 
az elírások kimerítő felsorolására törekedtünk volna. Ezektől elte-
kintve a munkát a fentebb érintett okokból szívesen ajánljuk az 
egyházjog iránt érdeklődök figyelmébe. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

Dr. Oyömörey Oszkár: Darwin és követői: kihatásának 
oknyomozó történeti háttere. Budapest, 1913. 56 1. 

A szerző e kis füzetben a Darwin nevéhez fűződő fejlődési 
elméletnek történeti előzményeit, mibenlétét, hatását és tovább-
fejlesztését ismerteti. 

Az első lapokban a természettudományok vázlatos és mozaik-
szerű fejlődéstörténetét nyújtja, kiemeli a fejlődés gondolatának 
ősrégiségét, majd Lamarck, Cuvier szereplését említi s áttér 
Darwin selectiós elméletének tárgyalására. Inkább történetileg, 
mint érdemileg foglalkozik vele s kimutatja elégtelenségét. Dar-
win elméleteit az irányzatos természettudomány Huxley és Haec-
kel vezérlete alatt a materialismus s az atheismus lejtőire csúsz-
tatta. Majd hosszabban foglalkozik Haeckel szereplésével, de 
ahelyett, hogy szakszerűen cáfolná tévedéseit, inkább Haeckel 
személyeskedő polémiáit és durva harcmodorát ismerteti, melyet 
szerzőnk határozottan elitéi. 

Örvendetes jelenség, hogy orvosi körökben is (a szerző 
orvos) elfogulatlanabbul kezdenek gondolkodni s nem esküsznek a 
darwinismus és monismus álarca alatt megjelenő radikális elmé-
letekre, hanem nyugodtan és higgadtan bírálják meg a tudomány 
tételeit s megkülönböztetik azokat a sarlatán és irányzatos hipo-
tézisektől. Mind a mellett nem fogadhatom el teljesen a szerző 
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álláspontját. A szerző a fejlődés elméletének határozott ellensége : 
«ma már bátran kimondhatjuk,hogy a variatio a törzsfaj határokon túl 
nem megy, sem eltérülés vagy átváltozás nincsen a törzsfajon 
túl s csak a fajták variálódhatnak» (29. 1.) Öt-hat ezer év tapasz-
talata nem jogosíthat föl ilyen dogmatikus kijelentésekre, ha 
meggondoljuk, hogy a fajváltozás és fejlődés évmilliomodos idők 
országútján ment végbe. Különben Wassmann, De Vries kísér-
letei és észleletei után, melyekről szerzőnk meg sem emlékezik, 
ez a kijelentés alapot nélkülöz is. 

Azt sem fogadhatom el, hogy lamarckismus alatt tisztán 
mechanikai elvek érvényesülésének elvét értjük (29), mert a 
használat és nem használat elve nem mechanistikus. A létért 
való küzdelem sem fictio, csak hordereje nem oly nagy, mint 
Darwin képzelte. Amit a szerző Haeckelről ír, helyes és jó, de 
inkább érdemileg foglalkozott volna veie. A szerző Haeckel 
nevét Hacke l-nek írja («s nem mint a magyarok írni szokták 
Haeckel») pedig a nevezett tudós mindig Haeckel-nek írja nevét 
és szerzőnk is csak 5-ször következetes és 40-szer következetlen, 
amennyiben ő is Haeckel-1 ír. Stílusa és helyesírása bosszantóan 
következetlen és sok helyütt magyartalan. 

A mű azonban megérdemli elismerésünket főleg azért, hogy 
a szakember néző pontjából tör pálcát a természettudomány örök 
igazságaival való csúf visszaélés fölött. 

Budapest. Dr. Madarász István. 

Unsere Schwächen. Plaudereien von P. Sebastian von Oer. 
X. Auflage. 12° (286) Freiburg, 1912. B. Herder. 1 K 80 f., 
kötve 2 K 76 f. 

P. Oer (Báró Oer Ernő), ki mint őrnagy és a szász királyi 
hercegek nevelője, 43 éves korában a beuroni benediktinusok 
kolostorába lépett, igen termékeny és nagyon kedvelt író. Meleg 
kedély, mély psychologiai megfigyelés, derült keresztény életfel-
fogás, határozott férfias következetesség jellemzi műveit. Elveit 
magas műveltségre valló finom szellemességgel, emelkedett és 
vonzó stílussal megírt cikkekben, «csevegések»-ben fejtegeti. 
Gazdag tapasztalataiból merített példái igen változatossá teszik 
előadását. «Unsere Schwächen» rövid pár esztendő alatt 10 ki-
adást ért. Jele annak, hogy kedvelt olvasmány. Tárgyalja az 
életben előforduló hibákat, fogyatkozásokat. Bűnök, hibák, gyarló-
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ságok egész raja kiséri életünket. Ezek megnehezítik az embe-
rekkel való érintkezésünket, elkeserítik a magunk életét, ezek 
teszik, hogy életünk harc és küzdelem. Eme sok gyarlóságot nem 
tudományos boncolgatással, nem az aszkézis komoly módszerével, 
hanem elmefuttatás alakjában, könnyed cikkecskékben tárgyalja, 
de oly módon, hogy a tiszta keresztény erény szinaranya ki-
csillámlik, hogy az apró hibák és gyarlóságok különféle válto-
zatait önmagunkon (és nem annyira másokon) könnyen fel-
ismerhetjük. 

Az erényes élet, a boldog keresztény élet szépségét zavaró 
«gyarlóságok» : az unalom, a szórakozottság, türelmetlenség, 
zavarodottság. — Tanult, okos emberek, mily gyakran jönnek 
zavarba, mily gyakran hiusul meg jó szónoknak fellépése, mert 
«zavarba jött». Mesteri módon tárgyalja és utmutatást ad eme 
«gyarlóság» legyőzésére. — Mily sokszor határozzuk el, hogy 
bizonyos erénygyakorlatokat, vagy jó cselekedeteket végzünk, 
egyszerre csak azon vesszük észre magunkat, hogy életünk megint 
meddő. Mert a szokás hatalmát nem tudjuk letörni, mert állha-
tatlanok vagyunk, mert «gyávák», bátortalanok vagyunk és vissza-
tart az álszégyen. Megint mily fényesen rávilágít lelki életünk 
gyengeségére és veszélyeire. Környezetünkkel nem tudunk békében, 
szeretetben élni, mert kiállhatatlanokká tesz bennünket az ellen-
mondás szelleme, a lehangoltság, a túlérzékenység, a kicsinyes-
kedés, majd bőbeszédűség, elhirtelenkedés, tapintatlanság és az 
indiscretio. Mennyi bajnak az oka, mily káros következményekkel 
jár úgy a nyilvános életben, mint a családi életben a szeren-
csétlen «indiscretio». Bántó gyarlóság a feledékenység, felületes-
ség. Vétkes gyarlóság a hazudozás, hiúság, önzés, elpuhultság és 
világiasság. Mesteri kézzel, nem dorgáló, hanem baráti őszinte-
séggel párosult szeretetreméltósággal tárgyalja mindezeket. Lehet, 
hogy aszketikus könyvet hamar megununk, sőt megengedem, 
hogy hatást sem gyakorol reánk. Azt hiszem, hogy ezt a könyvet 
élénk érdeklődéssel olvassa mindenki és —• nagyon nagy lelki 
haszonnal. Nemcsak papok számára készült, hanem a művelt 
hivők számára is. 

Hasonló szellemű és irányú egy másik műve: «Unsere 
Tugenden», melyet szintén épüléssel és élvezettel olvashat 
mindenki. 

Temesvár. Fiedler István. 
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Grundprobleme der christlichen Weltanschauung. Vorträge 
von Dr. Heinrich Straubinger. Freiburg, 1911. 142. 1. 

Straubinger, a freiburgi egyetemen az apologetika tanára, 
hitvédelmi értekezései közül nyolc konferenciaszerű előadást 
bocsátott közre e művében. A könyvnek nyolc fejezete ugyan-
annyi önálló értekezés ugyan, de szoros összefüggéssel kap-
csolódnak egymáshoz az egyes előadások, melyekben a szerző 
a keresztény világnézet alapvető kérdéseit tárgyalja kiváló szak-
ismerettel. 

Sikerült rövid apologia ez a mű; benne a tudományos 
érvelés szárazságát eltünteti az egyszerű világos előadás, melyet 
sok magasan szárnyaló gondolat és költői kép élénkít. 

Az első fejezetben a világ anyagáról, az energiáról, a törvény-
szerűségről, az okságról és a célszerűségről értekezik a szerző. 
Leírja a természettudományok és a bölcselet közti viszonyt. 
Összefoglalja a természetes Istentanból merített érveket s igaz-
ságokat. Megemlékezik a csodáról, annak okáról s céljáról. 

A második fejezetben az Isten és ember közti viszonyt tár-
gyalja. Szól az ember titokzatos lelki világáról, az öntudatról, 
a gondolkodásról és beszédről. Megvilágítja az erkölcsi élet nagy 
kérdéseit, védi az akaratszabadságot, majd pedig az erkölcsi tör-
vény alapjára Istenre tér át. 

A további értekezésekben tárgyalja a természetnépek s 
pogányok vallását. Kiválóan érdekes az a rész, melyben az ős-
ember vallásáról ír s bizonyítja a vallás keletkezésére vonatkozó 
evolutionista magyarázatnak tarthatatlanságát. Kimutatja, hogy a 
fetisismus és animismus elkorcsosulása a tiszta vallási nézeteknek. 

Isten a bibliai vallásban című fejezetben a bölcseletnek 
a vallásra gyakorolt hatásáról értekezik. Leírja a patriarchák 
istenfogalmát; Jehovát, mint Izrael csodálatos Urát s egy igaz 
Istent jellemzi. Bebizonyítja, hogy a bibliai istenfogalomnak 
alapja a kinyilatkoztatás. 

Isten és Krisztus c. értekezésében Krisztus istenségét bizo-
nyítja a szerző s azt, hogy Krisztus istensége nélkül nincs 
kereszténység. 

Folytatólagosan értekezik az Egyházról, annak csalatkozha-
tatlanságáról, mely a tudomány haladásával összefér. Majd pedig 
a kereszténységet mint a nemes egyéniség kiművelőjét mutatja 
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be. Lendületes gondolatokat közöl különösen ott, hol az embert 
Isten képmásaként írja le. 

Zárófejezetében az igazság és a katholikus dogma viszonyát 
tárgyalja. Jellemzi az igazságot s annak megismerését, úgyszintén 
a tudományos és vallásos hitet. Rámutat arra a tényre, hogy a 
keresztény vallás igazságainak forrása Krisztus, az Isten-Fia, maga 
Isten, ki Igazság és Jóság. 

Az ember vágyódik az Igazság után, az Igazság pedig le 
akart ereszkedni az emberhez, hogy annak egész lényét áthassa, 
értelmét megvilágítsa, akaratát erősítse és szivébe örömet árasszon. 

Ezeket az ismeretes, de mindenkor lélekemelő igazságokat 
tárgyalja e művében Straubinger dr. Könyvét különösen a hit-
tanárok és hitvédelmi előadásokon értekezők tanulmányozhatják 
nagy haszonnal. 

Bicske. Hajós Szaniszló. 

A kötelmi jog általános elmélete az ausztriai jog szempont-
jából, tekintettel a római jogra és újabb törvényhozásokra. Irta : 
Sághy Oyula. I. kötet. 434. oldal. 

Ezelőtt harmincnyolc évvel Sághy Oyula írt egy dolgozatot 
a kötelmi jog általános elméletéről, melynek egy töredékes füzete 
1877. évben megjelent. 

Ez a jeles dolgozat akkor élénk érdeklődést keltett a szak-
körökben és fiatal szerzőjének jeles jogászi tehetségét méltatták 
azzal, midőn hamarosan kinevezték a budapesti tudomány-egyetem 
jogi karához professzornak. Azóta Sághy Gyula újabb könyvet nem 
írt. Kathedráját nagy buzgósággal látta el és szóbeli előadásai 
alapján terjesztette kötelmi jogi elméleteit. Persze, közel negyven 
esztendő alatt, a jogtudomány ezen ágazata is jelentékeny hala-
dást tett. Új tanok keletkeztek, majd leromboltattak, de mind-
ezen mozgalmaknak, melyeket a modern kötelmi jog harcosai 
vívtak egymással, Sághy Gyula élénk szemlélője volt ugyan, de 
azokban a tollával részt nem vett, hanem várta a felhányt elvek-
nek, eszméknek kijegecedését. Addig csöndesen dolgozgatott 
kötelmi jogi tanulmányán és annak első kötetét a fentebb meg-
jelölt cím alatt most közrebocsájtotta és várjuk mihamarabb a 
második kötet megjelenését. A jeles szerző ebben az első kötet-
ben mindenekelőtt ismerteti az ausztriai kötelmi jognak viszonyát 
a római joghoz és a modern jogi alkotásokhoz, különösen a 
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magyar jogélethez. Tudni kell, hogy az ausztriai törvénykönyv-
nek némely része, nevezetesen ami az ingatlanra vonatkozó 
dologbeli és dologhoz való jogokkal, valamint a telekkönyvvel 
áll kapcsolatban, a mai napig érvényben van, azokkal a módo-
sításokkal, amelyeket időközben az újabb magyar törvények 
tettek rajta. Ennélfogva Sághy Qyula könyve, gyakorlati szem-
pontból, aktuális könyv. A ma érvényben levő reális jog egy 
részét tartalmazza, az elméleti megállapítások után mindenütt 
utal a birói gyakorlatra is. Ez a könyv még akkor is meg fogja 
tartani értékét, ha a magyar polgári törvénykönyvről szóló tör-
vényjavaslat, melyet az imént tettek le a képviselőház asztalára, 
törvénnyé válik. Mert akkor az osztrák jog maradványai ugyan 
teljesen ki lesznek küszöbölve a magyar jogéletből, de még 
mindig megmarad az osztrák magánjogi codex tudományos tekin-
télye, melynek oly jeles elméjű magyarázója volt Sághy Gyula. 
Már most megérthető, hogy a «Religio» olvasó közönségének 
figyelmébe mi okból ajánljuk ezt a könyvet, mely valóban 
jogászi és szakszerű. Ajánljuk elsősorban azért, mert érvényben 
levő jogot tartalmaz és a lelkészkedő papságnak a szerződések, 
vagyonjogok tekintetében megbízható utmutatást nyújt. Különösen 
a kártérítési és haszonvételi követelésekre nézve kitűnő jogi taná-
csokat meríthetünk Sághy Qyula könyvéből. Vannak azonkívül a 
papság soraiban számosan, akik a jogtudomány elméletével sze-
retnek foglalkozni és e tekintetben Sághy Gyula könyve kitűnő 
iskola az elmének jogászi értelembe vett kipallérozására. Világosan, 
élvezetesen, röviden és velősen van megírva ez a kötet. Kapható 
a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében. Ára 10 korona. 

Budapest. Dr. Dolenecz József. 

Keményfy K- Dániel: Gyermekmentés, lélekmentés. Eszter-
gom, 1913. 8°. 144 1. Ára 1 kor. 60 fill. 

Ez a cím programm is egyúttal — magának az egyháznak 
programmja, melyet isteni alapítójától tanult, aki a gyermek-
világot is jött megváltani. És megváltotta nemcsak lelkileg, 
hanem megmentette testileg is, midőn megszentelte, szentségi 
méltóságra emelte a házasságot, melyből a gyermek származik. 
Mert szomorú sorsa volt Krisztus előtt a gyermeknek. Mindjárt 
születése után élet-halálitéletet ült fölötte atyja és a Tajgetosz 
sziklája hangos lett egy-egy pusztuló élet halálos sírásától. De 
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az a szikla magas volt és távol állott a családi tűzhelytől : az a 
sírás nem hallatszott hazáig s nem indíthatta könyörületre az 
embertelen atyát. Jézus Krisztus elzárta az utat a Tajgetoszhoz. 
O felemelte, ölébe ültette a kisdedeket és örök apologiát mon-
dott érdekükben, midőn az elsőségért versengő tanítványoknak 
azt mondotta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és 
olyanok nem lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be mennyek 
országába. (Mt. 18, 3.) S az egyház elértette isteni alapítójának 
szándékát : a gyermek mindig különös gondjának tárgyát képezte. 
Ősi jogra épített tehát dr. Rajner Lajos püspök, esztergomi 
vikárius, amikor megalapította a Keresztény Szeretet Országos 
Gyermekvédő Művé-1. Még alig néhány éves alkotás és máris 
tiszteletreméltó múltja van. Az egyesület nemes célja mindig 
több tagot toboroz fehér zászlaja alá és a tagdíjakból és egyéb 
adományokból egyre több szegény gyermeket lehet neveltetni, 
akik különben testi-lelki züllésnek estek volna áldozatul. Keményfy 
plébános, mint az imént dicsért egyesület titkára és közlönyének 
szerkesztője e kiadványban tíz oly előadást közöl, melyet agitá-
ciós körútjain mondott. Az emberiség nagy kincséről, a gyer-
mekről szólnak mindez előadások. Szólnak a múltnak és a jelennek 
alapos ismeretével, szólnak a gyermekvilág meleg szeretetével, 
szólnak az ügy fontosságának élénk tudatával. Szerző finom 
érzéket árul el a gyermeklélek érzelmeinek, vágyainak, törekvé-
seinek boncolgatásában. Ismeri derűs, de sötét oldalait is ott, 
ahol rossz példa, mérges miazmákkal teli levegő, vagy pedig 
öröklött szenvedélyek mételyező hatást gyakoroltak. Könyve 
inkább a sötét, a szomorú képeket foglalja magában, de e képek 
mindig a Krisztusi szeretet aranykeretébe vannak foglalva s így 
sohasem visszataszítók, hanem inkább részvétre, áldozatos könyö-
rületre hangolok. Szerző állításait pontos adatokkal is támogatja 
és könyveinek különös értéket kölcsönöznek a legújabb statisz-
tikai adatok a mi gyermekvilágunkról. A sikerült illusztrációk 
még vonzóbbá teszik a kis könyvet. Meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy mindazok, akik szeretik a gyermekvilágot, nemcsak 
haszonnal, hanem élvezettel is fogják e könyvet olvasni. Egyházi 
és világi szónokok bő és értékes anyagot találnak benne ily 
tárgyú előadásokra. Tekintve a kiadvány nemes célját, t. i. újabb 
barátokat, ügybuzgó társakat szerezni a Kath. Gyermekvédelem 
számára, csak azt kívánjuk, hogy minél több olvasója legyen. 

Dr. Tardos. 
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A L A P V E T Ő ÉS Á G A Z A T O S H I T T A N I IRODALMI 

S Z A K S Z E M L E . 

A) Megjelent könyvek. 

1. A katholikus theologiai irodalom az utóbbi években több 
értékes munkával gazdagodott. A hitvédelmi tan- és kézikönyvek 
sokasága fölött tartva szemlét, fölismerhetünk ugyan rajtuk egy 
közös typust, de azért az apologetikának a tulajdonképeni tárgya 
s módszere methodologiai szempontból még sok kívánni valót 
hagy hátra. «Ha van tudomány, írja Gardeil, melyet tévesen 
definiáltak s melynek tárgya és módszere még mindig probléma 
a theologusok számára, akkor az bizonyára az apologetika». Gardeil 
«La crédibilité et l'apologétique» (Paris, 1912.) c. művében 
épen ezen módszertani kérdések tisztázásával akar az apologétika 
értékének emeléséhez hozzájárulni. Szerinte az apologetikának 
tulajdonképeni tárgyát azon érvek összege képezi, melyek a 
kinyilatkoztatás hihetőségét bizonyítják. Az apologetika területé-
ről nemcsak a kinyilatkoztatás forrásairól (de s. scriptura et 
traditione) szóló részeket kapcsolja ki, hanem a vallásról szóló 
általános fejtegetéseket is (de religione in genere). Az egyház 
csak annyiban lehet tárgya, amennyiben szükséges bizonyítani, 
hogy Krisztus vallásának csalatkozhatatlan őrévé és terjesztőjévé 
őt rendelte. A többi egyházra vonatkozó igazságok az előbbi 
részekkel együtt az ágazatos hittanba tartoznak. A tulajdonképeni 
apologetikus tudománytól vagy bölcseleti apologetikától meg-
különbözteti az apologetikus theologiát, mely már föltételezi a 
hitet és a hitelveket s ezen föltételezés mellett a kath. dogma 
ellen fölhozott érveket cáfolja. Mint látható, az apologetika tárgya 
így szabatossá és igen egyszerűvé tehető, de tartalma jelenté-
kenyen össze is zsugorodik. 

Azonban nyomós okok szólnak az apologetika tárgyának a 
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kitágítása mellett is. Eltekintve attól, hogy gyakorlatilag a hit-
védelem kezelési módjába beleszólnak a theologiai intézeti 
helyi viszonyok, a tanulmányi rend stb., egészen tárgyilagosan 
véve a dolgot, nem tagadható, hogy épen a kihagyandóknak 
vélt részek oly igazságokat tartalmaznak, melyek más dogmatikai 
tárgyalásoknál alapul és előföltételül szolgálnak s így praktikus 
okokból, ha mindjárt dogmatice is kezeltetnek, joggal tehetők a 
többiek elé (pl. Egger Dogmatica généralisa). Mivel továbbá 
épen ezen fejezetekben sok igazság foglaltatik, melyek észérvek-
kel is bizonyíthatók, lehet őket más bölcseleti tételekkel együtt 
az apologetikában tárgyalni, mint ezt pl. Specht teszi s könyvé-
nek a Lehrbuch der Apologetik nevet adja. Gardeilnak gondo-
latébresztő, tartalmas könyve egyéb érdekes részleteket is tartal-
maz, mint pl. a hittény keletkezésének a magyarázata és a hit 
psychologiai és subjectiv oldalának a megvilágítása. 

2. A legújabb hitvédelmi kézikönyv szerzője, Ktieib (Hand-
buch der Apologetik stb. Paderborn, 1912.) az apologetikát szin-
tén tágabb értelemben veszi s mindama kérdéseket tárgyalja, 
melyek a hivő világnézet tudományos megokolásához hozzájárul-
hatnak. Alapos tárgyalásai felölelik Isten létét, a lélek halhatatlan-
ságát és szabadságát, a szentírás eredetét és hitelreméltóságát, a 
keresztény erkölcstant is. Előszavában azt írja, hogy «világosan, 
röviden és korszerűen akar írni». Különösen a modern nehézsége-
ket és irányokat veszi figyelembe. Azon tartalmas könyvek egyike, 
melyek a problémák gyökeréig tudnak hatolni. Könyvének egyes 
részei már előbb megjelent monográfiákból vannak összeállítva, 
azért a többiek rovására aránytalanul terjedelmesek. A Jézus tanai-
ról és tanítói bölcsességéről szóló részlet pl. elég szegényes. 
Annál bővebben foglalkozik «az egyház és tudomány» az «egy-
ház és erkölcsösség» (689—772. 1.) kérdésével. Előbbi az egy-
házi tanítóhivatalnak, az utóbbi a kath. etikának az apologiája. 
Külön kiemelendőnek tartjuk a Jézus elmebeli épségét tárgyaló 
fejezetet. A korunkbeli psychiatriában új életrajzírás, a pathographia 
keletkezett. Kutatják a nagy egyéniségek életét, hogy benne a beteges 
vonásokat kimutassák. Krisztus életét is ilyen szempontból vizs-
gálják protestáns írók és orvosok (Loosten, Rasmussen, Baumann, 
Holtzmann, Schaefer). E tárgyról csak Kneib apologétikája fog-
lal magában részletes tájékoztatást és alapos védelmet. (485—537.1.). 

3. Az egyházról szóló monográfiák száma két hatalmas 
művel gyarapodott. Szerzői jezsuiták, az egyház és «pápaság 
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testőrei» (Harnack). Az első mű szerzője Straub innsbrucki 
egyetemi tanár; cime: De ecclesia Christi. Vol. I. (XCII -f 500) 
et II ( V I + 916). Két kötetes, nagyszabású apologetikai, dogmati-
kai és kánonjogi monographia. Az egyház eredetére, lényegéref 
szervezetére stb. vonatkozó egész anyagot fölöleli. A művet a 
legszigorúbb conservativismus jellemzi. Módszere dogmatikus, de 
apologetice is kezeli a kérdéseket. Érvelése syllogistikus. A nagy 
terjelmű munka nemcsak az eddigi hagyományos tanoknak és 
bizonyítékoknak összegyűjtése, hanem új anyaggal való támoga-
tása, új szempontokkal való kibővítése, kiigazítása. Nincs az a 
kérdés, mely a katholikusok között és a modernistákkal, a ratio-
nalista protestánsokkal folytatott vitákban fölmerült, melyet mel-
lőzne s melyről önálló ítéletet ne mondana (Cyprián és a 
primatusság, egyházállam stb.). Az egyes tézisek dogmatikai érté-
kének megállapításánál többször igen határozottan és véglegesen 
dönt, pedig az általa felhozott érvek nem mindenkor elegendők. 
A factum dogmaticum fogalmát igen tág értelemben veszi. 
A szeplőtelen Szűz lourdesi megjelenését, szent Ferenc stigmatisa-
tióját az egyház által csalatkozhatlanul megállapított ténynek 
tartja. Az egyházállamról ez az Ítélete: Veritas necessitatis 
(imperii civilis pontificii) per infallibilem sententiam proposita 
est. . . Attamen non est ista Veritas dogma fidei, cum non sit in 
se divinitus revelata, sed est cum revelatis arcte nexa. — 
A rendkívüli nagy szorgalommal megírt mnnka hosszas tudomá-
nyos kutatás érett gyümölcse. 

Semmivel sem kisebb szorgalomról és szellemi munkáról 
tanúskodik Ottigernek párhuzamos műve. (Theologia fundamen-
tális auctore Ig. Ottiger S. J. Tom. II. De ecclesia Christi... 
Friburgi. 1911. XXIV. 1062 1. M. 24.—) Az első kötet ezelőtt 
16 évvel jelent meg. Még egy harmadik kötet megjelenése is 
kilátásba van helyezve. Ezen II. kötet tartalma a demonstratio 
catholica. Igazolja az egyházat, mint az isteni kinyilatkoztatás' 
csalatkozhatatlan őrét és tanítóját. Legbővebben Krisztus egy-
házának ismertető jegyeivel s annak bizonyításával foglalkozik, 
hogy ezek csak a római kath. egyházban vannak meg. Az 
apostoliság 526—880-ig terjedő kimerítő tárgyalás. A könyv 
terjedelmét, a történeti és bölcseleti ellenvetéseknek, a fő- és 
mellékkérdéseknek figyelembe vételét, az éles ítéletet tekintve, 
aligha van hozzáfogható kiváló könyv az egyházról. — Mindkét 
mű méltán sorakozik azon nagy egyházvédelmi munkák mellé, 
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melyeket hírneves rendtársaik írtak : Passaglia, Palmieri, Mazella, 
Franzelin, Wilmers, Billot stb. 

4. A modernismusnak forrástanulmányok alapján álló össze-
foglaló ismertetése német nyelven először protestáns tollból 
került ki 1909-ben. (I. Kübel, Geschichte des kath. Modernismus). 
A kath. írók kezdetben kisebb-nagyobb monográfiákat írtak róla. 
(Schultesz, Baur, Kiefl, Weber, Marx, Peischer stb.). Ma már ez a 
hiány is pótolva van. A német könyvpiacon majdnem egyszerre 
jelent meg két összefoglaló munka a modernismusról. Az egyiket 
Gisler irta s a Religioban Dudek dr. ismertette. A másiknak 
szerzője Bessmer S. J. (Philosophie und Theologie des Moder-
nismus, Herder. 1912.) Míg Gisler inkább a modernismus gyökereit 
kutatja föl s ezért a történeti rész igen terjedelmes nála, addig 
Bessmer főleg a modernista tételeket tartja szem előtt. A három 
pápai okmány, a Pascendi encyklika, a Lamentabili decretum és 
az antimodernista eskü alapján magyarázza az egész modernista 
rendszert és alapjait (agnosticismus, immanentismus, evolutio-
nismus). Az első részben ismerteti a rendszer főképviselőit és 
eredetét. Eredeti forrásokból mutatja ki, hogy a modernismus 
nem a képzelet szüleménye, hanem valóban létezik a tévelyeknek 
ilyen rendszere. A második részben a Lamentabili nyomán sorra 
veszi az egyes modernista tételeket, ismerteti a kath. tant s kimu-
tatja pontról-pontra, hogy a decretum kárhoztatott tételei a moder-
nistáknál (Loisy, Tyrrel) megtalálhatók. A harmadik rész az esküt 
magyarázza s bizonyítja jogosultságát. A kongregációi dönté-
seket, irja Bessmer, a belső igaznaktartás illeti meg azon fönn-
tartással: hacsak az ellenkezője nem bizonyul igaznak. Tehát nem 
«absolut, irreformabilis és minden kételyt kizáró igaznaktartást 
követel az egyház, mint a csalatkozhatatlan tani döntéseknél». 
A Szentírás, mondja, tévmentes. De nem célja természettudományt, 
kozmogóniát, botanikát stb. adni. Tehát nem mérhető és ítélhető 
meg ezen tudományoknak modern tudományos mértékével. János 
evangelista az Üdvözítő szavainak a magvát adja vissza, egyéb-
ként azonban «a maga sajátos előadásmódját követi az egyes 
kifejezésekben, kapcsolatokban». Bessmer művét a nagyközön-
ségnek szánta. E célnak megfelelően ismerteti és bírálja a moder-
nismus rendszerét. Mélyebbre nem bocsátkozik, de céljának meg-
felel. Könnyen érthető, világos, áttekinthető kommentár a három 
pápai okmányhoz. 

5. Napról-napra szaporodik azon könyvek száma is, melyek 
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a vallási élet szükségességét, értékét hangoztatják s sokan a 
vallási élet újraéledésére következtetnek ebből. Sajnos azonban, 
hogy ez a vallásért való hevülés a legtöbbször nem a keresztény 
hitélet erősödését kivánja, hanem a vallás nevének cégére alatt 
egyenesen keresztény-és vallásellenes irányzatokat takar. Vagy 
egészen más alapokra akarják fektetni a vallást, tehát valami új 
vallás szükségességét emlegetik, vagy pedig a keresztény vallás-
nak olyan átalakítását és továbbfejlesztését, mely által minden 
eddigi tartalmából kiforgatva csupán a nevét tartaná meg. Baur 
(Die Forderung einer Weiterbildung der Religion .. . M. Gladbach, 
1912.) egyenkint megbeszéli és birálja azon okokat, amelyekre az 
említett törekvések támaszkodnak. Természettudományi állás-
pontról azért követelik a bibliai-keresztény világnézet teljes 
átalakítását, mert természetes okokkal s a fejlődéssel minden 
megmagyarázható. A vallástörténet kritikai és fejlődéstörténeti 
módszerével elveti a csodát, a természetfölöttit s a kereszténység 
természetfölötti eredetét is. Azután az önérzetes, a földi kultu-
rális munkát és szabad kifejlődést szomjazó «modern ember» 
többé nem tudja elviselni a kegyelem, az isteni segítség, meg-
váltás, túlvilág tanait s activ, életörömet hirdető vallást akar. 
Mindezen törekvések és kísérletek vagy Haeckel és Ostwald natu-
ralista vagy Hartmann, Drews idealista monismusának talajában 
gyökereznek. Isten létét, személyiségét tagadva nevetséges ellent-
mondás még «vallás»-ról, a vallás továbbképzéséről beszélni. Az 
utolsó fejezetben különösen hatásosan cáfolja a monismus vallás-
nélküli vallását. 

6. Az amerikai és francia valláspsychologiai kutatásoknak 
legkedveltebb tárgya, a rendkívüli vallási jelenségek, a megté-
rések, a mystikusok élményei, az Istennel való egyesülés, jelen-
létének átélése. Ezeket a tényeket mind a tudatalattinak vagy alsó 
tudatnak működésével magyarázzák, sőt általánosítják s alkal-
mazzák a vallás eredetére is (Leuba, James, Delacroix, Janet, v. 
Hügel). Ezeket a jelenségeket teszi kritika tárgyává Gimelli, az 
orvosból lett szerzetes és hírneves olasz iró. (L'origine subcos-
ciente dei fatti mistici. 1913. 121 1.) Gemelli először néhány 
mystikusnak (folignoi Angela, Keresztes János, szent Teréz) nyilat-
kozatai alapján meghatározza a mystikus vallási tényeknek lényegét, 
azután pedig a tudatalatti ható erejét, képességét állapítja meg. 
Tárgyilagos, mindent értékelni tudó kutatásanak eredménye az, hogy 
az igazi mystikus tények a tudatalattival meg nem magyarázhatók. 
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7. A protestánsok újabb időben igen sokat foglalkoznak az 
újszövetségi theologiával s főleg Jézusnak és szent Pálnak egy-
máshoz való viszonyával. A negativ kritika már Chr. Baur óta 
azon van, hogy szent Pál theologiáját ellentétbe helyezze Krisz-
tuséval. Ezen körülménynek s valószínűleg X. Piusz pápa többszöri 
fölhívásának., hogy a kath. irók műveljék a bibliai theologiát, 
köszöni létét az a két kötetes pompás mű, melyet Prat S. J. írt 
szent Pál theologiájáról (La théologie de s. Paul. Paris, 1908. és 
1912.). Az első kötetben Prat kritikailag elemzi a chronologice 
rendezett újszövetségi irodalom alapján szent Pál tanait s a 
főfigyelmet theologiájának jellemző alaptanaira és történeti fejlő-
désére fordítja. A második kötetben Prat rendszerbe foglalja és 
szervi összefüggésben adja elő szent Pál theologiáját. Foglalkozik 
Baur, Harnack, Wrede, Weisz stb. magyarázatával. Prat szerint 
szent Pál theologiájának központi eszméje a atirojpía in Jesu 
Christo, a megváltási eszme. Könyvének többi részeiben össze-
foglalóan ismerteti szent Pál tanát a megváltás előtörténetéről, a 
megváltó személyéről, a megváltás művéről, a megváltói kegye-
lemcsatornáiról, eszközeiről (hit, szentségek, egyház) és a meg-
váltás gyümölcseiről. Deissmannal szemben, aki azt állítja, 
hogy Pál vallási zseni, mystikus, akinél a theologia mellékes, 
aki többet foglalkozik contemplatióval, mint speculatióval Prat 
kimutatja, hogy szent Pál theologiai alapokat szolgáltat nekünk, 
systematikusan gondolkozik, s ha maga a rendszer nem is tőle 
való, rendszerbe foglalhatók a gondolatai. Az is világosan kidom-
borodik előttünk, hogy szent Pálra nézve Jézus a központ, ahon-
nét szent Pál tanai kiindulnak s így Prat indirecte a «Jézus és 
szent Pál» kérdésének a megoldásához is közreműködik. Prat 
szent Pál személyével nem foglalkozik, mint Deissmann (Paulus, 
Eine kultur-und religionsgeschichtliche Skizze. Tübingen. 1911.), 
aki tanulmányozza Pált mint embert, mint zsidót, mint keresztényt, 
mint apostolt. Prat eltekint szent Pál személyétől s tanait adja 
elő. Ennek is megvan a maga jogosultsága, de azt hisszük, igen 
fontos és érdekes kérdés az is, hogy milyen viszonyban vannak 
szent Pál eszméi a görög bölcselettel, a görög és zsidó theolo-
giával. Mert bizonyára befolyással voltak rá s így nem épen 
«kevés jelentősége volna, mint Prat gondolja, szent Pál tanai 
összehasonlításinak a korabeli zsidó thelogiával». Prat teljesen 
ismeri az idevágó német, francia, angol irodalmat. ítélete meg-
fontolt, szabatos; nem olvas ki a levelekből erőszakosan később 

Religio hittud. és bölcs, folyóirat. 2 1 
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megszövegezett kész dogmákat. Elsőrangú tudományú, kivételes 
szépségű könyv, melyet minden dogmatikusnak és theologusnak 
is ismerni kell. 

8. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy német nyelvű 
dogmatika, melyet szemlénkből ki nem hagyhatunk. Ha csak azt 
lehetne róla mondani, hogy eggyel több lett a dogmatikák 
száma, meg sem említenők. Ez a dogmatika határozott haladást 
jelent. Terjedelme ugyan nem nagy, de tartalmára és időszerű-
ségére nézve kiváló. Szerzője Bartmann, paderborni tanár (Lehr-
buch der Dogmatik. Herder, 1911. XIX. 861. M. 14.—), kinek 
dogmatikai és exegetikai munkássága révén jó irói neve van. 
Dogmatikája az exegesis és dogmatörténet jogos követelményei-
nek megfelel s a dogmatika ezen positiv részében, a Szentírásból 
és hagyományból való bizonyításban észlelhető a haladás is.. 
Szerző hangoztatja, hogy a szentírási bizonyítás figyelemmel legyen 
a kinyilatkoztatási fokozatok különbségeire. «Az a módszer,, 
mely tekintet nélkül erre a történetre... merőben külsőleg sora-
koztatja egymás mellé a szentírási helyeket... nem elegendő, mert 
nem tudmányos.» S ezt az elvet dogmatikájában következetesen 
s mindvégig keresztül is viszi. A patristikai érveknél a chrono-
logiai egymásutánra fekteti a súlyt s azt a fejlődést igyekszik 
föltüntetni, melyen a dogmák átmentek. Ennek a történeti mód-
szernek viszont nemcsak azon előnye van, hogy a dogmák jobb 
megértését mozdítja elő, hanem lehetővé teszi ama kritikának a 
hatásos visszaverését, mely áthidalhatatlan ürt akar vájni az egy-
ház dogmái és a Szentírás és őshagyomány között. A Szentírás 
kritikai tanulmányozása csak emeli a dogmákat bizonyító erejét. 
Csak azt nem kell tőle kivánni, hogy minden egyes dogma expli-
cite ki legyen benne mondva. A dogmatörténet sem csökkenti 
a h&gyományi érv erejét. Ha a dogmatörténész kimutatja, hogy a 
dogmák fejlődtek s talán nagyobb mértékben, mint eddig hitték, 
ez magában véve nem dogmatikai nehézség. Csak be kell bizo-
nyítani, hogy a dogma lényeges előföltételei a kinyilatkoztatás-
ban adva vannak. Az nem elvi jelentőségű dolog, hogy mikor 
fejlődött ki explicite az egyház tudatában. A positiv történeti 
bizonyítás a dogmáknak az apostoli hagyománnyal való össze-
függését, a tanok folytonosságát tudományosan igazolja anélkül, 
hogy a dogmatikai ismeretelvet mellőzné vagy félreismerné. Bart-
mann dogmatikájában érvényesíti a speculativ módszert is. 
Azonban legtöbbször megelégszik az eddigi speculatio eredmé-
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nyeinek a közlésével. Igen jól egészíti ki azt a dogmatikát, mely 
a hitigazságokat speculativ elmélyedéssel dolgozza föl s azoknak 
belső értékét és az életre kiható jelentőségét tárja föl. Egyébként 
ezen utóbbi gyakorlati következtetésekre is Bartmann sokkal 
nagyobb súlyt fektet, mint igen sok más kézikönyv. Az anyagot 
tekintve annyiban tér el a legtöbb tankönyvtől, hogy a dogma-
tikai ismereti elvekről és ez egyházról szóló tant is felöleli, amit 
mások a theologia fundamentalisban szoktak tárgyalni. Érdekes 
az állásfoglalása a szentmise lényegének kérdésénél. Itt is érvé-
nyesül egyik fő ereje, a bibliai szövegnek jó és eredeti fölhasz-
nálása. A destructiót, mint lényeges elemet elveti, mert sem a 
keresztény Istenfogalommal, sem a Szentirással és hagyománnyal 
össze nem egyeztethető. «Man hat viel zu viel im Interesse von 
«Opfertheorien» am alttestamentlichen Opfer konstruiert, statt es 
so unvollkommen zu nehmen, wie es ist. Eine klare Opferlehre, 
einen bestimmten Opferbegriff wird man im Mosaismus trotz 
reichsten Rituelles nicht finden». (734. 1.) 

9. Újabb időben sokat vitatott kérdés a szentmisének ezen 
áldozati cselekménye is. Miben lássuk Jézus áldozati cselekmé-
nyét az eucharistikus áldozatban? A felelet sokféle s mindegyik 
joggal kritizálható. Dr. Pell (Jesu Opferhandlung in der eucharis-
t ie . . . Dritte Auflage. Regensburg, 1912.) egyenkint kimutatja az 
eddigi megoldások elégtelenségét s új felelettel áll elő. Az érzéki 
fájdalmas halál helyett az érzületet hangsúlyozza s ez az alaki 
oka annak, hogy «Jézus istentiszteletének úgy a kereszten, mint 
az eucharistiában áldozati jellege van». Jézus az eucharistiában 
ugyanazon áldozati cselekményt viszi véghez, mint az utolsó 
vacsorán és a keresztfán, mert az eucharistiában jelen van s az 
Isten iránti engedelmes hódolat ugyanazon lelki tényeivel tesz 
eleget, melyek egykor szenvedését és halálát áldozattá tették s 
most a szentmisében a kenyér és bor kettős szine által érzékel-
hetően mint föláldozás jelentkeznek. (36. 1.) A szentmiseáldozat-
nak ezen meghatározását az áldozat fogalmának általános meg-
határozásával készíti elő. Az áldozat szerinte az Isten iránti teljes 
önodaadás, melyet érzékelhető áldozati tárgynak a föláldozása 
fejez ki. Ennélfogva az áldozatban nem a destructiót, a meg-
halást tartja a leglényegesebbnek, hanem az önodaadás belső 
tényeit, de azért a belső hódolatnak érzékelhető kifejezését az 
áldozat szükséges tényezőjének mondja. Az áldozat tehát nem 
annyira adomány, mint inkább cselekvés s ennél az érzület a fő. 

2 1 * 
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A belső hódolat még nem áldozat, külső alakban kell kifejezésre 
jutnia; az áldozat összetett dolog: külső formából és belső áldo-
zati szellemből. A külső változhatik; nem kell destructiónak 
lenni. Bartmann fölfogása körülbelül megegyezik Pellével, de 
jobban ragaszkodik az áldozati tárgyhoz, mint Pell. Pell meg-
oldása könnyen érthető és a szentmiseáldozatnak, mint vérontás-
nélküli áldozatnak, mint valláserkölcsi ténynek a jellegét hatá-
rozottan és világosan érvényre juttatja. Persze ezen magyarázat 
ellen is tesznek kifogásokat. Vannak, akik nem látják világosan, 
hogy ez a megoldás megfelel az «oblatio rei substantialis» 
követelményének s a trienti zsinat szavainak: corpus et sangui-
nem suum sub speciebus panis et Vini Deo Patri obtulit. (Sess. 
22. c. 1.) 

10. Értékes munkával járul hozzá az őskeresztény bűnbánat 
megvilágításához Poschmann (Die Sündenvergebung bei Origi-
nes. . . Braunsberg, 1912.). Nem ritkán akadunk a különböző egy-
házatyáknál, sőt egy és ugyanazon egyházatyánál is ellentmondó 
kijelentésekre a bűnbocsánat módját és terjedelmét illetőleg. 
Ennek egyik oka gyakran az is, hogy tévesen értjük és magyarázzuk a 
patristikus szöveget. Originesszel is így vagyunk. Bár kortársai 
között talán a legnyomatékosabban hangoztatja, hogy az Isten 
minden igazán megtérő bűnösnek megbocsát és az egyházba 
ismét fölvehető, mégis többször mondja azt, hogy a keresztség 
után elkövetett nagy bűnök többé meg nem bocsáthatók. Posch-
mann először azt a kérdést kutatja: megbocsátja-e Isten a meg-
kereszteltek bűneit? Arra az eredmenyre jut, hogy Originesnél 
meg kell különböztetni «az elengedhetetlen vagy megbocsáthatat-
lan» és «a levezekelhető vagy eltörölhető» szavakat s akkor 
ellentmondó állításai megoldást nyernek. Funk, Harnack, Rau-
schen-nel szemben azt állítja, hogy Origines szerint a bűnök 
meg nem bocsáthatók, de személyes bűnbocsánat által itt vagy 
a másvilágon levezekelhetők, eltörölhetők. Önmagában csak a 
végső penitenciátlanság elengedhetetlen. Viszont olyan bűnbocsá-
nat, melynél úgy a bűn, mint a büntetés elengedtetik, csak egy 
van: a keresztség (és martyrium), minden további bűnért veze-
kelni kell. 

Könyvének második részében a bűnöknek az egyház általi 
megbocsátásáról szól. Kutatásának eredménye így foglalható 
össze. A személyes vezeklésnek azon ereje van, hogy az egy-
házzal való kiengesztelődést okozza, illetve az egyháznak joga 
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van minden bűnöst az elvégzett bűnbánati cselekedetek után 
visszavenni. De míg A. d'Alès és Stafler azt állítják, hogy az 
egyház szereplése kettős: correptio és föloldozás a bűn alól, 
addig Poschmann szerint az egyház a bűnös bűnelengedésénél posi-
tive nem működik közre, illetve a kulcsok hatalma függ a bűnös 
személyes bűnbánati cselekedeteitől. Eszerint különbség van a 
bűnbánat szentségének originesi fölfogása és a XIII-ik század 
óta előtérben álló egyházi fölfogása között. Origines a fősúlyt a 
vezeklésre fektette, mi pedig a pap föoldozására. Annyi bizonyos 
Poschmann beható tanulmánya alapján, hogy Origines tanítja az 
egyházi kulcsok hatalmának tényleges gyakorlását és annak szük-
ségességét, de ezen hatalom hatályáról való theoretikus fölfogása 
még homályos. 

11. A francia theologiai irodalom a legutóbbi évtizedek 
alatt igen szép fejlődésnek indult. Sőt aligha vétenénk a valóság 
ellen, ha azt mondanók, hogy a franciák vezetnek a tudományos 
theologiai irodalomban. Ennek újabb bizonyítéka az a kitűnő új 
theologiai lexikon, melyből eddig két kötet jelent meg (Diction-
naire de theologie catholique... Commencé sous la direction de 
A. Vacant, continué par E. Mangenot. Paris. Letouzey et Ané). 
A franciáknak van külön egyháztörténeti, apologetikai, archeoló-
giai, bibliai lexikonjuk. Most melléjük sorakozik ez a theologiai, 
mely az egyháztörténeti és hagiologiai kérdéseket csak röviden 
érinti s a tulajdonképeni theologiai kérdésekkel foglalkozik. 
A Herder-féle Kirchenlexikon-ban igen sok az egyháztörténeti 
rész s bizony különösen bibliai és dogmatörténeti kérdésekben 
ma már ki nem elégítő, mert épen ezen tudományok nagyot 
haladtak az első kötet megjelenése óta. Mangenot, a főszerkesztő, 
az előszóban kifejti azon elveket, melyeket szem előtt tartanak. 
Egy iskolához sem kötik magukat. Magától értetődik, hogy ezt 
a szabad véleményekről és alárendelt kérdésekről mondja. A tár-
gyalások elve: avec précision, sans exagération ni attenuation. 
Tárgyilagosságra és alaposságra törekesznek : substantielle, éclaire, 
concise et sans phrases. Egyes articulusai valóságos monográfiák. 
Pl. Saint Augustin-ról 200 hasábon át ír Portalié. Szó van éle-
téről, iratairól, vitáiról, bölcseleti és theologiai tanairól, a forrá-
sokról, melyekből merített, sajátos nézeteiről, a későbbi theolo-
giára gyakorolt hatásáról, tekintélyéről stb. Az «Absolution des 
péchés» részletben nyolc író dolgozza föl az összes idevágó kér-
déseket. A második kötetben igen terjedelmesek a keresztségről 
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(176—380) és a kánonról szóló részek. Igen gazdag a bibliográ-
fia is. A lexikon 300 hasábos, kisbetűs, lexikonalakú füzetekben 
jelenik meg (à 5 fr.). 

B) Folyóiratok. 

1. Igen érdekes dogmatörténeti tanulmányt tartalmaz a 
Zeitschrift für kath. Theologie 1913-iki I. és II. száma Poschmann-
tól: Zur Buszfrage in der cyprianischen Zeit cimen. Az a pro-
bléma, melyet a dogmatörténésznek a Cyprián korabeli bűnbá-
nati tan nyújt, ebben a kérdésben foglalható össze: újítás volt-e 
vagy nem az a reconciliatio, melyben a deciusi üldözések idején 
a hittagadókat úgy Afrikában, mint Rómában részesítették, az 
eddigi gyakorlattal szemben ? Elfogadták-e már előbb is a hit-
tagadók vezeklését s föloldozták-e őket, vagy csak most kezd-
ték-e ezt tenni ? Az utóbbi időkben főleg Stufler és Rauschen 
közt folyt e körül a vita. Poschmann akkor szintén beleszólt a 
vitába. De azután újból áttanulmányozta Cyprián iratait, az ér-
veket pro és contra s azon meggyőződésre jutott, hogy Stufler-
nek van igaza, aki Funkkal, Batiffollal szemben azt állította, hogy 
a karthagoi és római zsinaton (251.) jóváhagyott bűnbánati eljá-
rásmód nem jelentett újítást a régi praxissal szemben. Az ele-
settek fölvétele nem volt valami új dolog, de még csak elvi 
nehézségei sem voltak Cypriánnak ellene. Úgy Rómában, mint 
Afrikában egészen magától értetődő dolog volt, ami fölött nem 
volt szükséges még csak vitatkozni sem. A történeti tényállásnak 
tisztázása után P. azt kutatja, hogy milyen dogmatikus elvre ala-
pítja Cyprián az ő praxisát. Miben látja a bűnbocsánat létesítő 
okát, a reconciliatio tényében-e vagy a bűnös személyes vezek-
lésében-e? E célból Poschmann Cypriánnak a bűnbánatról szóló 
fejtegetéseit kombinálja az egyházhoz való tartozásnak jelentősé-
géről és az eschatologiáról vallott tanaival s ezek alapján azt 
állapítja meg, hogy Cyprián fölfogása szerint a reconciliatio 
hatásai lényegileg azonosak a mai szentségi föloldozáséival, jól-
lehet látszólag a föloldozás főhatását, t. i. a bűnbocsánatot nem 
tulajdonítja a reconciliationak, hanem a vezeklésnek. Érdekes e 
pontban egybevetni Cyprián tanát, akit a 3-ik századbeli nyugat 
képviselőjének tarthatunk, kortársainak, Originesnek, a Kelet kép-
viselőjének tanával. Megegyezően tanúskodnak azon gyakorlati 
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igazság mellett, hogy kivétel nélkül minden bűnös nyerhet recon-
ciliation ha megfelelő bűnbocsánatot tart. De az egyházi recon-
ciliatio mibenlétét illetőleg már eltérnek egymástól. Origines 
directe tulajdonít oldó és kötő hatalmat a papoknak, de ők csak 
jóváhagyják a földön, amit Isten már elengedett. A szentségi 
momentum Origines szerint nem a föloldozásban van, hanem az 
egyház által szabályozott vezeklésben s a causa efficiens a sze-
mélyes vezeklés. Cyprián ellenben az egyházi föloldozásnak tulaj-
donítja a bűnbocsánatot. 

2. A vallás fogalmának meghatározásában óriási eltérések, 
sőt ellentétek uralkodnak a vallás mibenlétével foglalkozó korunk-
beli tudományos és népszerű irodalomban. Tartalmas kis cikkben 
világítja meg a vallás lényegét dr. Seitz a «Theologie und Glaube» 
1913. 4. számában. A vallás az összes személyes természetes 
képességeknek viszonyítása, legalább implicite világfölötti létesítő 
okukra és célpontjukra. A vallás objectiv célja a világfölötti, a 
transcendens. A világfölöttinek subjectiv fölfogása lehet töké-
letlen, de legalább implicite objectiv tökéletességre kell töre-
kedni. Ebbe a célirányba még beilleszthetők azon vallásfogalmak 
is, melyek ternionologice helytelenek, de tárgyilag az igazira 
vezethetők vissza. A bálvány- vagy fetisimádás torzképe a vallás-
nak, de az igazi vallás elmosódott képének tartható, ha azon 
szándék rejlik benne, hogy az érzékelhető takaró alatt a meg-
foghatatlan világfölötti lényt tisztelje, kinek természetét az emberi 
érzéki-, szellemi természet analógiája szerint tökéletlen módon 
képzeli, de aki vele szemben világfölötti lény. Az animista, poly-
theista vallásokban is ott lappang még a vallás szikrája, sőt a 
buddhismusban és a modern monismusban is, amennyiben ezek 
is a positiv, transcendens istenfogalom útjára vannak beállítva. 
Ebben csak úgy lehetne a cikkíróval egyetérteni, ha azt a lényt 
személyesnek is gondolnák! Ellenben mindaz kizárandó a vallás 
fogalmából, ami directe elvezet ezen céltól. Ha tehát az isten-
tisztelet céltárgya gyanánt oly lény szerepel, mely nem az ember 

fölé, hanem melléje vagy épen alája rendelt, akkor nem lehet 
szó vallásról. A vallás nem határozható meg pl. így: az embe-
riség kultusza vagy a vak természeti erők kultusza. Elutasítandók 
mindama vallásdefinitiók, melyek a vallási tiszteleti tárgyat tartal-
milag nem határozzák meg. A «modus certus numen qualecumque 
eognoscendi atque colendi» vagy: «az érzékfölöttinek a tisztelete» 
rossz meghatározások, mert nem tetszésszerinti vagy csupán 
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érzékfölötti, hanem a világfölötti tiszteleti tárgy szükséges. E nél-
kül nyitva volna az út minden babonának, a pantheista világ- és 
emberimádásnak, az animista ősök, fétis stb. tiszteletének tekintet 
nélkül arra, vájjon visszavezethetők-e az igaz Istennek legalább 
bennfoglalt (implicit) tiszteletére. 

3. A «Revue pratique d'apologétique» 1913. ápr. és júniusi 
számaiban De Qrandmaison orvos azt bizonyítja, hogy Berna-
dette nem volt hisztérikus s hogy viziói nem hallucinációk. 
A lourdesi események természetfölötti tények. Döntő érvek gya-
nánt három rendű, abszolúte megmagyarázhatatlan tényre hivat-
kozik. Bernadette 1858. február 25-én a szent Szűz meghagyására 
ujjaival megvájja a földet, melyből kevés víz kezd előbugyogni. 
Néhány nappal később már gyermekkar vastagságú a vízsugár. 
Ma pedig 24 óra alatt 122.000 liter vizet ad a csodás forrás. 
A második érv, hogy a 17-ik megjelenéssel kapcsolatban csoda 
is történik s ettől kezdve mind-mind több a csodák száma. Har-
madszor arra utal, hogy Lourdesban mindenféle nemzetiségű, 
rendű és rangú hivő sereg imádkozik évente a szepl. Szűzhöz. 
Ezek a fényes vallási manifesztációk nem ismétlődnének, ha az isteni 
kegyelem nem késztetné a hiveket. Ha sem a lourdesi megjele-
nések, sem a csodák nem volnának igazak; a Pyreneusok ezen 
kis helységét már rég az ismeretlenség homálya borítaná. «A ha-
zugság fényes nappal nem maradhat fönn oly sokáig. Ha csodás 
és állandó jelenségnek megfelelő okkal kell birnia s ez csak 
isteni lehet». 

4. A csoda mint kritérium ellen azt szokták fölhozni, hogy 
semmiféle psychologiai kötelékkel sem fűződik az emberi lélek 
vágyaihoz, szükségleteihez, idegenszerű reá nézve s így hatás-
talan, egészen külső hihetőségi érv. A. de Poulpiquet, O. P. 
a «Revue pr. d'apologétique» 1913. októberi és novemberi számai-
ban megjelent értekezéseiben a csodát szociális szempontból 
vizsgálja. Kifejti először, hogy az ember nem elszigetelt, hanem 
társas lény, kinek szüksége van a közös életre, hogy testileg és szel-
lemileg teljesen kifejlődjék. Azután bizonyítja, hogy a csoda — 
föltételezve az egyedhez való viszonyát — épen az ember ezen 
szociális természetének felel meg. Nemcsak, hogy nem idegen-
szerű valóság az emberre nézve, hanem teljes összhangban van 
integrális természetével, melynek alkotó része a sociabilitas. 
A csoda szociális jellege abban áll, hogy szükséges az egyház 
kollektiv hitének, annak az isteni társaságnak, mely a kinyilat-
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koztatás terjesztésével van megbízva. Továbbá ontologiai tulajdon-
ságánál fogva könnyen és mindenki által fölismerhető. Végül 
reális hihetőségi érv az egyház javára, mely birtokosa ennek a 
charismának. Az idő csak növeli a csoda szociális következmé-
nyeit. A történeti okmányok megőrzik a régi csodákat s lehetővé 
teszik, hogy azok is hasznát vegyék ezen apologetikai segédesz-
köznek, akik nem voltak annak tanúi. Mivel csodák mindig tör-
ténnek, a haladó Idő szüntelenül növeli ezen nyilvános és külső 
jelnek értékét és erejét, mellyel Isten műveit itt a földön el 
akarta látni. 

Esztergom. Dr. Wiedermann Károly. 

AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
1914. február 18-ikán tartott felolvasó ülés. 

Az ülés színhelye a központi papnevelő-intézet díszterme. 
Kezdete délután 5 órakor. Jelen voltak: dr. Székely István elnök, 
dr. Rott Nándor, szem. kormányzó, dr. Trikál József, dr. Kiss 
János egyetemi tanárok, dr. Hanauer István, dr. Schütz Antal, 
dr. Nemes Imre, Böhle Kornél O. P., dr. Madarász István, Bo-
zóky Bonaventura, dr. Saly László, Ballagi Malvin tanárnő, Asz-
talos Géza mérnök, Gömöry Géza, Pokorny Ernő, dr. Angyal 
Kálmán, Zettner Sebő esp.-plébános, Magdics kanonok, esperes, 
Polgár Pál, dr. Fludorovits Zsigmond, Szedlák Imre, dr. Koczogh 
András, Pálfy Gyula, Wellner Lőrinc, Szomka József, Brányi 
Kálmán, Kehrer Béla, sok egyetemi hallgató és mások. 

Dr. Madarász István felolvasta Ostwald energetikai monis-
musát ismertető és biráló értekezését. 

A felolvasó Ostwald energetismusát négy szempontból veszi 
birálat alá és a) metafizikai szempontból kimutatja az energia elég-
telenségét és az energia mellett hangsúlyozza egy hordozó alany, 
az önálló anyag szükségszerűségét. Ostwald térfogati, alaki ener-
giái az anyag őstulajdonságai, melyek önállóan nem léteznek. 
b) A biológiában tagadja Ostwald életenergiájának vezető és 
irányító szerepét. Az életenergia mint mechanikai erő rászorul 
vezetésre, c) A psychologiában Ostwald mindent az ideg és agy 
fizikai energiáiból magyaráz. A felolvasó kimutatja az ideg- és 
agyenergiák absolut képtelenségét a psychikai jelenségek meg-
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magyarázására, d) Ostwald gyakorlati következtetései a vallás-
erkölcs, tudomány és szociális élet radikális megváltoztatására irá-
nyulnak, melyekből a felolvasó csak keveset cum grano salis 
óhajt megvalósítandónak. A közönség érdeklődéssel hallgatta 
végig az előadást és lelkesen megtapsolta. A körültekintéssel 
készült értekezéshez hozzászóltak dr. Kiss, dr. Nemes, dr. Schütz, 
dr. Hanauer, Wellner, az előadó és az elnök. 

Kiss János dr.: Az alaposan kidolgozott fölolvasás értékét 
nagyban emelte az, hogy a fölolvasó úr rámutatott az elmélet 
főhibájára, mikor t. i. különböző dolgokat azonosít s ahol külön-
böző fokú tökéletességről van szó, a kisebbet a nagyobbal s 
viszont, fölcseréli. Pl. Ostwald az anyagot az energia által, az 
élőt az élettelen által, a célszerűséget a véletlenül működő ok 
által, a szellemet pedig oxydatio által magyarázza. Bátorkodom 
ezt az eljárást simplismusnak nevezni és okoskodását a sophismata 
aequivocationis közé sorolni. 

Most különösen az élő és élettelen között levő különbségre 
akarok rámutatni. A régi bölcselet az élő és élettelen között a 
lényeges különbséget abban látta, hogy míg az élettelen mindig, 
kizárólag és lényegileg csak átmenő működést fejt ki, addig az 
élő bennmaradó cselekvést végez és pedig az élők különböző 
fokának megfelelően kisebb-nagyobb tökéletességgel. 

A másik a célszerűség. Már a régi bölcselet látta a világ 
célszerűségét. Ez azonban az élettelennél csak külsőleges, mert az 
élettelen tömeg nem képes belső célszerűségre, míg az élők 
magukban hordják a célszerű működés elvét. 

Ezzel összefüggésben áll, amit az újabb korban Lamarckkal 
nagyon hangsúlyoznak. Az élő pillanatról-pillanatra alkalmazko-
dik környezetéhez. 

Az újabb természetbölcselők ehhez még más érvet is csa-
tolnak, melyet Ostwaldnak nem lett volna szabad elmellőznie és 
ez az exothemismus és endothermismus, mely abban áll, hogy az 
élettelen hőfeleslegét megosztja környezetével, míg az élő a nálá-
nál kisebb hőmérsékletű környezetből is hőt von el. Ebből lát-
szik, hogy milyen óriási különbség van az élő és élettelen között 
s hogy az élőt a nagy természetben nem lehet mint valami csa-
ládtagot a családi tűzhelynél, tekinteni, ahol szívesen látják őt, 
mert az élő az élettelentől ellenséges behatásokat szenved, de az 
élő a küzdelemben felülkerekedik, úgy, hogy az élő szinte cso-
dálatosképen jelenik meg a világfolyamatban úgyannyira, hogy 
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ha összeállítanék a nagy világot képletben, amelyről Dubois 
Raymond beszélt és ebből le akarnók vezetni az összes jelensé-
geket, az élőt az élettelen világból nem vezethetnők le. Ezt a 
viszonyt állapította meg a mai természettudomány és az élettan. 
S nagyon csodálatos, hogy mikor ilyen nagy ellentét van a 
lények két osztálya közt, hogy akkor Ostwald, aki a kémia terén 
nagy alkotásokat hozott létre, ezt a kettőt azonosítja. 

Schütz Antal dr.: Két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik 
az, hogy mikor Ostwald az energetismust a társadalmi élet jelen-
ségeire kezdi alkalmazni, honnan van az, hogy ez a tehetséges 
ember ilyen simplismusra jut rá? A másik az, hogy Ostwald 
nem áll meg az elméletnél és halljuk, hogyan indult neki, mint 
a Monistenbund elnöke, hogy tanait gyakorlatilag is keresztül 
vigye. Bár a többi philosophiai iskolával meghasonlott, ennek 
örülni nem lehet, mert most rá veti magát az alsóbb társadalmi 
rétegekre és ennek végzetes eredményei lehetnek. A minap elém 
került Ostwald arcképe. Egy rendkívül becsületes német benyo-
mását kelti. Érdekes, hogy mióta philosophiai munkákat ír, meg-
lepő naivsággal beszéli el lelki titkait és adja meg ezekre a kérdésekre 
a feleletet. Nevezetesen azt irja, hogy 30 éven át szakadatlanul 
dolgozott szaktárgyán és 51 éves korában felmondta szervezete a 
szolgálatot s akkor Rügen szigetén keresett enyhülést a festészetben. 
Hosszú pihenő után ismét kezébe akadt egy szakmunka, de hosszú 
betegsége arról győzte meg, hogy bizonyos agysejtjei kimerültek 
s elhatározta, hogy most más agysejtjeit fogja működtetni. Ebben 
megadta a feleletet, hogy honnan van az a nagy simplicitása. 

Legújabb munkájában (Comteról) irja, hogy mikor termé-
szetbölcseleti előadásait tartotta, ennek szakirodalmát még nem 
ismerte. Felülkerekedett benne a bölcselő, kezdett bölcselkedni 
a rendelkezésére álló anyaggal és kémiai fogalmakkal iparkodott 
megkonstruálni a világot s az egyes bölcselők között keresi 
tanainak visszhangját. 

Hatására vonatkozólag szintén felvilágosítást ad. Berlinben 
35 éves korában több szaktársával néhány kérdés megvitatására 
jött össze. Nagy izgatottsága miatt nem tudott aludni s azért 
kora reggel a Tiergartenbe ment sétálni. Hirtelen, mint a villám 
járta át elméjét ez a gondolat: energia és ezzel akart mindent 
megmagyarázni. Tehát az energetismus nem gondolkodás, hanem 
mintegy revelatio útján született meg és ebben lehet okát adni 
profetikus megjelenésének. 
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Legújabb időben pedig vallást alapit, tehát azt teszi, ami 
ellen harcolt. Ezek igen érdekesen világítják meg elméletét. 

Hanauer István dr.: Schütz dr. felszólalásához akarom hozzá-
fűzni, hogy Grosse Männer c. munkáját mindenhol a legnagyobb 
lelkesedéssel fogadták, mely egészen át van itatva materialismus-
sal és azzal, hogy a szellem csak az anyagnak egy megnyilat-
kozása s azért szükséges lett volna rámutatni ennek a könyvnek 
értéktelenségére, mikor megjelent. 

Fizetések nyugtatása. 

Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religiónál 
12 koronát értek. 

Hittudományi Folyóirat 1912-re : Follmann Géza. 
1913 ra : Follmann Géza, Grósz Antal, Zseltvay Fedor. 
Religio 1914-re: Alexa Ferenc 14 K 20 f., gróf Apponyi Albertné, 

dr. Bartalos Gyula, Báthy László, Bednár Pál, Begovcsevich Róbert, Bilovits 
István 6 K, dr. Bundala János, Ciszt. r. főgimnázium Baja, Czigány Pál, 
Domonkos-Zárda Szombathely, Egyházirodalmi iskola Eperjes 6 K, Egyház-
irodalmi iskola Temesvár, Elszner József, Engelhardt Ferenc, Ferencrendi Zárda 
Dés 4 K, Kaplony, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Székesfehérvár, Szolnok, 
Ferencsik János, dr. Fibiger Sándor, dr. Frentiu Valér, Funczik Emil 4 K, 
Gerlei Nándor, dr. Gonda György 10 K, dr. Hadzsega Bazil, Hladik Ágoston 
8 K, Hofbauer Ignác 6 K, Horváth József 6 K, Jablonszky Endre, Jedlicska 
Pál 6 K, Kecskés Pál 4 K, Kende János 6 K, Kir. kath. főgimnázium Szatmár-
németi 10 K, Kostyál Gáspár, dr. Kokas János, Kovács Antal, dr. Láng Ince, 
dr. Lőrincz Gyula, Machay Nándor 6 K, Majthán Károly, Makár Sándor 10 K, 
dr. Mattyasovszky Kasszián 6 K, Mendl Ignác, Michlbach Ferenc, Mihálik 
József 6 K, dr. Miksó István 2 K, Papp István 6 K, Plébániahivatal Óhegy, 
Vághosszúfalu, Velencze, Zalaszántó, Zákány, Pozdech Ágoston 4 K, dr. Pullmann 
János 6 K, Röszler Ferenc 6 K, Saláth Vitái 6 K, Sághy Sándor 6 K, dr. Sán-
dorffy Nándor, Schiffer Ferenc, Schwartz József 6 K, Soltész Imre 6 K, Ste-
phaneumi Mária-kongregáció Kalocsa, dr. Sztollár Tamás 6 K, dr. Uhl Károly, 
Telekessy János 10 K, Tillinger Ferenc 6 K, Tóth Ignác, dr. Vajó József, 
Vimmer Ferenc, dr. Zelliger Vilmos, Zseltvay Fedor. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

Ambrus Zoltán : Színházi esték. 4-edrét. 400 old. Az «Élet» 
kiadása. 

Andor József: A tanítónő. 4-edrét 333 old. Az «Élet» 
kiadása. 

Dr. Angyal Dávid: Történeti szemle. III. évf. Budapest, 1914. 
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Dr. Bartalos Gyula: Az olasz irodalom és művészet arany-
korszaka. 4-edrét 276 old. Ára 4 K. Eger, 1913. 

Dr. Blau Lajos: A görög papyrusok zsidó szempontból. 4-ed-
rét 61 old. Budapest, 1913. 

Cholnoky Viktor: Kaleidoszkóp. 4-edrét 254 old. Az «Élet» 
kiadása. 

Franciscus Duh: De oratione Christiana primis tribus saeculis. 
Historico-dogmatica dissertatio. 4-edrét 68 old. 1913. Varasdini. 

Enyvvári Jenő: Adalék az ideatio phaenomenologiájához. 
4-ed rét 20 old. Budapest, 1911. 

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

O P T I K U S L IBÁL és MÄRZ 
Budapest, 

Főüzlet : VI., Teréz-körút 54. sz. 
Nyugoti pályaudvarral szemben. 
Fióküzlet: VIII., Jőzscf-körút 
77-79. üllőiuti sarokház mellett. 

Szemüvegek. — Orrcsip 
tetők. — Távcsövek. — 
Látcsővek. — Különféle 
hőmérők. — Bor- és 
mustmérők. — Fényké-
pészeti cikkek és kel-
lékek. 

Wegenstein Lipút és Fia 
Temesvároft. E l s ő d é l m a g y a r o r s z á g i o r -

g o n a é p í t ő m ű i n t é z e t v i l l a -
m o s ü z e m r e b e r e n d e z v e 

Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

pneumatikus e lektromos 

rendszerű orgonát 
bármily nagyságban a legolcsóbb árak mellett. 

Mindennemű javításokat, átépítéseket , kitisztí-
tást, hangolásokat , valamint orgonák évi gon-
dozását , jó karban tartását o l c s ó n vállalunk. 
Az 1901. évi makói ipar - és gazdasági kiá l l í táson nagy díszoklevél-
lel ; az 1S95. évi kiá . l í táson a nagy inü len iumi éremmel ki tüntetve. 

Sürgönyeim : Wegenstein. 
Költségvetéssel és rajzokkal kívánatra ingyen és bér-
en =*=] mentve szo gálunk. cdcd=) 



318 HIRDETÉSI ROVAT 

F e i w e l L i p ó t u t ó d a i f Ä Ä s £ 
Iskolaberendezések, tornakészülékek és 
modern irodabútorok gyártása Buda-
pest, X. ker., Kolozsvári-utca 13. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Bátori Mihály 
templomfestö-
müvész telepe 

Szabadka-Palics. 
Sokszorosan kitüntetve. Alapítva 1887. 
Magyarország hercegpr. 7592—1907. 
esztergomi föegyházm. templomfestő. 

Oltárok építése stucco-gipsmár-
ványba Templomok teljes berende-
zését, régit újjá alakít és aranyoz. 
Tervek.rajzok készítése Arckepfes-
tésolajban,életnagyságban. Hason-
latosságért felelősséget vállalunk. 

Alapi t tatot t 1 8 1 6 - b a n . T í z é v i jótá l lás . 

Seltenhofer Frigyes Fiai 
cs . é s m. kir. u d v a r i s zá l l í t ók S o p r o n b a n . 

Hazánk legrégibb harangöntődéje. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődé-
jüket a t. községeknek és egyházaknak. Haran-
gok bármely nagyságban és zengzetben csak 
a legfinomabb harangércből, tiszta, csengő 
hanggal öntetnek. Repedt harangok ujraöntet-
nek ; ezek, valamint az új harangok is a már 
meglévőkhöz teljes összhangzatba öntetnek. Min-
den harang hangja előre határoztatik meg. Kü lö -
nösen figyelmeztetjük szabadalmazott kovácsolt 
vasból készült szerkezetünkre nagy h a r a n g o k 
részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a 
falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok 
ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. 
Kovácsolt vasból készü l t t űzmen tes harang-

állványokat célszerű szerkezetben s olcsó árak mellett legjobban ajánlunk. 
Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel postafordultával szolgálunk. 
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Toronyórákat gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
modern kivitelben a V i l l a m o s ó r a 
és t o r o n y ó r a gyár B u d a -
p e s t , VI., Sziv-utca 3 2 . s z . 
Budapest székesfőváros szerződéses 

_ toronyórásai. Több aranyéremmel ki-
tüntetet!. Költségvetés dijtalan. Előnyös fizetési feltételek. 

Ritka alkalom 
kitűnő f ehé rneműek mélyen áronalu l i 
beszerzésére . L e g f i n o m a b b vászonmara -
dékokat (5—12 méteres darabokban) 64 

fi l lérért méter jé t szállí t 40 méteres pos t a -
::: c somagokban m í g a készlet ta r t ::: 

PFEIFFER IGNÁC 
vászonraktára Pápa. 

Ï9S" Mintákat ingyen küldök. "SSS 

Budapest, IV. ker., 
Váci-uíca 41. szám. 

A legjobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb.gyára. 

Ár jegyzék kívánatra 
ingyen és b é r m e n t v e . 
T E L E F O N : 167—34. 

S 
J S S Q S S S S S S f c 

RIEGER OTTÓ 1 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzűzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAE.PIXE.SI 
>? MŰINTÉZEX. >P 

S3 
G3 
83 
S œ ro 

B 
jjiç^H .•»KteC'li« 

Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pccsi stb. kiáliitá okon kitüntetve. 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

ÍSS3E8 É2É3É3É38É3Í 
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1. Katholikus Szemle tudomá-
nyos és szépirodalmi folyó-
irat, havonta 6 - 7 ívre ter jedő 
füzetekben. 2. Mérom-nécy 
kötet tudományos mü. 3. Egy 
szépirodalmi kötet . 4. A Szent-
István-Társulat naptára. •<»•• 
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Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

pneumatikus 
rendszerű orgonái 

bármily nagyságban a l ego lcsóbb árak mellett. 

M i n d e n n e m ű j a v í t á s o k a t , á t é p í t é s e k e t , k i t i s z t í -
t á s t , h a n g o l á s o k a t , v a l a m i n t o r g o n á k é v i g o n -
d o z á s á t , j ó k a r b a n t a r t á s á t o l c s ó n v á l l a l u n k . 

Az 1901. évi makói ipar-és gazdasági kiállításon nagy díszoklevél-
lel ; az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi éremmel kitüntetve. 

Sürgönyeim : Wegenstein. 
Költségvetéssel és r a jzokka l k ívána t ra ingyen és bér-
езехэ mentve szolgálunk. с а а 

Calderoni és Társa 
Budapest, Gizella-tér 1. 

(Haas-palota.) 

Szemüvegek és uj rendszerű amerikai 
orrcsiptetök, Zeiss Punctal és Busch iso-
k rys t a r (anastygmatikus) üvegekkel. Spe-
ciál is szemüvegek hályogoperál taknak és 
magasfokú rövidlátóknak. Zeiss, Busch és 
Goerz-féle prizmás látcsövek háromszoros-
tól t izennyolcszoros nagyításig a legújabb 
typusokban. Aueroid barometerek, baro-
graphok, thermographok és hygrometerek, 
valamint az összes meteorológiai műsze-
rek. Földi é s astronomikus teleskopok. 
Stereoskopok. Fényképészeti készülékek és 
kellékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Báftori Mihály 
templomffestö-
művész telepe 

Szabadka—Palics. 
S o k s z o r o s a n k i t ü n t e t v e . Magyar -
o r s z á g h e r c e g p r . — 7592—1907 . 
e s z t e r g . f ő e g y h á z m . t e m p l o m f e s t ő . Alapí t tatot t 1887 . 

Oltárok építése 
stucco- gipsmár-
ványba.Templo-
mok teljes be-
rendezését, ré-
git ujjá alakit és 
aranyoz.Tervek, 
rajzok készítése. 
Arcképfes tés 

o l a j b a n , élet-
n a g y s á g b a n . 

Hason la tossá -
gér t felelőssé-

get vállal. 
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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 

nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 íves füzetek-
ben. Ära egész évre 12 korona. Szerkeszti és kiadja dr. Kiss 
János egyetemi tanár. Budapest, IX., Mátyás-utca 18. 



I. É R T E K E Z É S E K 

H O L VAN A M E N N Y O R S Z Á G ? 

Ez A D O G M A T I K A I kérdés ma homloktérben áll a németországi 
vallási mozgalmakban. Az agnosticismus és az ember állati 

eredésének a kérdése úgy látszik kifárasztotta az embereket, más-
felé fordítják érdeklődésüket. Haeckel Ernő varázsát megtépte 
az idő és a kutató tudomány. De a tagadás ősi szelleme nem-
csak Madách «Az ember tragédiájában», hanem a történelemben 
is állandóan kisérvén a kinyilatkoztatott kereszténységet, válta-
kozva más és más tani pontjaira tereli a figyelmet, hogy a harc 
soha véget ne érjen. Amint maga is időnkint más és más nevet 
vesz föl, úgy más és más kérdést tol előtérbe. Ami a közeli 
múltban mint anyagelviség szerepelt, az ma természettudományos 
gondolkodásnak nevezi magát és miután az anyag nevében nem 
volt képes arra rábirni az embereket, hogy Vogttal és Büchnerrel 
egyszerűen az ajtó elé dobják ki az Istent és hogy elhigyjék 
Haeckelnek, hogy a világ, az élet és az ember keletkezése tisztára 
anyagi evolutio, most ez a névszerint természettudományos gondol-
kodássá átvedlett és az érzékelést kizárólagos ismeretforrásnak 
tartó anyagelviség oldalvást támadja a kereszténységet, divatot 
cserél és kezet fogva a «Hiszekegy» felett összeveszett protes-
tantismussal, a «túlvilágot» veszi ostrom alá. 

A gondolat nem új, csak most lett divatossá. Strauss Dávid 
írta vagy félszáz év előtt, hogy a csillagászat, nevezetesen a 
Kopernik heliocentrikus rendszere, lehetetlenné tette az Isten 
létét, mert kihúzta lábai alól az eget. Nincs ott többé számára 
hely, mint ezt — szerinte — sokáig a kereszténység hitte, Isten 
lakását a csillagszférákba, a magas Égbe helyezvén. A maiak és 
Strauss ideje között csak az a különbség, hogy a mai természet-
tudományosan gondolkodók kiszélesítették ezt a gondolatot és a 
«túlvilág» többi részletére : a mennyországra, tisztítóhelyre, pokolra, 
egyáltalán a halhatatlan, vagyis a test halála után is fönnmaradó 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 2 
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lélek életére is kiterjesztették. Ezek — szerintök — mind lehetetlen 
dolgok, tehát a valóságok sorából törlendők, mert a mindenség-
ben nincsen számukra hely. Úgy gondolják, hogy Jézus, Pál 
apostol s az egyházatyák korában csakis a ptolomeusi, vagyis a 
földközponti rendszer mellett volt lehetséges egy ilyen «túlvilági» 
felfogás, vagy hit, a mai természettudományi tudásunkkal azonban 
az többé meg nem egyeztethető. A mi egünk üres Istentől, angya-
loktól, szentektől, távcsöveink kinézték őket onnan. Elesvén ekkép 
a kinyilatkoztatott kereszténység hátterét képező «túlvilág», vagy 
«másvilág», ha mégis valamiféle vallásról szó lehet, az a termé-
szettudományosak szerint csak errefelé, ide erre az érzékelhető 
föld határaira szorítkozhatik. (L. «Um Jathos Diesseitsreligion». 
Stimmen aus Maria-Laach. 1914. 505. 1.) 

Tehát mint minden divatos, keresztényellenes kérdés felve-
tésekor, most is ismét csak a tudomány döntött volna le egy 
pillért a kereszténység épületéből. S hogy az efféle divatnak 
milyen befolyása van magukra a theologiai szakkörökre, abból 
következtethetjük, hogy Harnackék eme általuk szintén elavultnak 
nézett «ideológiáról» mélységesen hallgatnak, szóba se hozzák, 
a modernisták pedig nyiltan állást foglalnak a természettudomá-
nyosan gondolkodók eme felfogása mellett. (L. Dudek: A moder-
nizmus és a katholicizmus. 1908. 201—205. 1.) 

Csodálatos azonban, hogy ezt az ellentétet, mely állítólag 
a Kopernik-rendszer és a kereszténység «túlvilági» hite között 
fennforog, se maga Kopernik Miklós, ki nemcsak katholikus, hanem 
frauenburgi kanonok is volt (1543.), se a protestantismus a túl-
világi életben erősen hivő megalapítói nem vették észre, hanem 
mind a kettőt egykép vallották. Valamint nem kevésbbé különös 
az is, hogy soha senkinek sem jutott eszébe a csillagászat nevé-
ben kifogásolni pl. Petőfi «A hazáról» szóló klasszikus ódáját, 
melyben azt mondja : «Lement a Nap. De csillagok nem jöttenek» ; 
vagy ha bármelyikünk mondja : gyönyörű látvány volt, a Rigiről 
néztük a Nap fölkeltét. Pedig a mai tudomány szempontjából 
mi sem valótlanabb annál, mint hogy a Nap fölkel; az ilyen 
beszéd csak a ptolomeusi geocentrikus rendszer korában lehetett 
helyes és mi mégis, a csillagászokat sem véve ki, akár mindennap 
mondjuk ezt, anélkül, hogy valakinek csak eszébe is jutna figyel-
meztetni bennünket a helytelen kifejezésre. 

Úgy látom, hogy a természettudományosan gondolkodók 
legújabb ostromában is félreértés játssza a döntő szerepet, midőn, 
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mint hangoztatják,a hely hiánya miatt, a Kopernik-rendszer nevében, 
vonják kétségbe a «túlvilágra» vonatkozó képzeteink helyességét, 
mint ahogy azt a Kopernik rendszert megelőzőleg, tehát még a 
ptolomeusi rendszer uralma idején, a XIII. század elején, a francia 
Amalrik pantheista követőivel tette. (L. Katschthaler-Kiss : Kath. 
Ágazatos Hittan. VI. 123. 1. — V. ö. Wetzer-Welte : Kirchen-
lexikon. Zweite Aufl. I. 676. 1.) 

A félreértést pedig abban találom, hogy az ellenfelek, nem 
lévén kellőkép tájékozva a kath. egyház dogmatikus tana (ma 
tulajdonkép már csak ez képviseli a keresztény kinyilatkoztatást) 
és a theologusok fejtegetései körül, olyasmit ostromolnak, ami 
az egyház dogmáiban nem foglaltatik és viszont amit a túlvilág 
elhelyezéséről a katholikus nép szájából hallanak, azt szakasztott 
akként magyarázzák, mint ha valakinek azért, mert a Nap keltéről 
vagy nyugvásáról beszél, szemére lehetne vetni, hogy tagadja a 
Kopernik-féle rendszert. 

A helyzet ugyanis az, hogy az egyház a kinyilatkoztatás 
alapján valóban tanítja és alapvető dogmájának vallja a túlvilág 
létezését: van mennyország, van tisztítóhely, van pokol, a lélek 
halhatatlan, van örök élete. De amint ennek a tannak dogmatikus 
határozataiban ismételten is kifejezést adott, úgy másrészt soha 
sem nyilatkozott arról: hol vannak ezek, hol a helyök? Nem 
nyilatkozott pedig azért, mert erről a kérdésről, t. i. a helyről, 
a kinyilatkoztatás sem szól közelebbről. A kinyilatkoztatás elég 
szűk-szavú a túlvilági állapot festésében is, annyit mond csupán, 
amennyit a jelen élet folyamán miheztartás végett tudnunk kell; 
a részleteket ellenben s így a «helyet» is, sűrű fátyollal födi el 
előttünk. Úgy vagyunk az egésszel, mint sz. Pál mondja: Most 
tükör által homályban látunk, akkor pedig (a túlvilágon) színről 
szinre. (Kor. I. 13, 12.) Jellemző vonása egyébként a kinyilat-
koztatásnak, hogy a Krisztus által történt megváltást, mely pedig 
szoros összefüggésben van ezekkel a túlvilági állapotokkal vagy 
helyekkel, szintén nem hozza kapcsolatba más égi testekkel, vagyis 
a csillagokkal s azok esetleges lakóival, hanem kizárólag a Földre, 
reánk, csupán Ádám ivadékaira, vonatkoztatja. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az egyháznak nincs dogmatikus 
határozata a mennyország, a pokol stb. helyéről. Az ellenfelek 
eszerint nem ostromolhatják e tekintetben az egyház hivatalos 
tanát, mert olyan nincs. Egyben azonban azt is el kell ismernünk, 
hogy a keresztény tudatban ezekről a túlvilági állapotokról 

22* 
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jelentkezik valami helyhezkötöttség, amivel nemcsak Dante «Isteni 
színjátékában», hanem a theologusok fejtegetéseiben s a hivő 
nép gondolkozásában is találkozunk. Az «alvilág», a magas 
«mennyek» s hasonló kifejezések eléggé tanúskodnak erről. 

De másrészt az is tény, hogy a túlvilágról szólva, senki 
sem gondol a magunkféle testből álló ember vagy emberek 
ottani elhelyezésére; hanem a testtől elvált szellemi lélek jövő 
sorsára és hollétére. Ez pedig, éppen tárgya miatt, nem olyan 
kérdés, mint ha azt kutatja a tudomány: vannak-e Marsnak vagy 
Siriusnak lakói; nem is olyan, melyet távcsővel lehetne eldön-
teni vagy amelyre a Kopernik-féle rendszer tanaiból lehetne 
valamiféle következtetést vonni. 

A hely, vagy lakás, vagy elhelyezés szónak, ha ilyenről 
beszélünk, a dolog természeténél fogva itt, a jelen kérdésben,, 
a szokottnál, a földrajzinál vagy a csillagászatinál valami más értel-
mének kell lennie, amint hogy más az anyag, a test és más a 
szellem a lét rendjében. 

Hogy tehát egyrészt a túlvilágnak a természettudomány 
nevében divatba hozott tagadása, illetőleg e tagadásnak értéke, 
másrészt ugyanennek a túlvilágnak a keresztény tudatban jelent-
kező elhelyezései felől tájékozódhassunk, mélyebben kell bele-
hatolnunk a kérdésbe és a keresztény kinyilatkoztatás fénye mellett 
kell annak értelmét keresnünk. 

L 

Kezdjük az Istenen, mivel a róla való helyes felfogásunk 
szerint igazodik az ú. n. túlvilág egész «területe». 

Tegyük fel a kérdést : igaz-e az, hogy a csillagászat az égi 
szférák mesének nyilvánításával s a mi Földünk központi hely-
zetének elvetésével — ez a Kopernik-féle rendszer következ-
ménye — csakugyan kizárta az Istent az Égből s vele az egész 
túlvilágot? A felelet, keresztény tani szempontból tekintve, egy-
szerű és világos. A csillagászat az égi mechanika helyes felis-
merésével semmit se zárt ki, se Istent, se a túlvilágot, hanem 
kizárta a régi ptolomeusi világfelfogást. 

Aki nincs helyhez kötve, azt nem lehet onnan kizárni ; Isten 
sem volt tehát kizárható a csillagokból, mert ő a keresztény tan 
szerint s ez volt az ó-szövetségi zsidó vallásnak is egyik alap-
dogmája: nem anyag, nem test, hanem abszolút szellem s mint 
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ilyen nem a csillagokban lakik, hanem mindenütt jelenlévő. Minden 
kis katekizmusunk hirdeti ezt, ha a természettudományosan gondol-
kodók annyira is nem veszik ezt tudomásul. 

Tájékozódjunk erről a keresztény hit forrásai alapján. 
Salamon templomot építvén az Úrnak s imádkozván hozzá, 

hogy atyjának, Dávidnak, tett Ígéreteit teljesítse, így fohászkodik : 
Izrael Ura Istene, nincs hozzád hasonló Isten fenn az égben és 
alant a földön.. . De lehet-e azt vélni, hogy az Isten valóban a 
földön lakik? mert ha az ég és az egek egei téged be nem fogad-
hatnak, mennyivel kevésbbé e ház, melyet építettem? (Kir. III. 
könyve 8, 27.) A régi zsoltáros még plasztikusabban fejezi ki az 
Isten mindenütt jelenvalóságát: Hová menjek lelked elől? és 
hová fussak színed elől? Ha fölmegyek az égbe, te ott vagy, ha 
leszállok a pokolba, jelen vagy; ha szárnyaimul veszem a hajnalt 
és a tenger végső határain lakom, oda is a te kezed visz engem 
és jobbod tart engem. (138, 7—10.) 

Jézus pedig így oktatta a szamariabeli asszonyt az Istenről : 
Lélek az Isten és azoknak, kik őt imádják (nem Jeruzsálemben, 
sem Garizim hegyén, hanem) lélekben és igazságban kell imád-
niok. (Ján. 4, 24.) 

Sz. Pál apostol Athenében találván egy oltárt, melyen írva 
vala: Az ismeretlen Istennek, így oktatta az athénebelieket: Akit 
tehát ti, mint ismeretlent, tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az 
Isten, ki alkotta e világot és mindazokat, mik abban vannak, a 
mennynek és földnek Ura lévén, nem kézzel alkotott templomok-
ban lakik... egyből alkotta az egész emberi nemet... hogy 
keressék az Istent, jóllehet egyikünktől sincs messze, mert ő benne 
élünk, mozgunk és vagyunk... (Ap. Csel. 17, 22—28.) 

Mikor pedig ez az Isten hollétéről szóló keresztény tanítás 
elhangzott, a ptolomeusi világfelfogás kora volt. Érezzük-e vájjon 
rajta, hogy e tanítás valami helyhez, nevezetesen a csillagokhoz 
vagy a csillagszférákhoz köti az Istent, ott jelöl ki neki lakást? 
Érezzük-e rajta a geocentrikus rendszer nyomait? S érezzük-e, 
hogy itt az ellenkező felfogásnak, a Kopernik-rendszernek kellett 
jönnie s a Napot a mi megismerésünkben az őt megillető helyre 
kellett visszaállítania, hogy Strausszal szólva, Istent kilökjék a 
csillagok hónából, ahol csak az emberi tévedés jelölt ki neki 
lakást? A világért se érezzük ki e tanításból az Istennek vala-
mely helyhez, akár csillagszférákhoz, akár máshová való kötött-
ségét; ellenkezőleg egy fogalom bontakozik ki belőle egész 
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világosan, melyet semmiféle érzékelhető lényre nem alkalmaz-
hatunk: a tértől, a hely korlátaitól való mentesség, a mindenütt 
jelenvalóság. Istent, a Szentírás idézett helyei szerint, nemcsak a 
salamoni templom, hanem az egek egei sem fogadhatják be, 
nem korlátozhatják; földön sem lakik s mégis egyikünktől sincs 
messze, benne élünk és mozgunk. Mindenütt ott van: az égben, 
a pokolban s a tenger végső határán. Mindenütt, mindenütt, 
mert lélek ő, abszolút szellem, kit nem a csillagokban, hanem 
lélekben és igazságban kell imádni. 

Csak egy kis philosophiai gondolkodáshoz kell szokva lennie 
az embernek, hogy belássa, mikép a theologusok ebből a taní-
tásból merítették a fogalom ama jegyeit, mikor az Isten min-
denütt jelenvalóságát így határozták meg: est attributum Dei, vi 
cujus Deus nullo loco circumscribitur, sed omnibus locis realibus 
et possibilibus necassario et substantialiter praesens est. A min-
denütt jelenvalóság az a tulajdonsága az Istennek, melynél fogva 
semmi hely őt be nem fogja, hanem minden lehető és tényleges 
helyen szükségképen és állagilag jelen van. Annyi ez, mint hogy 
az ő állaga a helyhez és a térhez való viszonyításon fölül áll. 

A keresztény tan szerint tehát az Isten részén ki van zárva 
az anyagi testekkel járó helyhezkötöttség, mint aminőhöz mi 
emberek magunkra nézve s minden természeti testre nézve szokva 
vagyunk, akik csak egy bizonyos helyen lehetünk jelen, a térnek 
csak egy bizonyos részét foglalhatjuk el s ha ott vagyunk, 
ugyanabban az időben másutt nem lehetünk. 

Ugyanezt tanították ugyancsak a ptolomeusi rendszer uralma 
idején élő szent Atyák, akik közül pl. szent Ágoston ezt írja: 
Isten semmi hely által nincs körülhatárolva, hanem magában 
mindenütt egészen jelen van. (Ep. ad Dard. 187. n. 14.) Sőt vannak, 
akik egyszerűen azt tanítják, hogy ha az Istent hely szerint 
akarjuk mérni, ő tulajdonkép sehol sincs: nusquam est localiter. 
(Franzelin : De Deo uno. 1883. 365. 1.) 

Ebből pedig nyilvánvalóan következik, mennyire tévednek 
a természettudományosan gondolkodók, ha azt hirdetik, hogy a 
Kopernik-féle rendszer hamisnak mutatta ki a keresztény felfogást 
az Isten létmódjáról, amennyiben kilökte őt a csillagok hónából, 
ahová a kereszténység helyezte. 

Nem hiába nem talált a rendszer felfedezője, Kopernik 
Miklós, semmi javítani valót a maga keresztény Isten-hitén, pedig 
a csillagok világrendi helyzetére ő tanította rá az emberiséget. 
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Mondanom is fölösleges, legalább azok előtt, akik a keresz-
tény Isten-tant ismerik, hogy ez a mindenüttjelenlévő, a tér és 
a hely korlátai fölött álló Isten egy egész világgal más, mint a 
pantheisták §v xaí Ttàv-ja, öntudatlan világszelleme, vagy az a 
bizonyos Spinoza-féle egyetlen és általános substantia, melynek 
kifejlődése, kialakulása, vagy nyilatkozása a mindenséget betöltő 
véges lények összege. Az Isten a keresztény felfogás szerint 
mindenütt jelenlévő, végtelen, de egyúttal az anyagi világtól 
állagilag különböző, élő személyes Isten ; kinek nem állagából 
fejlődött, hanem teremtő akarata által lett minden; ki jó, szent 
és igazságos, ki mindent létben tart s gondját viseli mindennek. 

Ez az Isten ama tulajdonsága szerint, melyben őt a térről 
és a helyről való fogalmainkhoz viszonyítva az ész és a kinyilat-
koztatás szerint megismerjük. Mert az Isten az oksági elv útján 
megismerhető általunk, bár végtelen mivoltában korlátolt emberi 
eszünkre nézve örökre felfoghatatlan marad. Fogalmaink róla 
tisztára csak analóg fogalmak, innen a földi lényekről reá átvive 
és sohasem fejezik ki őt úgy, ahogy valóban van. 

Most pedig az Istenről fordítsuk tekintetünket minmagunkra, 
a földi emberre. Ezzel a végtelen, mindenüttjelenvaló Istennel 
áll szemben az ember, a véges, korlátolt lény, a teremtmény 
Teremtőjével és Urával szemben. Ha szive hozzá vonzza, vagy 
ha a sok baj arra unszolja, hogy hozzá forduljon segítségért, 
olyankor mit kezdjen ezzel a mindenüttjelenvalósággal ? Akár-
hová fordul, tudja, hogy ott az Isten ; a zsoltáros szerint : az ég-
ben, a pokolban s a tenger végső határain, szóval mindenütt ott 
van. De az eszme, s az emberi érzés, hogy az erő és hatalom 
fölötte s nem alatta szokott lenni, fölfelé irányítja az ember 
tekintetét: nem akárhová néz, hanem néz a magasság, az ég felé, 
mert térhez szokott természete ezt így mondja neki. Tehát olyan-
kor lokalizál, elhelyezi az Istent, a magasságba, az égbe helyezi 
s nem a mélységbe, mert így képzeli, mert így szokta meg az 
Urat, maga fölött. 

Ezt szem előtt tartva, ismét az evangéliumhoz fordulhatunk. 
Nem mintha az Isten csak a csillagok fölött laknék, hanem 
ismerve az emberi természet érzékeléshez kötött szükségleteit, 
ugyanaz a Jézus is, ki az emberiségnek hirdette: Lélek az Isten, 
ezt is tanította a hegyi beszédben: Ti így imádkozzatok: Mi 
Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék a te neved. (Máté 6, 9.) 
Ti, emberek, így imádkozzatok! Az ember szempontja ez, mert 
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ő így szokott fordulni az Istenhez, az Úrhoz, szemeit fölfelé 
emelve. Nem az Isten lakásáról akarja tehát Jézus az embereket 
kitanítani, a mindenüttjelenvaló Istennek nincs ilyene; hanem a 
magasság felé irányítva tekintetüket, arra akarja őket kioktatni, 
hogy a hatalmashoz, az Úrhoz, a magasságbelihez mi teremt-
mények csak kérve, könyörögve, hálálkodva fordulhatunk. 

Van Kaulennek egy érdekes tanulmánya a «Himmel» címen, 
amelyben vizsgálat alá veszi a «menny» (coelum) szót, egyrészt 
az indogermán nyelvek etimológiájában, másrészt a Szentírás 
használata szerint. Kimutatja, hogy az az egyszerű érzéki észre-
vevés, melyet reánk a levegőég, mint afféle fedő (himil, varuna, 
oüpavós) vagy boltozat (coelum = xodóv), vagy fenséges látvány 
(héber: samajim) gyakorol, miként vezette az embereket arra, 
hogy mindent, ami a föld felett látható (a csillagokat is befog-
lalva), mennynek, égnek nevezzenek. Sőt annak állandóságát, 
változatlanságát tekintve a földi dolgok folytonos változásával 
szemben, szimbolikusan az Isten székhelyének is kezdték tartani. 
A Biblia is, mindenkor az ember álláspontjából, különböző he-
lyeken ugyanezeket az értelmeket tükrözteti vissza; bár ahol 
Istenről van szó, a «menny» által, a föld gyarlóságaival szemben, 
inkább a felségest akarja kifejezésre juttatni. A Szentírásra vonat-
kozó kutatását aztán ebbe foglalja össze: «Nach allem diesem 
bezeichnet der Ausdruck «Himmel» zusammenfassend die über-
sinnliche, geistige Welt, gegenüber der irdischen». (Wetzer-
Welte-s : Kirchenlexikon. 2. Aufl. v. 2112. 1.) 

Mind emberi, mind földi szempont ez. A mindenüttjelen-
lévőhöz így imádkozunk: Mi Atyánk, ki vagy az égben. Nem 
úgy beszélünk tehát róla, mint ahogy őt megilletné; hanem úgy, 
ahogy mi, az érzékiekhez szokott emberek, beszélni tudunk róla. 
Jóllehet mindenütt jelen van, mi lokalizáljuk őt, egyszerűen ma-
gunk fölé emeljük, mint ahogy mindent, ami nagyobb, hatalmasabb 
nálunk, nem magunk alá, hanem fölénk valónak tartunk. Amint 
az egész Kopernik-féle rendszer ellenére, mert az érzékeinknek 
jobban megfelel, talán sohasem fogjuk máskép mondani, mint 
hogy a Nap fölkel, a Nap lenyugszik s nem úgy, hogy a Föld 
pályáján így meg úgy fordult a Nap felé. így beszélve alig 
értenők meg egymást. S ez a tudománytalan beszéd még sem 
tagadása a Kopernik-féle rendszernek, csak emberi kifejezésmód; 
hasonlókép az Istennek kihelyezése az égbe is ilyen emberi ki-
fejezésmód s nem az isteni mindenüttjelenvalóságnak a tagadása, 
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mint ahogy ezt a természettudományosan gondolkodók ránk 
fogni szeretnék. 

Istennek tulajdonképen vett lakóhelyet tulajdonítani, a ke-
resztény tan szerint nem volna egyéb tűrhetetlen antropomor-
phizmusnál. 

II. 

Az eddigi fejtegetésből nyilván kitűnik, mily nagy félre-
értés van abban, ha sokan Strausszal azt állítják, hogy a földköz-
ponti rendszer megdőltével megdőlt a keresztény Isten-tan is, 
mivelhogy az Isten számára nem maradt hely az égben. Mintha 
a mindenütt jelenlevő abszolút szellemnek ember módjára lakásra 
volna szüksége! 

Eme kérdés tisztázásával most már könnyebb lesz kellő 
világításba helyezni a természettudományosok (a monisták) többi 
kérdését: hol van a mennyország, hol van a pokol, hol él a lélek 
a test halála után? 

Minthogy, mint említettem, az egyháznak eme különleges 
kérdésekre nincs dogmatikus határozata; dogmái ugyanis vilá-
gosan tanítják a mennyország, a pokol, a tisztítóhely, az élet 
után következő ítélet, mint mindmegannyi állapot létezését, de 
a hely kérdésében: hol van az egyik, hol a másik, alább meg-
érthető okokból, dogmatikusan nem nyilatkozott : az adható 
felelet nyomozásánál mindenekelőtt szem előtt kell tartanunk azt, 
hogy a túlvilág lakói az Istenen kívül, akinek jelenléti módjával 
az imént foglalkoztunk, nem a hely korlátai közt élő, tehát nem 
a fizikai törvényeknek és a földrajzi fogalmaknak alávetett em-
berek, hanem angyalok és az elköltözöttek lelkei, tehát nem 
anyagi, hanem szellemi lények. De viszont azt sem szabad felej-
tenünk, hogy ezek a lények nem Isten, nem abszolút lény, hanem 
mindmegannyi teremtmények, tehát hogy ha létezési módjukról 
van szó, az abszolút isteni tulajdonság, a mindenüttjelenvalóság 
(omnipraesentia) nem illeti meg őket. Korlátolt emberi nyelven 
szólva, amelynek az érzékelhető világra szorítkozó kifejezései 
csak analóg módon vonatkoztathatók a szellemi világra, azt kell 
mondanunk, hogy ha az Isten a tér és hely korlátaitól menten 
mindenütt jelen van, ők csak valahol vannak. így kell külön-
böznie a teremtmény létezési módjának a Teremtőétől, ha mindjárt 
szellemi lényekről van is szó. 

S ennek a valahol-nak megszokott emberi fogalmaink sze-
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rint való megközelítése: ez a hely kérdése. Ez a mi jelen kér-
désünk. 

A Szentírás elég szűkszavú, de a szükséghez képest elég 
bőbeszédű is a túlvilági élet, mint állapot, ecsetelésében; azért 
az egyház tana is egészen határozott ebben a pontban. Induljunk 
ki tehát abból; hátha a túlvilági állapot eme festése megsejteti 
velünk azt a valahol-t is, amelyet keresünk. 

A mennyország — az egyik állapot — az egyház tanítása 
szerint, az örök boldogság állapota, melyben a megigazult lelkek 
Istent szinről-szinre látják s ebben boldogok. A visio Dei beati-
fica, az Isten szinről-szinre való látása az, amibe a kinyilatkoz-
tatás s következéskép az egyház is az örök boldogság súly-
pontját helyezi. (Hurter: Dogmatica. 1885. III. 583. 1.) Ez mintegy 
gyűjtőfogalom, mely a jámborok örök jutalmát képezi. Szerel-
mesim ! — írja szent János apostol (I. lev. 3, 2.) — most Isten fiai 
vagyunk, de még nincs kijelentve, milyenek leszünk. Tudjuk 
azonban, hogy mikor ő meg fog jelenni, hasonlók leszünk hoz-
zája; mert látni fogjuk őt, amint vagyon. Ugyanezt erősíti 
szent Pál. (Kor. I. 13, 12.) Az egyház pedig pl. a flórenci zsinaton 
ezt hirdette: A megtisztultak lelkei azonnal a mennyországba 
vétetnek föl és világosan szemlélik a háromszemélyű egy Istent 
a maga valójában (sicuti est), érdemeik különbözősége szerint 
azonban egyik a másiknál tökéletesebben. (Denzinger: Enchir. 
Symb. 1908. 236. 1.) 

Mi, a földiekhez szokott emberek, nem igen vagyunk ké-
pesek értékelni azt, hogy minemű legyen az a gyönyörűség, 
mely az örök szépség és jóság forrásából, az Isten szemléléséből, 
az üdvözölt lelkekre árad. De sejtjük, hogy valami mindent fölül-
múló állapotnak kell lennie. Krisztus nagy szóval paradicsomnak 
nevezi (Luk. 23, 43.), szent Pál pedig egész emfázissal így ír róla : 
Szem nem látta, fül nem hallotta, sem az ember szivébe föl 
nem hatott, mit Isten azoknak készített, kik őt szeretik. (Kor. I. 2, 9.) 

Ez nekünk utolérhetetlenül magas egy fogalom s mondom, 
csak sejtenünk lehet, hogy ez az örök boldogság tényleg a ma-
gasabb létrendbe (a «lumen gloriae» által) emelt lélek erőinek 
és képességeinek az Istennel való megfelelő foglalkozásában 
állhat. 

Ebből a leírásból azonban, ha még oly magas is nekünk 
ez a fogalom, a mennyországot illetőleg arra a bizonyos vala-
hol-ra már is következtetést vonhatunk. A szinről-szinre való 
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látás ugyanis föltételezi, hogy az üdvözöltek az Istennél és 
Istennel vannak. Másszóval, hogy ott vannak, ott élvezik az örök 
boldogságot, ahol az Isten van; mert hiszen ez a boldogság az 
Isten szinről-szinre való látásában áll. Már most az előbb kifej-
tettek szerint ez az Isten, mindenütt jelen lévén, az üdvözöltek 
által mindenütt szinről-szinre látható; de az elköltözött lélek 
maga, ha az üdvözölés jutott osztályrészéül, még sem láthatja 
mindenütt az Istent, mert nem tulajdonsága a mindenüttjelen-
valóság, hanem csak valahol láthatja. Amiből következik, nem 
ugyan az Istenre, hanem az angyalokra és az üdvözöltekre 
nézve, lévén mint teremtmények mind véges lények, hogy a 
mennyország, melyben vannak, rájuk nézve csakugyan valamely 
hely, a szót analóg értelemben véve. Ily értelemben, t. i. a lel-
kekre nézve, csakugyan emlegetik a theologusok a mennyországot, 
mint valamely helyet, pl. Egger: Coelum locus est, quo Deus 
facie ad faciem videtur. (Dogmatica. 1911. 367. 1.) 

Azonban ne felejtsük, mivel nem anyagi testek helyéről, 
hanem szellemekről, következéskép nem a jelen fizikai rendről, 
hanem a természetfölötti rendről van szó, hogy ha a menny-
országról, mint valami helyről beszélünk, ez a hellyel való jelzés 
bizonyára egészen más valamit jelent, mint ha azt mondjuk, 
hogy valaki Londonban lakik vagy hogy a Jupiter főbolygónak 
lakói vannak. A «hely» szónak itt csak valami analóg értelme 
lehet. íme egy közelfekvő példa. Az ember tudvalevőleg testből 
és lélekből áll. Mi vagyunk azok és a filozófia már ennek a két 
állagnak a jelenléti módjáról is, lévén az egyik anyag, a másik, 
a lélek, meg eszes szellemi lény (L. Dudek: Keresem a lelket. 
Religio, 1913. 633. 1.), egészen máskép beszél. A test részenként 
terjed ki a tér vagy hely egyes részeiben; ahol van a fejem, ott 
nincs a lábam, hanem a tér más részében: ez a praesentia 
circumscriptiva; ellenben a lélekről, mely az egész testben van 
s az egészet betöltvén élteti, mint egyszerű, anyagtalan szellemi 
állagról azt mondjuk, hogy egészen van az egész testben és 
egészen a test minden részében: praesentia definitiva, amelytől 
jól megkülönböztetendő az Isten mindenütt való jelenléte : 
praesentia repletiva. 

Tehát már itt a természeti rendben, az emberben, sem az 
a lélek helyfoglalása, mint az anyagi testeké. Miként lehetne 
akkor róla túlvilági életében a fizikai testekre vonatkozó geo-
metriai hely fogalmát állítani? 
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A valahol-nak a túlvilági szellemi létben való illusztrálására 
szolgálhat az, amit a theologusok a halál után következő, ú. n. 
részleges Ítéletről s annak helyéről tanítanak. Suarez fölvetvén 
egyebek közt a kérdést, hogy a testtől váló lélek — anima 
separata — hol és miként Ítéltetik meg, így felel rá: «Úgy 
fogjuk föl a dolgot, hogy sem a megítélendő lélek nem száll 
föl az égbe, sem Krisztus nem száll le hozzá Ítélethozatal céljá-
ból, hanem a halál pillanatában értelme magasabb megvilágítás-
ban részesül (intellectualiter elevatur), hogy fölfogja a birói 
végzést. S ezt értjük az alatt, hogy a lélek Ítélőszék elé járul min-
den további helyváltoztatás nélkül. S valószínű, hogy abban a 
pillanatban tudatára jut a maga megitéltetésének s annak, hogy 
üdvözölt vagy elkárhozott nemcsak az Isten, hanem Krisztus, az 
ember, parancsa és végzése folytán». (Opera omnia. Ed. Berton, 
1866. T. 19. p. 1008.) S Egger beszélvén ugyanezen részleges 
Ítélet körülményeiről, hozzáteszi, hogy az ítélet ideje a halál 
pillanata, a hely pedig, ahol ez az ítélet végbemegy, az a hely, 
ahol az illető meghal. (Dogmatica, 1911. 1000 1.) S ezt a theolo-
gusok közös véleményének mondja. 

A túlvilági «hely» vagy elhelyezkedés kezdete ime a lélekre 
nézve így illeszkedik bele az Isten mindenüttjelenvalóságába. 
A halál pillanatában megtörténő isteni ítélkezésnél eszerint nincs 
fölszállás s nincs leszállás, vagyis helyváltoztatás, s nem értjük, 
folyton szemelőtt tartva az isteni mindenüttjelenvalóságot, hogy 
ha a lélek sorsa az Ítélettel egyszer meg van pecsételve, azaz, 
ha akár örök jutalomra, akár örök büntetésre méltónak Ítéltetett, 
miért kellene azután valami fölszállásnak vagy leszállásnak, föld-
rajzilag véve: magasságba, a csillagok közé való emelkedésnek, 
vagv viszont a mélységbe, a Föld középpontjába való sűlyedésnek 
következnie ugyanarra a lélekre vonatkozólag, mikor a kinyilat-
koztatás szerint, mint láttuk, az örök boldogság a mindenütt-
jelenlévő Isten szinről-szinre való látásában, az örök kárhozat pedig 
eme látás megtagadásában s a lélekre szabott más büntetés 
(poena damni et poena sensus) kiállásában áll? 

Akárminő sors jut is tehát a testtől elvált léleknek, akár jó, 
akár rossz, csakugyan valahol lesz, lesz helye; de ennek a földi 
méretek után igazodó szónak ott valami más, igazán túlvilági, 
illetőleg a szellemeknek megfelelő jelentése lehet csak. Találóan 
fejezi ki magát Oswald (Eschatologie. 1868. 81. 1.), midőn a 
tisztítóhelyre itélt lélekről használni szokott kifejezést, hogy tisz-
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tulás céljából «különleges helyre» (purgatoriumba) utaltatik, így 
írja körül: «Sie wird in einen besonderen Zustand versetzt; «Ort» 
gilt hier im Sinne von status; denn über die Oertlichkeit dieses 
Zustandes halten wir einstweilen das Protokoll offen.» Azaz nem 
mondhatjuk oly módon, mint ahogy az embernek szoktunk he-
lyet jelölni (mélységben, vagy magas hegyen, vagy városi bör-
tönben stb. van), hogy az a megítélt lélek a Föld központjában 
lévő pokolba, vagy a csillagok fölé a hetedik égbe került, szó-
val nem beszélhetünk itt földrajzi helyről, vagy ha beszélünk, 
aminthogy az ember tényleg az elköltözöttek leikeiről nem tud 
localisatio nélkül beszélni, mivelhogy az Istenről sem beszél más-
kép, akkor ez a beszédmód lehet természetes szükségletünk, lehet 
az érzékeléshez szokott megismerési módunk követelménye, de a 
dolognak, a lélek tényleges elhelyezkedésének, valójában nem 
felel meg. 

Tehát az elköltözött lélek túlvilági helyéről analóg érte-
lemben igenis lehet beszélni ; lehet a mennyországról, a pokolról, 
nemcsak mint állapotról, hanem mint helyről is beszélni, mert a 
lélek, mint véges lény, csakugyan valahol van; de ezzel a «vala-
hol»-lal minden közelebbi földrajzi, vagy csillagászati helymeg-
határozás nélkül meg is kell elégednünk, mivel többet, mint földi 
vándorok, annak a helynek a fekvéséről nem tudhatunk. S ez az 
oka, hogy az egyház, követve a kinyilatkoztatást, a mennyország, 
a tisztítóhely vagy a pokol helyének, fekvésének közelebbi meg-
határozásába sohasem bocsátkozott. 

Mindebből aztán végeredménykép következik, hogy a ter-
mészettudományosan gondolkodók amaz állítása, mintha a menny-
ország, pokol stb. az újabb csillagászatiam fölismerés, nevezete-
sen a Kopernik-rendszer beállítása miatt, a hely hiánya folytán, 
lehetetlenné vált volna, egyszerűen mesebeszéd, mert a kettőnek 
egymáshoz vajmi kevés köze van. 

Szent Tamás empyreuma az égen, melyről a régiek nyo-
mán azt mondja, hogy: locus beatorum est (Sum. Theol. I. q. 
66. a. 3.), valamint a népszerűekké vált dantei megállapítások a 
mennyországról, tisztítóhelyről és pokolról (a «Divina Comoedia»-
ban), egyszerűen az emberi lokalizáló természet kifolyásai, mely 
nem elégszik meg a «valahol »-lal, hanem szorosan meghatáro-
zott helyekhez köti képzeteit. Valamint mi theologusok is, akik 
pedig, mint a jelen tanulmány is mutatja, behatóbban foglalko-
zunk a kérdésekkel, ha a közönségnek irunk vagy beszélünk, 
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szintén csak helyhez kötötten, szinte földrajzi módra vagyunk 
kénytelenek a mennyországról, pokolról stb. beszélni ; mert emberi 
megszokott módunk szerint, ha azt akarjuk, hogy megértsük 
egymást, máskép nem is beszélhetünk. 

Maga Jézus Krisztus is, a túlvilági állapotokról beszélvén, 
többször használt földi képeket, metaforákat, melyeket nem le-
het betűszerinti értelemben magyarázni. így az elkárhozottak kín-
jait, tehát egy túlvilági állapotot, a «fogak csikorgatásával» hason-
lítja össze (Máté 25., 30.), amit a nagyon szenvedő, kínokban 
vergődő ember szokott végezni, lévén a fog a testnek s nem az 
elköltözött léleknek a szerve. Egy más alkalommal pedig a poklot 
a gehenna tüzének mondja (Luk. 12., 5.), ami szintén földi kép. 
Gehenna tulajdonképen Jeruzsálemhez közel fekvő völgynek a 
neve volt, ahol egykor a zsidók Moloch bálványnak áldoztak. 
Ezért később Josiás király, mint afféle megvetett helyre, min-
den szemetet és hulladékokat rendelt kivitetni, amit időnkint 
tűzzel pusztítottak el. Innen a Gehenna mint valami undorító 
hely ment át a zsidó közbeszédbe. (Pesch: Praelect. Dogmát. IX. 
303. 1.) 

Földi képek a mennyország, a pokol stb. a keresztény tu-
datba átment localisatiói is, akár a magas mennyekről, akár a 
mélységes pokolról beszélünk. Ezeknek a beszédmódoknak se 
a Kopernik-rendszerrel, se mással nem lehet véget vetfii, mert 
szükségünk van rájuk. 

Hogy milyen valójában a lelkek által elfoglalt túlvilági hely 
s mit kelljen azon érteni, azt majd csak akkor tudhatjuk meg 
igazán, ha egyszer odajutunk, ami mindegyikünkkel előbb-utóbb 
megtörténik. Byron angol költő, hogy siettesse a halált s mielőbb 
láthassa a túlvilági topográfiát, egy görögországi szikláról ugrott 
le a mélységbe: oktondi módon öngyilkosságot követett el. Isten 
az ő kinyilatkoztatása útján nem látta szükségesnek ezt idő előtt 
tudatni velünk. A gazdagról és a Lázárról szóló parabolájában 
meg is mondta ezt Jézus. (Luk. 16., 27—31.) A gazdag a pokol 
kínjai között meglátván Ábrahámot, így könyörgött hozzá : Kérlek, 
atyám! Küldd el Lázárt atyám házába, mert öt atyámfia van, te-
gyen azoknak bizonyságot, hogy ne jussanak ők is e kínok he-
lyére. És mondá neki Ábrahám: Van Mózesok és vannak prófé-
táik (nekünk pedig az evangélium), hallgassák azokat. Amaz 
pedig mondá: Nem úgy atyám, Ábrahám! hanem ha valaki a 
holtak közül hozzájok menend, bűnbánatot tartanak. Mondá pedig 
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neki : Ha Mózest és a prófétákat nem hallgatják, ha valaki a ha-
lottak közül feltámad, annak sem hisznek. 

III. 

Még valamit a Schola állásfoglalásáról. 
Fönnebbi nyomozásunkban az analógia fidei alapján in-

dultunk el, vagyis abból, ami határozottan ki van nyilatkoztatva 
s az egyház dogmáit képezi, következtettünk a kevésbbé határo-
zottra, a túlvilági állapotok helyeire. S ezen az alapon, tekintettel 
arra, hogy más az anyagi, vagyis az érzékelhető s más az érzéki 
tapasztalásunk alá nem eső szellemi világ, nagy általánosságban, 
minden további részletezés nélkül, csak annyit mondhattunk, 
hogy a mennyország, a pokol stb. helye «valahol» van. De egy-
ben hangsúlyoztuk, hogy ez a «valahol» is egyszerűen földrajzi, 
innen a tért foglaló anyagi testek világából vett fogalom, tehát 
hogy oda át, ahol az anyagitól különböző lelki, szellemi létrend-
ről van szó, csak analóg értelemben alkalmazható; ennélfogva 
hogy csak azt akarjuk vele jelezni, hogy míg az Isten minde-
nütt jelenvaló, a tér és hely korlátain felül álló valóság, az el-
költözött lelkeket — animas separatas — mint teremtett véges 
lényeket, Istennel szemben, csak korlátolt jelenlét, a «valahol» és 
nem a «mindenütt» illeti meg. 

Hasonlókép hozzátettük, hogy az érzékeléshez szokott em-
ber ezt a túlvilági létmódra vonatkozó «valahol»-t szinte önként, 
a vele született hajlandóságánál fogva, lokalizálja, határozott hely-
hez köti, szorosan földrajzi módon kezeli; nem mintha ez a fo-
galom ilyen tartalommal a lelkek túlvilági létmódjának adaequat 
kifejezése volna, de mivel ő arról a létmódról máskép, mint a 
saját képére s az anyagi testek módjára formálva azt, beszélni 
nem tud. O akkor is, mikor a szellemvilágról beszél, a szellem 
helyett ezt az embert helyezi oda, antropomorfizál s a menny-
országról, pokolról, akárcsak az ő Földjéről — erről a mi világ-
testünkről — beszél s annak a méreteit helyezi oda át. 

Tényleg a legrégibb időtől fogva találkozunk ezzel a jelen-
séggel az emberiség vallási történetében. A túlvilági jutalom és 
büntetés képzete a palaeontologikus leletek s az irott történelem 
tanúsága szerint egykorú lévén az emberi nem gondolkozásával, 
nemünk az üdvözölteket, a jókat, a magas mennyekbe, a csilla-
gok fölé, az elkárhozottakat, a rosszakat, már valamivel közelebb, 
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Földünk belsejébe, a sötétségbe, a tisztítóhelyen levőket pedig e 
földi tűzfolyó belső — a pokol — előtornácába helyezte. Ezekkel 
a képzetekkel, más és más név alatt, már a régi babylóniaiaknál, 
egyptomiaknál és görögöknél találkozunk. Az ó-szövetségi zsidó-
vallás, majd a kereszténység is, miután a földi ember képzet-
világának teljesen megfelelnek, egyszerűen átvette ezeket a képeket 
(hades, seol, internus), mert emberekhez csak emberi módon 
szólhatott. 

Természetes dolog, hogy a túlvilágot illetőleg az egész 
keresztény hagyományban is ezzel a régi, lokalizáló beszéd-
móddal találkozunk, aminek nem kevésbbé természetes követ-
kezménye volt, hogy sokan akadtak, akik a képet valóságnak 
vették s azt tartották, hogy a mennyország, mint egy meghatá-
rozott hely, csakugyan a csillagok fölött van, a pokol meg a 
Föld izzó-forró középpontjában, véve a dolgot szoros földrajzi, 
vagy csillagászati topografikus értelemben. A századok folyamán 
sok szentatya és neves scholastikus beszélt így, a Szentírás egyes 
képes kifejezéseit betűszerint véve, amivel akaratlanul is a mai 
természettudományosan gondolkodóknak a már említett és tag-
lalt félreértésre szolgáltattak alkalmat. Pedig az a szentírási «égen, 
földön és föld alatt» csak olyan földi kép, mint midőn Krisztus 
az örök kínok helyét Qehennának, egy a Jeruzsálemhez közel 
fekvő, és a zsidók által utálattal emlegetett völgynek nevével 
jelezte. A Szentírás is csak földi képekben mutatja be a túlvilá-
got. A földi embernek a túlvilági állapotokról csak földi képek-
ben lehet beszélni, az angyalok nyelvét ő nem érti meg. 

A túlzásokat ennélfogva ebben a kérdésben kerülni kell. 
Hogy az újabb időből csak egyet említsek föl, túlzásba esik 
Bautz münsteri dogmatikus a Qörgényi Jenő által magyarra is 
lefordított (1913.) «A pokol» cimű művében, a pokol helyének 
meghatározásával foglalkozva. (55. 1.) Régi nyomokon haladva, 
a pokol helyét kereken a Föld belsejébe internálja, a poklot 
határozott, körülhatárolt helynek veszi és a pokol tüzét, nem fi-
gyelve szent Ágoston okos nyilatkozatára: «Qui ignis cujusmodi 
sit, hominum scire arbitror neminem, nisi forte cui spiritus di-
vinus ostendit» (De civ. Dei 20., 16.), nemcsak valódi, reális, 
hanem egyszerűen anyagias tűznek veszi s ilyen következtetésre 
jut: «Ha a pokol az ő tüzével földünk belsejében van, mire ala-
pos érveket hoztunk fel, akkor nem kell képzelődés, hanem elég 
a komoly, okos elmélkedés ahhoz, hogy a föld belsejében levő 
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pokol s a föld felületén tapasztalható bizonyos jelenségek közt 
bizonyos közelebbi vagy távolabbi összefüggést találjunk.» (76. 1.) 

A föld felületén tapasztalható s a meleg magasabb fokát 
föltételező jelenségek alatt nem lehet mást érteni, mint a hő-
forrásokat, továbbá a vulkáni kitöréseket stb. Bautz szerint tehát 
ezeket a jelenségeket egyenesen a pokol tüze okozná, ami hatá-
rozott túlzás. Nem egyéb ez az anyagi és a szellemi világrend 
értelmetlen összezavarásánál.1 

Más újabb dogmatikusaink (Perrone, Pesch, Pohle) tartóz-
kodóbbak e tekintetben s a mennyországról, pokolról beszélvén, 
vagy egyszerűen «állapotnak és helynek» (status et locus) neve-
zik, a hely minden további részletezése nélkül, vagy csak álla-
potnak, a hely említése nélkül. 

Helyesen. Nem lehetünk mi dogmatikusok katholikusabbak 
.a kath. egyháznál, mely a túlvilági állapotok helyéről soha föld-
rajzi módon nem nyilatkozott. A kíváncsiak kérdezősködésére 
legmegfelelőbb ismételni arányszájú szent János szavait: Ne azt 
kérdezzük, hogy hol van a pokol ; hanem arra törekedjünk, hogy 
azt kikerüljük. (Hom. 31. in epist. ad Rom. n. 5.) 

Budapest. Dr. Dudek János. 

1 Az «örök tűz», vagy a gehennai «tűz» a szentatyák egyhangú értelme-
zése szerint valódi és nem képletes, szóval nem metaforikus tüzet jelent, nem 
úgy, mint az örök büntetést jelző más szentírási kifejezések, mint «a sírás és 
a fogak csikorgatása», vagy (Márk 9., 47. szerint) «az ő férgök meg nem hal.» 
Ezek metaforák. Azonban amint nem szabad képletes, vagyis átvitt értelemben 
magyarázni azt a tüzet, úgy viszont nem szabad a mienkkel, a földi tűzzel 
sem azonosítani. Hurter szerint: «Cum dicimus ignem inferni esse verum et 
proprium, non propterea dicimus, eum prorsus esse eundem cum igne, quo 
nos modo utimur.» (Dogm. III. 559. 1.) Hogy aztán minő a természete és ha-
tása ennek a túlvilági «tűznek», nevezetesen hogy hogyan kínozhat tűz (egy 
testi ható) szellemet, arra nézve többféle hipotézis merült fel a theologiában, 
de még a legnépszerűbb, a szent Tamás «alligatiós» elmélete, melyet Suarez 
továbbfejlesztett és Toletus javított, sem mondható kielégítőnek. (Egger : Dogm. 
1024. 1.) Hogy a tűznek a testekre pusztító, bomlasztó hatása van, ismerjük ; 
de a tűznek arról a hatásáról, hogy a lelket, tehát egy szellemi állagot, «meg-
kötözve», «lebilincselve» kínozza, anélkül, hogy elpusztítsa, illetőleg hogy álla-
gában — hogy úgy mondjuk — megbolygassa, arról nekünk sejtelmünk sincs. 
Erre nézve tapasztalaton alapuló analógiánk hiányzik. Egészen a tűz ismert 
hatásával ellenkező hatás ez. Ennélfogva a Bautz könyvén végigvonuló az a fel-
fogás, a megfelelő következtetésekkel, hogy «az egyház és a Szentírás is olyan 
•tűzről beszélnek, mely a földi tűzzel azonos természettel bír» (258. 1.), egysze-
rűen túlzás számba megy. Szóval a részletekbe menő spekuláció ebben a kér-
désben nem vezet eredményre, ezt a dolgot mi nem tudhatjuk. 

Religio, hiítud. és bölcs, folyóirat. 2 3 
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AREFORMATIO óta napjainkig élénk vita forgott a szentek tisz-
telete körül. A tudatlanság és rosszakarat egy sorba állította 

a keresztény szellemnek ezt a természetes és észszerű megnyil-
vánulását a pogányok polytheismusával. Ezen véleményhez járult 
még sok más. így némelyek szerint «a szentek imái fölöslegesek, 
amennyiben Istentől nem kérhetnek mást, mint amit maga Isten 
akar». Mások meg azt tartották, hogy «a szentek érdemei eléggé 
meg vannak jutalmazva a mennyben és így nem kívánhatják, 
hogy jótetteiknek érdemei még a földön levő embereknek is 
javára legyenek». Lonicerus azt hiszi, hogy «Krisztus megszűnnék 
az emberiség örök főpapja lenni, ha a szenteknek közbenjárásához 
folyamodnánk». Sőt hitelre talált az a nézet is, hogy az egész 
kultusz tulajdonkép csak a középkor fanatismusának szüleménye, 
mely az első keresztényeknél nem létezett. 

Ezen véleményekkel kapcsolatban igen sok nézet terjedt el 
a szentek tiszteletének egy specialis része, t. i. képeik tisztelete 
körül. Sokan a képkultuszban babonát és bálványimádást láttak. 
Mások tagadták a szentképek létezését a keresztény ó-korban. 
Érdekes, hogy az utóbbi nézetben katholikus theologusok is 
osztoztak. A hires theologus Petavius azt írja, hogy «imagines 
parum a christianis usurpatas fuisse fere quattuor saeculis».1 

Lilius Oyraldus még tovább megy, amikor azt hiszi, hogy chris-
tianos fuisse sine imaginibus in primitiva ecclesia».2 

Ezek és más téves vélemények már sok hivőt eltérítettek 
a katholikus egyháztól, midőn az isteni Gondviselés segítségére 
jött. Valamint néhány századdal később a megtámadott Szentírás 
védelmére a Babyloniában kiásott köveket szólaltatta meg, úgy 

1 Theolog. dogm. I. 15. c. XIII. 1. Antverpiae 1700. 
2 Hist. deor. syntag. I. 14. 
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ebben az esetben is élettelen dolgokat, sírköveket, festményeket, 
stb.-t hívott fel, hogy tanúskodjanak a katholikus hit igazsága, 
épsége mellett. 1578 május 31-én Rómában, a Via Salariá-n, világ-
hírű esemény történt. Két szöllőmunkás rátalált a régi iratokban 
annyiszor említett, de eddig még teljesen ismeretlen ó-keresztény 
temetkezőhelyek egyik ágára. A további kutatás csakhamar egy 
egész földalatti világot fedezett fel fontosabbnál fontosabb emlé-
kekkel. A sötét katakombákból egyszerre ragyogó fény áradt ki, 
mely mint egy reflektor fénye, megvilágította a keresztény ó-kor 
első, eddig homályban lévő századait. Egyszerre tagadhatatlan 
tény lett, hogy a kapocs az ó-kori és újabb kereszténység között 
nem szakadt meg (mint a protestánsok hirdették), hanem állan-
dóan megvolt és hogy a katholikus hit tisztaságához a hamisítás-
nak gyanúja sem férhet. 

A katakombák emlékei között nagyon sok van olyan is, 
amelyek a szentek tiszteletére vonatkoznak. Ezek, a szentatyák 
irataitól támogatva, megdöntenek minden erre a tárgyra vonat-
kozó téves nézetet. Nem is említve azon véleményeket, melyek 
a szenteknek és képeiknek tiszteletét a keresztény ó-korban tagad-
ták, a beható tanulmányozás igazolja, hogy az ó-keresztények fel-
fogása a szentek tiszteletéről ugyanaz volt, mint napjainknak 
minden katholikusáé. A sötét kamarákból sok sírfelirat, freskó, 
aranyüveg és néhány szobormű került napvilágra, amelyek tele 
vannak a szentek tiszteletére való vonatkozással. Ezen emlékek 
között több a Mária-kultuszra vonatkozik. Itt csak érintjük ezt 
a tárgyat, mely a miénktől könnyen elválasztható és külön ki-
dolgozást érdemel. Jelen dolgozatunk csak a többi szentek tisz-
teletét öleli fel. A rájuk vonatkozó síriratokból, falfestményekből, 
arany üvegekből és szoborművekből, a keresztény archaeologia 
útmutatása mellett, meg fogjuk kísérelni kiolvasni az ó-keresz-
tények felfogását a szentekről és végezetül röviden vázolni fogjuk, 
hogyan tisztelték őket.i 

A katakombák szent-kultusza első sorban a halottakért való 
könyörgésben csúcsosodik ki és a szenteknek különösen egy 
neme, t. i. a martyrok körül forog. Ennek magyarázata a helyi-
és időviszonyokban rejlik. A katakombák ugyanis temetkező-
helyek voltak, amelyek olyan korban keletkeztek, amikor az első 

1 Inkább összefoglaló áttekintést, mint részletes, beható ismertetést akarunk 
e nagyterjedelmű tárgyról nyújtani. 

23* 
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egyház vére legbővebben ömlött ki Krisztusért. Ezen kor vér-
tanúi az Egyház első szentjei, azon kevés férfi és asszony mel-
lett, akiket az Üdvözítő kiválasztott. Az ó-keresztény tudat többé-
kevésbbé azt tartotta róluk, hogy «mint olyanok, akik a Bárány 
vérében megfürödtek» haláluk után azonnal elnyerték az örök 
boldogságot. Tertullián pl. így szól a vértanúhoz: «Tota paradisi 
clavis tuus sanguis est», «A paradicsomnak kulcsa a te véred».1 

Bár kezdettől fogva nagy tiszteletben részesültek az Egyház 
részéről, ismertető jelzőjük, mint sanctus stb., kezdetben nem volt. 
A legrégibb képeken még egyszerűen csak Petrus, Paulus stb. 
olvasható. Távol áll azonban a gondolat, hogy ezért abban a 
korban még nem tisztelték sz. Pétert, sz. Pált stb.-t, mint szen-
teket. Körülbelül a II. században jelentkezik először ilyen érte-
lemben a Dominus (Domnus) és Domina (Domna) jelző. így 
a Coemeterium S. Hippolyti egyik sírfeliratán ez olvasható: 
«Refrigeri (refrigeret helyett) tibi Dominus Ipolitus.» Csak a IV. 
század végén találkozunk végre a «sanctus», «àycoç» jelzővel, 
mely az V. század második felében és a VI. században egészen 
állandóvá lesz. 

Az üldözések idején sok vértanút temettek el a katakombák-
ban, akiknek sírjai körül csakhamar élénk martyr-kultusz fejlődött 
ki. Nagy érdemeikre támaszkodva, kezdettől fogva meg voltak 
győződve az első keresztények, hogy a vértanúk Istennél sokat 
tehetnek. E meggyőződésből fakadt a szenteknél való közben-
járás és az az erős hit, hogy a könyörgés náluk eredményes 
lesz. Minthogy pedig már akkor is «üdvös és szent dolog volt 
a halottakért imádkozni», a szentek közbenjárását az elhunytak 
javára fordították. 

I. Számos sírfeliratban fordulnak a szentekhez, hogy párt-
fogásukba vegyék a halottakat, nekik «felüdülést» szerezzenek és 
őket társaságukba fölvegyék. A kérést vagy általában a szentek-
hez intézik, vagy bizonyos szentekhez. Az egyik sírfelirat így 
szól : «Martyres sancti in mente havite (habete) Maria(m)», «szent 
vértanúk emlékezzetek meg Máriánkról». Egy másik pedig, mely 
a III. századból való és egy Padus nevű két éves fiú sírját zárta 
el: «In pacem te suscipian(t) omnium ispirita sanctorum», «a béke 
hónába (örök boldogságba) vegyen föl a szentek lelke». Gya-
koribb azonban az az eset, hogy azon szentekhez fordulnak, 

1 De anima, c. 55. Migne II, 745. 
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akiknek a teste ugyanabban a katakombában nyugodott, amely-
ben a halotté. A turini Maximus követeli, hogy a hivők ezeket 
egész különös módon tiszteljék, mert ők fogadják az elhunytak 
lelkeit és vezetik az örök boldogságba.1 így sz. Hermes katakom-
bájában, a Via Salaria vetus-on, 3 sírfeliratot találtak, amelyben 
a halottat az ugyanott eltemetett sz. Basillának ajánlották. Az 
egyik, amelyen még a régi «dominá»-t megtalálhatjuk, így 
hangzik : «Domina Basilla, commendamus tibi . . . filia(m) 
nostra(m) Crescen(tem)», «szent Basilla, ajánljuk neked . . . 
leányunkat Crescen(tiná)-t. 

A sírfeliratok korát vizsgálva azt látjuk, hogy azok, ame-
lyek ilyen tartalmúak, legfeljebb a III. századig mennek vissza. 
Joggal következtetjük ebből, hogy a III. században van eredete 
a szentek közbenjárásáért való ezen könyörgésnek, mely az idő 
további folyamán, századokon át, napjainkig megmaradt. Hogy 
a későbbi korból csak egyet említsek, a IV. vagy V. századból 
való, egy már fenntebb idézett sírfelirattal rokon tartalmú, mely 
így hangzik: « . . .mi refrigeri (refrigerent helyett) Januarius, 
Agatopus, Felicissimus martyres».2 A Praetextatus katakomba 
Januarius kryptájában lévő ezen hiányos felirat talán így egészí-
tendő ki: az elején állt a «spiritus» szó vagy hozzá hasonló, 
utána a halottnak neve, amelynek genitivusa «mi»-vel végződött. 
Ami e feliratban az ó-keresztények felfogását nagyon jellemzi, 
az a tisztán olvasható «refrigeri» (refrigerent) szó. «Sz. Felicitas 
és az afrikai Perpetua Cselekedetei»-ben3 nagyon gyakran fordul 
elő a «refrigerare» szó. A hívőknek azt a szeretet lakomáját 
(Liebesmahl) jelenti, amelyet vértanúhaláluk előtt a börtönben 
rendezhettek. Ez a fogalom aztán annyira elterjedt a keresztények 
között, hogy a «refrigeri» szót számos emléken föltaláljuk. A fel-
iratban tehát az a kívánság van kifejezve, hogy a szentek szeretet-
lakomájukban, melyet az örök boldogságban a Báránnyal tarta-
nak, a megholtat is részesítsék. 

Az ilyen feliratok mellett nem csekély azoknak a száma 
sem, amelyekben a hivők a szentek befolyását a saját javukra 
törekednek fordítani. Példa kedvéért elég legyen csak két ilyen 
feliratot közölnöm. Az egyik, mely a N. Konstantin előtt való 

1 Homil. 81., Migne 57., 428. 
2 De Rossi, Bullettino cti. 1863., p. 1. ss. 
3 Ruinart, Acta Martyrum sincera 82. ed. Veronae 1731. 
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időből származik és a Via Nomentánán lévő Coemeterium-
Maiusból származik, így hangzik (eredetileg görögül!): «Diony-
sius, egy ártatlan gyermek nyugszik itt a szentekkel. Emlékez-
zetek meg rólunk szent imáitokban . . .» A könyörgés nemcsak 
az «ártatlan gyermek»-hez szól, hanem a szentekhez is, amit a 
többes szám 2. személy világosan kifejez («emlékezzetek»). 

Itt a szentek alatt nyilvánvalóan azon vértanúkat kell értenünk, 
akik az illető katakombában voltak eltemetve. A másik sírfelirat-
nak szövege ez: «Attice, dormi in pace, de tua incolumitate 
securus et pro nostris pete sollicitus».1 «Atticus, nyugodj béké-
ben és sérthetetlenségedről biztonságban lévén, könyörögj seré-
nyen vétkeinkért.» Az itt említett szentben vagy egy vértanút, 
vagy egy olyan embert kell látnunk, akit életszentsége annyira 
kitüntetett, hogy a keresztény köztudat szentté avatta. 

II. Sokkal több oldalról világítja meg a régi keresztények 
felfogását a szentekről és azoknak tiszteletét a sok, különböző 
művészeti emlék. Nagy számuk igen élénk szent-kultuszról tanús-
kodik. Nem is csoda. Abban a korban a keresztény művészet 
nem igen ismert még profán tárgyat. Legkedveltebb a festészet 
és pedig annak egy neme, a falfestészet. A helyi viszonyok és 
ezen művészeti ág természete egyaránt magyarázza kedveltségét. 
A katakombák szűk folyosóinak falai igen alkalmasak voltak a 
festésre. Aztán a festmény nem foglalt el szabad teret és így 
nagy előnyben volt pl. a szobrok fölött. Kevesebb időbe került 
egy ilyen festmény készítése. Hozzátehetjük, hogy pl. márvány-
hoz nehezebb jutni, mint festékhez. A festészettel szemben a 
szobrászat, különösen a N. Konstantin előtti, kevés emléket 
mutat fel !2 

Az ó-keresztény művészetben általában két különböző irányt 
lehet megkülönböztetni : a N. Konstantin előtt és után valót. 
Az üldözések egyházának művészete symbolikus, allegorikus volt. 
Mint ilyen került mindent, ami a szenvedésekre és kínokra emlé-
keztethetett. A Krisztus szenvedését ábrázoló jelenetek is teljesen 
nélkülözik a realismust. A keresztrefeszítési jelenetet pl. Ábrahám 
áldozata symbolizálja, vagy egy fölnyársalt sült hal, amint azt 
sz. Ágoston oly találóan kifejezi: piscis assus, Christus est passus_ 

1 De Rossi, Bullettino, 1894. p. 58. 
2 V. ö. Fr. Xav. Kraus, Geschichte der ehr. Kunst. Freiburg i. Br. 1896. 

I. 225. old. 
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«Minden emlék inkább a szelídségnek, szeretetnek, jóakaratnak 
és vidám nyugalomnak szellemét leheli.»1 Egyetlen egy N. Kon-
stantin előtt való emléket találtak eddig, mely ettől az irány-
zattól eltérően két vértanúnak elitélését ábrázolja. Ez az emlék 
egy freskó és a Coemeterium S. Callisti egyik arcosoliumában2 

látható. Egy magaslaton ül egy tunicába3 és palliumba 4 öltözött 
férfi. A babérkoszorú fején, pogány birót, vagy mint de Rossi 
tartja, magát a császárt sejteti. Boszusan fordul a két előtte álló 
ifjúhoz. De Rossi Fulvius Petronius Aemilianus (Kr. u. 249.) két 
szolgáját, sz. Partheniust és sz. Colocerust látja bennük. A két 
ifjú magatartása bátor, szemükből lelkesedés beszél. A drámai 
freskó így élénk világot vet nemcsak a festő, de kora többi hívei-
nek felfogására is, akik oly hősieseknek tartották hitsorsosaikat 
a pogány üldözésekben. 

Nagy Konstantin idejétől fogva mindinkább a történeti elem 
lép előtérbe. A személyek vagy ideálisak, vagy történetiek. Míg 
az ideálisak az örök boldogságban gondolt elhunytakat ábrázol-
nak, addig a történetiek bizonyos és a keresztények összesége 
által nyilvánosan tisztelt szenteket. 

Minthogy szoros értelemben szenteknek csak az utóbbiak 
vehetők, itt első sorban ezekkel kell foglalkoznunk. Az előbbiek 
azonban oly szorosan összefüggnek ezekkel, hogy teljesen nem 
mellőzhetjük őket. Képeik, melyeket «orans»-oknak5 nevez a 
keresztény archeologia, majd külön, majd szentek képei mellett 
fordulnak elő. «Mivel, amint Wilpert mondja, a halott a coeme-
terialis symbolicá-ban a középpont, mely körül minden forog», 
igen tekintélyes számban maradtak napjainkra is. Eddig vagy 
153 ismeretes. A legrégibb a Capella Greca-ban van, a II. szá-
zadból származik. Hogy milyen felfogásuk volt róluk az első 
keresztényeknek, azt hiszem elég Wilpertnek adott meghatározá-
sára utalnunk, mely a meglevő oransok alapos tanulmányozásának 

1 Raoul-Rochette, Catacombes 164. old. 
2 Latin szó, összetéve arcus (ív) és soliumból (trón, koporsó is). 

Ivezetes nyilás, mely a katakombák falába van vájva és egykor sírhelyül szolgált. 
Belsejében, különösen felső részében található a legtöbb festmény. 

3 Lenből készült hosszú vagy rövid alsóruha, ingféle. 
4 Köpenyszerű felsőruha. 
5 A latin orare = imádkozni, igéből. «Bilder der in Seligkeit gedachten 

Seelen der Verstorbenen, welche für die Hinterbliebenen beten, damit auch 
diese das gleiche Ziel erreichen möchten.» Wilpert, Die Malereien der Kata-
komben Roms. Freiburg i. Br. 1903. 457. old. 
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eredménye. Eszerint az oransok tágabb értelemben véve szintén 
szenteknek képei, akik ugyancsak közbenjárhatnak Istennél a 
hátramaradottakért. Néhány felirattal ellátott orans határozottan 
bizonyítja ezt. Az egyik pl. így hangzik: «Victoria?) . . . pete 
(pro) . . . Vic(toria ? ) . . . imádkozzál.. . (é r t ) . . . 

A szentek közbenjárásába vetett bizalom azonban még hatá-
rozottabban és változatosabban nyilvánul meg azokon a freskókon, 
ahol, hogy úgy mondjuk, «hivatalos» szentek is szerepelnek. 
A freskó tartalma szerint több csoportra is lehet osztani e képe-
ket. Nagy számuknál és fontosságuknál fogva első helyen állnak 
az Ítéletet ábrázoló jelenetek. 

Bizonyára már előbb el volt terjedve az első keresztények 
között az a meggyőződés, mely a III. században Nyugat egyházi 
irodalmában határozottan kifejezésre talál, hogy a vértanúkat 
épen úgy, mint az apostolokat, az Úr nem fogja Ítélni, hanem 
ellenkezőleg vele együtt, mint birák fognak szerepelni. így 
Hippolytus inti a keresztényeket, akik az Úr neve miatt kerülnek 
a birói szék elé, hogy mindenesetre vértanúságot kérjenek Isten-
től, mert így, részük lévén az első föltámadásban, nem kerülnek 
itélet elé. Mi sem természetesebb, mint hogy a hivők a vértanúk 
pártfogását kérték az Ítéletkor. Néhány sírfelirat határozottan 
amellett szól. Egy Cynegius nevű fiú sírján, aki Nolai sz. Felix 
bazilikájában, Nolában, van eltemetve, ez a fölirat olvasható: 
« . . . (sic protect)us erit iuvenis sub Iudice Christo, (cum tubae 
terri) bilis sonitus concusserit o r b e m . . . Hic sociabitur ante 
tribunal». « . . . (Sz. Felix) az ifjút (Cynegiust) Krisztusnak, a 
birónak, fogja ajánlani és őt a birói székhez elkisérni, amikor 
a tubának (harsonának) borzalmas harsogása megrendíti a föld 
kerekségét». Épen azért sz. Cyriaka katakombájában az egyik 
feliraton a vértanúk neve: advocati apud Deum et tg, ügyvédek 
Istennél és Krisztusnál. Világos, hogy ezen elnevezés alapjául az 
ügyvédnek szerepe szolgált, aki a tribunal (birói szék) előtt 
klienseinek ügyét védelmezte. Ilyen advocatus-okkal, akik, mint 
ilyenek, csak férfiszemélyek lehetnek, vagy 14 freskón találko-
zunk. Wilpert ezekben, másokkal, pl. Kaufmannal szemben, az 
Ítéletre vonatkozó jeleneteket lát. A legteljesebb ezek közül 
sz. Hermes katakombájának egyik arcosoliumában van és a IV. 
század második feléből való. 

A jelenet közepén emelvény látható, melyhez lépcső vezet. 
Az emelvényen van egy négy oroszlánlábtól tartott szék. Ezen 
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ül egy nimbusos személy, akiben Krisztust, a birót, kell fel-
ismernünk. Baljában nyitott tekercset tart és jobbjával megérinti 
egy oransnak a fejét, aki lent az emelvény mellett áll. Valamivel 
távolabb két férfi áll, akik sokban hasonlítanak Krisztushoz. 
Baljukban zárt tekercset tartanak és jobbjukkal az oransra mutat-
nak, mintha őt ajánlani akarnák. A két férfi «advocatus» és 
kliensükért a Birónál közbenjárnak, hogy irgalmas legyen a fö-
lötte való Ítéletben. Minthogy azonban Krisztus kegyesen meg-
érinti az orans fejét, nyilvánvaló, hogy a művész mást is akart 
a freskóval kifejezni, mint csupán a «kliens ügyének» védelme-
zését. Mintegy második jelenetként a döntést és pedig kedvező 
döntést kell a festményben látnunk. 

A többi jelenet többé-kevésbbé hasonló ehhez. Eltérés csak 
lényegtelen dolgokban mutatkozik. így pl., hogy az isteni Biró 
az ítéletet épen kimondja és a megholtak kezüket feléje kiter-
jesztik oltalom- és irgalomért esdve, a jelenet több mezőre van 
osztva, a szentek hol beszélnek, hol feszülten hallgatnak a Biró 
ítéletére, a szorongatott halottakat Dániel az oroszlánbarlangban, 
vagy a három ifjú a tüzes kemencében symbolizálják stb. Több jele-
netben a szentek száma hat, akik együtt ülnek a Biróval. Krisztus 
szavaira visszaemlékezve, a hat szentben az apostolokat kell föl-
ismernünk, akik az utolsó ítéleten 12 széken fognak ülni, hogy 
ítéljék Israel 12 törzsét. De mért nem 12 akkor az «assessor»-ok 
száma? A felelet egyszerű. Nem volt hely mind a tizenkettőnek 
a lefestésére azon a szűk helyen. Emiatt más emlékeken is csak 
hat apostol látható. Ezen magyarázat legjobb bizonyítéka, hogy 
a sz. Péter és sz. Marcellinus katakombájában levő ilyen freskón 
Krisztus jobbján látjuk Péter apostolnak typikus alakját. Az ú. n. 
«apostoli piccoli» krypta egyik arcosoliumában azután mind a 12 
apostolt látjuk. Sz. Péter és sz. Pál itt is hagyományos typusukon 
fölismerhetők. 

Nem hagyhatjuk itt említés nélkül a legfontosabb itélet-
jelenetet, mely a III. század 2. feléből származik és a Catacomba 
della Nunziatella egyik kamrájában van. Krisztus, akinek arca 
birói szigort ölt, baljában tekercset tart olvashatatlan írással. 
A négy szent, aki körben váltakozik négy halottal, ezektől el 
van különítve, talán a szentek nagyobb méltóságának kifejezésére. 
Krisztus, miután két szent, mint advocati, védőbeszédet mond, ki-
hirdeti az Ítéletet. Ez kedvező, mert a halottak, mint oransok 
vannak feltüntetve. Döntő bizonyíték erre nézve az olajágat tartó 
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galamb négyszer megismételt képe és a bárányok, amelyek az 
oransok oldala mellett állnak. A kép festésében sz. Máté evan-
géliumának ez a része lebeghetett a művész szeme előtt: « . . . el 
fogja őket egymástól választani, mint a pásztor a juhokat a 
kosoktól elválasztja. A juhokat jobbja felől, a kosokat balja felől 
fogja állítani».1 Mint legrégibb ilyen nemű freskókat (all. század 
második feléből) meg kell említenünk még kettőt. Az egyik 
S. Callisto katakombájának A2 szentségkápolnájában van, a másik 
sz. Lucina hypogaumában. Ezek nem oly teljesek, mint az előbb 
említettek, de azokkal összehasonlítva annyi hasonlóságot mutat-
nak fel, hogy ezeket is itéletjeleneteknek kell tartanunk. A szentek 
azonban külön is fordulnak elő, nemcsak oransok társaságában, 
és pedig egy kamarában többen is. Épen ez a körülmény azon 
nagy fontosság mellett bizonyít, melyet nekik tulajdonítottak. 

Ezek a freskók gyönyörű illusztrációja a szentek egyességé-
nek. «A hátramaradottak imádkoznak elhunyt hozzátartozóikért; 
hogy imáiknak nagyobb erőt kölcsönözzenek, a szentekhez for-
dulnak (nagy érdemeikre támaszkodva), hogy az elhunytakért az 
isteni Bírónál egy közbenjáró szót mondjanak. A szentek telje-
sítik ezt a kérést és mint advocati lépnek föl klienseik érdekében. 
A Biró ítélete kedvező: az elhunytak a kiválasztottakhoz kerül-
nek. A mennyei örömökhöz bocsátva, nem feledkeznek meg 
hozzátartozóikról, akik még a földön vannak, hanem imádkoznak 
értük, hogy ők is elérjék ugyanazt a célt.»2 Hogy ez a követ-
keztetés helyes, bizonyíték erre a Capella Oreca-ban levő, a II. 
századból származó freskó, melyből csak egy szent és az egyik 
oransnak egy része maradt meg. Valószínűleg két szent és két orans 
volt festve, akik váltakoztak egymással. A megmaradt alakokat 
szöllőslevél díszítések veszik körül, mintegy kapcsolatot, össze-
köttetést létesítve az elhunyt és a szent között, melyért Origines 
egyik homiliájában így könyörög : «Mindenható Isten, adj nekünk 
részt a prófétákkal». 

Az a kérés, amit a feliratokon kifejezve láttunk (kifejezésre, 
helyesebben) meghallgattatásra talál, az ítéletet ábrázoló jelene-
teken kívül, azon freskókon is, amelyek a holtakat szentek társa-
ságában ábrázolják. Ezek a többiekhez viszonyítva, későn jelennek 

1 Máthé 25., 32—33. 
2 Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms, Text. 409. old. Freiburg 

im Br. 1903. 
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meg és számuk kevés. Körülbelől 10 maradt ránk. A legrégibb 
a Ss. Pietro e Marcellino katakomba egyik kamrájában van. Ez 
a III. század második feléből származó freskó, legnagyobb rész-
ben szét van dúlva. Bosio azonban, a katakombák első hivatásos 
kutatója, mikor még ép volt, lerajzoltatta és így ismerjük egészé-
ben. A szentek itt az imádkozó elhunytak kiterjesztett kezeit tar-
tották, mint Hur és Aaron Mózeséit. A könyörgés meghallgatta-
tását még szemléletesebben tünteti fel egy a IV. század első feléből 
származó festmény, mely a Santa Domitilla katakombában látható. 
Ennek csak egy harmada maradt meg : az elhunytnak egy része, 
egy fa és egy szent majdnem egészen, kiben sz. Pétert ismerjük 
föl. Sz. Péter mellett áll egy bárány, mely az elhunyt felé van 
fordulva. A bárány és a fa világosan mutatja, hogy az elhunyt 
sz. Péter közbenjárására elnyerte az örök életet. 

Ha valamilyen, úgy ezeket a jeleneteket jelölhetné meg pl. 
Kaufmann a «receptio» névvel,1 ahol egyszerűen csak «fölvétel-
ről van szó. Kaufmann azonban így nevezi azokat a jeleneteket 
is, amelyeket Wilpert ú. n. itéletjeleneteknek tart. Bizonyítéka, 
melyet Wilpert orans meghatározásából vesz, «argumentum ad 
hominem» alakjában ez: «A halott mindig, mint orans lép fel. 
Ez pedig annak a képe, aki már részes az örök boldogságban. 
Tehát nem lehet egy olyan halotté, aki fölött ítéletet tartanak». 
Az argumentum semmis, ha Wilperttel elfogadjuk, hogy a jelenet 
mindig az elhunytra kedvező Ítéletet ábrázolja. így egy freskón 
az ítéletet és annak kedvező kimenetelét egyszerre látjuk. 

A szó legszorosabb értelmében vett szent-kultusz azon fest-
ményeken nyilatkozik meg, amelyek speciálisán csakis szenteket 
ábrázolnak. Azt lehet mondani, hogy ezekben a szentek dicső-
sége van megörökítve és buzdításul a hívőnek szeme elé állítva. 
Az ide tartozó festmények a dicsőséges és küzdő egyház viszo-
nyát tüntetik fel, ellentétben az előbb említettekkel, ahol ez a 
szentek és halottak között áll fenn. A legérdekesebbek egyike 
azon freskó, amely a Wilpert által 1902 májusában felfedezett 
sz. Markus és sz. Marcellianus sírkápolnájában van. Az arcoso-
lium látható falán, a két helyi szent életnagyságú képe között 
állott egy női alak, amely sokkal kisebb volt. Hogy a képet 
megértsük, tudnunk kell, hogy a vértanúk sírhelyeit korán 
templomokká alakították át. Ezekben a szentek sírja mellett más 

1 Handbuch der christlichen Archaeologie 422. old. Paderborn, 1905. 
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sírokat csináltak. Mert a szentek közelében nyugodni, hő vágya 
volt minden hivőnek és így a templom alapítója bizonyára ma-
gának tartotta fenn ezt a jogot. Ez történt itt is. A női alak 
tehát minden bizonnyal a templom alapítója volt. Az alakok 
egyenlőtlen nagysága kifejezésre akarja juttatni azt a nagy szel-
lemi távolságot, mely a vértanú és a gyarló földi ember között 
van. Ez az első fogadalmi kép, amelyen az alapító kisebb, mint 
a szereplő szentek. 

Ugyancsak ezen arcosolium bal falának felső mezejében 
igen érdekes festmény köti le figyelmünket. Ez nagyon szép 
példa arra, hogyan kerülte el a művészet a véres jeleneteket. 
Ami legelőször feltűnik a festményen, az egy létra, mely óriási 
búzakalásszal benőtt dombon áll. Felső része az ívnek középső 
mezeje felé van irányítva, ahol töredékes, de azért tisztán kive-
hető nimbusos Krisztus-kép látható. A létra alján van egy szent, 
aki fölmenni készül rajta. Alatta egy kígyónak halvány körvonalai 
látszanak. Ezzel a mezővel szemben, a másik oldalon a symmetria 
kedvéért, mely e kor művészetében is nagyon fontos és gyakran 
vezető motivum, hasonló jelenet lehetett ábrázolva, csakhogy 
más szenttel. Mit jelentsen az érdekes létra, a kígyó? A választ 
megtaláljuk «sz. Perpetua és sz. Felicitas szenvedéséiben.i Szent 
Perpetuának röviddel vértanúi halála előtt a következő jele-
nése volt a börtönben. «Csodálatos nagyságú vas létrát láttam, 
mondja, amely az égig ért fel és annyira keskeny volt, hogy 
egyszerre csak egy mehetett föl rajta; két oldalán mindenféle 
vasak... voltak megerősítve. Ezek a vigyázatlant szétmarcangol-
ták. A létra alatt csoda nagy sárkány feküdt, amely a fölhágó 
után leselkedett és őt a fölmenéstől elriasztotta... Én azonban 
úgy tettem, mintha az első fokra tettem volna lábamat, össze-
zúztam fejét és fölmentem.» Ez a jelenés nagyon ismeretes lehe-
tett akkoriban és így alapgondolata kifejezésre talált a mi fres-
kónkon is. Mi mást jelent a létrán való fölmenés itt is, mint a 
vértanúi halált, melyet a két helyi szent elszenvedett, nem törődve 
megfélemlítéssel, kínzásokkal? Mi lett ennek a gyötrelmes útnak 
az eredménye, célja? Ott van az ívnek középső mezején: Jézus 
Krisztus, a vértanúk jutalma, a corona martyrum. 

Ennek a jelenetnek mintegy folytatását, a vértanúk dicső-
séges megérkezését Krisztusnál, látjuk a Domitilla kat. egyik 

1 Passió SS. Perpetuae et Felicitatis. (Ruinart, Acta Martyr, sine. 82. old.) 
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kryptájában. A bal arcosolium fölött szemünkbe tűnik először az 
ülő Üdvözítő, aki jobbját szólásra emelte fel, hogy az előtte fél-
térdre ereszkedett asszonyt üdvözölje. Az asszony szintén szólásra 
emelte fel jobbját, hogy az Urat köszöntse és egyúttal imádja. 
Azonban az asszony egyszerűen csak a szék elé rajzolva nagyon 
alacsony helyzetben lett volna az Úrhoz viszonyítva, pedig a 
nagy távolság, mely a halandó és Teremtője között van, a halál 
és pedig a vértanúi halál által, legalább is csökkent, amennyiben 
a vértanú hasonló lett az Üdvözítőhöz és most társaságát élvezi. 
Hogy a művész ezt kifejezze, kis dombra festette az asszonyt, 
úgy hogy őt Úrával egy magasságba helyezi. Az a körülmény, 
hogy az asszony nem csinálja azt a könyörgő gesztust, melyet 
az itélet-jelenetekben láttunk, hanem jobbját bizalmasan szólásra 
emeli fel, eléggé bizonyítja, hogy az asszony vértanú volt. 

A következő freskókon a vértanúk küzdelmeinek, szenvedé-
seinek megjutalmazását látjuk. Meglehetősen későn jelennek meg 
és a vértanúk megkoronáztatását ábrázolják. Már abban a korban 
is a keresztény ember szerette a földi életet az örök boldogság 
után való versenynek nevezni, melynek célja a győzelmi koszorú. 
Már szent Pál Tim.-hoz írt második levelében kifejezi ezt: «A jó 
csatát megvívtam, a pályát befutottam stb.» (4., 7.) A képet a 
pogányoktól vehették át, akik mint tudjuk, gyakran tartottak ver-
senyeket; ezeken a győző az àywvo&àTifjç-tôl koszorút kapott. A ko-
szorú természetesen elsősorban a vértanúkat illette meg a keresz-
tény művészetben, akik, mint yevva-coi áfrÁrjta:, i nemes athléták, a 
legnagyobb küzdelemben győztek. Talán az V. század elejéről 
való az a festmény, mely az ú. n. Platoniában, szent Quirinus 
sírján van. A szent kissé előrehajolva koszorút vesz át. Kezei a 
pallium két végébe vannak burkolva, mintegy jelezve a mennyei 
koronának nagy értékét. Legrégibb ebben a tekintetben (talán a 
IV. század elejéről) többé-kevésbbé ép freskó a Domitilla kat. 
kettős kryptájában van. Krisztus itt zöld koszorút nyújt át. Tőle 
balról 3 női, jobbról 3 férfi alak tart gyors lépésben feléje, hogy 
a várva-várt koszorút átvegyék. A koronaátadásnak mintegy a 
következményét látjuk azokon a festményeken, amelyeken- a vér-
tanú már kezében tartja a koronát. A legelső ezek közül a III. 

1 Eusebius, H. E. 1. 5. c. I. (cd. Hugo Laemmer, Scaphusiae, 1862. p. 
328.) : «T(öv eöasßstaj à8-J.7)xù>v xà; èvaxàaei;, xal xà; TioXuxXrjxou; àvSpeia;, xpó-
Ttaia xs xà xaxà Sai|ióva)v, xai vbta; xà; xaxà xràv àupax<ov àvxmàXcov, y.ai xot>; 
è7tl 7tâai xoúxoi; axs^ávou; sí; aUóvcov p.v»í|j,Tf)V àvaxTjpûxxwv.» 
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század 2. feléből származik, a S. Pietro e Marcellino egyik kam-
rájában látható. 

A vértanúk dicsőségének utolsó és örök jelenetét állítják 
szemünk elé azok a freskók, melyek őket Uruknál, az örök bol-
dogságban ábrázolják. A legnevezetesebb közülük a IV. század 
végéről, vagy az V. század elejéről való és az Ad duas lauros 
katakomba egyik kamrájában van. A két mező egyikében ül a 
bíborba öltözött Üdvözítő. Baljában nyitott könyvet tart, jobbját 
szólásra emelte fel. Feje körül a nagy alpha és ómega, meg egy 
monogrammos kereszt látható. A trón mellett áll a két apostol-
fejedelem, jobbról szent Pál (!?), balról szent Péter (! ?). Kinyúj-
tott jobbjukat az Üdvözítő felé tartják. Ruhájuk fehér, mert mint 
vértanúk «megmosták a Bárány vérében». A másik mező vala-
mivel alacsonyabb. Közepén, egy hegyen, áll az Isten Báránya; 
feje körül zöld nimbus, rajta a monogrammos kereszt, meg az 
A és ß betűk. A hegyből négy folyó ered. Ezek alul egyesülnek. 
A Bárány két oldalán 4 szent áll. Nevük: sz. Péter, Marcelli-
nus, Gorgonius és Tiburtius. Ok a legkiválóbb szentjei a kata-
kombának. Az üres helyeket virágdiszítések, rózsák töltik be. 
Az első, ami feltűnik e festményen, szent János Apokalypsis-ának 
hatása. A nagy alpha és ómega, amely a későbbi kor művésze-
tében is oly gyakran fordul elő, a lehető legegyszerűbben kife-
jezi Krisztus ezen mondását: «Én vagyok az A és Q, a kezdet 
és vég.» Az örök boldogságot itt a virágdiszítések, rózsák jel-
képezik. Mint Wilpert helyesen megjegyzi, a két jelenetben 
tulajdonképen egyet kell látnunk. Azonban a művész nem értett 
még a perspektívához és így két jelenetet festett egy helyett. 

III. A freskók mellett leggyakrabban az ú. n. aranyüvegek 
(fondi d'oro) ábrázolnak szenteket. Mik tulajdonképen az arany-
üvegek? Majdnem kizárólag a római katakombákban, a keresz-
tény sírokon és sírokban, számos, igen érdekes üveget találtak. 
Minden egyes darab tulajdonképen két üveglemezből áll, amelyek 
között egy aranylemez van lepréselve. Az aranylemezen aztán 
feliratok vagy alakok vannak karcolva. A legtöbb ilyen arany-
üveg a sírt elzáró mészfalba volt benyomva. Vájjon mi célja le-
hetett ennek? Aki valamikor e labyrinthokban járt, tudja, hogy 
ott szembetűnő tárgyak hiányában, igen nehéz nemcsak egyes 
ágakat, de még egy és ugyanazon ágnak különböző helyeit is 
megjegyezni. Hogy a hivők könnyebben megtalálhassák kedve-
seiknek sírhelyeit, az aranyüvegeket használták fel ismertető jelül. 
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Egy másik kérdés, mely még feleletre vár, ez: «Miért találták 
ezeket csakis a római katakombákban ?» A feleletet egy már akkor 
is igen élelmes faj, amelyet már Martialio 1 is jól ismer, a zsidó 
adhatná meg. A zsidó üvegcserépkereskedők gondoskodtak arról, 
hogy ez az értékes cikk a katakombákon kívül ritkán forduljon elő. 

Nem kell azonban gondolnunk, hogy speciálisan keresztény 
művészeti ággal és katakomba-különlegességgel van dolgunk. 
A sok Venus, Bacchus stb., meg sok zsidó-vonatkozású kép rá-
cáfolna föltevésünkre. Eredeti rendeltetésükre vonatkozólag na-
gyon sok a vélemény. Némelyek arra szolgálhattak, hogy mint 
medaillon-okat hordják. Egyes üvegek sima széle és az azt 
körülvevő ércabroncs legalább erre engednek következtetni. Nagy 
részüket az ú. n. agapéknál használhatták. Végül egy nagy szá-
muk házi edényül szolgálhatott, amelyet a keresztény jámborság 
profán képeken kívül (mint a házastársak képei a lakodalmi aján-
déknak szánt edényeken) vallásos tárgyú képekkel is ékesített. 

A szentek közül leggyakrabban a Boldogságos Szűz, sz. 
Ágnes és az apostol-fejedelmek vannak rajtuk ábrázolva. Ebből 
joggal következtethetünk bizonyos nagyobb fokú tiszteletre, mely-
ben az első egyház ezen kedveltjei részesültek. Megbecsülhetetlen 
értékűek azok, amelyek sz. Pétert ábrázolják. Ezek és a ha-
sonló tárgyú festmények megerősítik azt, hogy szent Péter pri-
mátusát az ó-keresztény fölfogás szentesítette. Lássuk, hogyan 
nyert ez kifejezést a katakombák művészetében. 

Szent Péter alakja elég korán jelenik meg és pedig leg-
először nem arany üvegen, hanem freskón. Wilpert szerint leg-
régibb képe a III. század 2. feléből származik és a S. Pietro e 
Marcellino kat. egyik kamrájában van. Kezdetben nincs meg-
állapodott typusa. így a Praetextatus kat. egy freskóján, mint iíjú 
jelenik meg. A IV. századtól kezdve kialakul a festészetben szent 
Pál typusával az övé is, mely így napjainkig megmaradt. Szent Pál 
typusa a kopasz fej és hosszú, hegyes, tömött szakáll, szent Péteré 
rövid, sűrű szakáll és haj. Később jelenik meg hivatalának és 
méltóságának symboluma a bot. Ezzel együtt előtérbe lép elsősé-
gének kifejezése is. Erre sok ideális és typikus jelenet szolgál. 

Sok esetben sz. Pállal van ábrázolva. Az egyik arany üve-
gen 2 harmadiknak az Üdvözítő alakja csatlakozik. Az Úr egy 

1 Epigr. I. 24. 
2 R. Oarrucei, Vetri ornati di figure in oro, Roma, 1864. 83. old. kk. 

vatikáni könyvtárban van. 
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dombon áll. Tőle jobbra az apostolus gentium, balra sz. Péter 
zászlóval (vexillum) kezében. Krisztus nyitott tekercset nyújt neki, 
melyen a Dominus szó olvasható. A jelenetet más hasonlókkal 
összevetve, a felirat «Dominus legem dat»-ra egészítendő ki. 
A jelenet bal oldalát pálma, rajta a phoenix, a halhatatlanság 
symboluma zárja be. Alul, emelkedettebb helyen áll az Isten Bá-
ránya. A hegyből négy forrás ered. Jobbra és balra városoknak 
körvonalai látszanak. Az egyik fölött Jerusale, a másik fölött 
Becle (Bethlehem ?) középütt Jordanes olvasható. A két városból 
bárányok jönnek a forrásokhoz, hogy az örök élet vizéből igya-
nak. Sz. Péter itt nyilvánvalóan az Újszövetség törvényét és a 
regnum coelorum zászlaját veszi át Krisztustól, egyházának tör-
vényhozó Mózese és legfőbb hadura lesz. Az ú. n. traditio legis-t 
ábrázoló jeleneteken kívül, amelyben sz. Péter átveszi az Úrtól 
az örök élet törvényeit, legérdekesebbek az ú. n. Mózes-Péter 
jelenetek. A legtöbb esetben sz. Péter, mint Mózes, vizet fakaszt 
a sziklából. Ugyanaz a gondolat, melyet sz. Pál a korinthusiakhoz 
írt első levelében így fejez ki: « . . . és mindnyájan (t. i. atyáink) 
itták ugyanazt a szellemi vizet, ittak t. i. a szellemi sziklából, 
mely követte őket és a szikla Krisztus vala.» 1 Szép példa rá a 
vatikáni múzeumban lévő aranyüveg; a Mózes-Péter Petrus név-
vel van megjelölve.2 Nem ritkán, különösen a sarcophagokon, 
úgy talál kifejezésre ez a Mózes-Péter párhuzam, hogy pl. a víz-
fakasztás csodája parallel jelenik meg egy Péter-jelenettel. 

IV. Kevesebb tárgyunkhoz tartozó emléket hagyott ránk a 
szobrászművészet. De az is, ami megmaradt, épen olyan fölfo-
gásról tanúskodik, mint az előbb említettek. A legnevezetesebb 
szobor, melyet Winckelmann az ó-keresztény szobrászat legreme-
kebb alkotásának tart, sz. Hippolytus szobra, mely talán sírja kö-
zelében állott. Valószínűleg a III. századból való. Hogy csak-
ugyan sz. Hippolytus szobra, bizonyítja a tőle származó húsvéti 
kánon és más iratok nevei, melyek a székre vannak vésve. 
A rhetor vagy philosophus alakja, melyben ez a híres egyházi 
férfiú megjelenik, talán a tanítványaitól és tisztelőitől ered, akik 
ilyen attributum-mal megtisztelhették. A szobornak szép alakja is 
megerősíthette Döllingert abban a nézetben, hogy sz. Pétert ki-

1 I. 10., 4. 
2 1. H. Qrisar, Geschichte Roms u. der Päpste im Mittelalter. I. Frei-

burg i. Br. Herder 1901. 442. old. 
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véve a legrégibb idő egyetlen egy katholikus püspökének sem 
hódoltak annyira, mint sz. Hippolytusnak.i 

Változatosabb és egyúttal tanulságosabb jelenetekkel szol-
gálnak a sarcophagok reliefjei. Valóságos élettörténetek, már-
ványban megörökítve. Itt is sz. Péter a legnépszerűbb alak. Itt 
csak két sarcophagot említünk meg.2 A többieken többé-kevésbbé 
a motívumok ismétlődnek. A legrégiebbek közé tartozik az, me-
lyet 1882-ben a Via Salaria-n találtak. De Rossi szerint a II. 
vagy III. századból való. A jelenet közepén a Pastor bonus és 
egy Orans áll. Jobbra férfiak, balra asszonyok ülnek. De Rossi 
az öregebb emberben az evangeliumi tanítót látja. Az egyik női 
alak szerinte az Ecclesia de hoc mundo, az Orans a túlvilági 
Ecclesia Mater. Nem tagadja azonban, hogy történeti személyek 
is szerepelnek a jelenetben. De Rossi magyarázata részben egy 
feliratra 3 is támaszkodik és így nyer valószínűségben. E magya-
rázat szerint a jelenet ismét szép illusztrációja a Communio Sanc-
torum-nak. A küzdő és túlvilági egyház összeköttetésben áll 
egymással a Pastor bonus által. 

A másik sarcophag, melyet röviden ismertetni akarunk, a 
IV. század elejéről való.4 A Coemeterium Vaticanumban találták. 
Most a lateráni sarcophag-gyüjteményben van. Az egyik oldalon, 
a jelenet közepén, a világ Ura áll. Alatta egy ifjú alakja látszik, 
aki félívben velumot tart a feje fölött. Az Üdvözítő alakja ezen 
a velumon áll. Az ifjú (coelius) az eget symbolizálja. Az égbolt 
a világ Urának a trónja. Az Üdvözítőtől jobbra áll sz. Péter. 
Kezei le vannak takarva. Tisztelettel veszi át Krisztustól a nyi-
tott tekercset. A jelenetet már ismerjük. Dominus legem dat. 
Sz. Péter átveszi a regnum coelorum új törvényét. Két jelenet 
különösen magára vonja a figyelmet. Az egyiken egy férfit lá-
tunk, aki jobbját prófétailag fölemeli. Vele szemben egy öregebb 

1 Hippolytus und Kallistus, oder die römische Kirche in der ersten 
Hälfte des III. Jahrh. Regensburg, 1853. 25. old. 

2 A legértékesebbek közé tartoznak. Épen azért választjuk, bár talán nem 
tulajdonképeni katakombából származnak. O. Marucchi, Le Catacombe Romane( 

Roma, Descléc., 1905. a 33. old. ezt írja a Coemeterium Vaticanumról : «Non 
possiamo sapere, sel il cimitero cristiano fu sotteranes a all'aperto ; certo é che 
nel Vaticano non si trovarono mai gallerie sotteranee e che i monumenti super-
stiti sembrano essere stati pinttosto alla superficie del snolo.» 

3 Bulletino etc. 1877. p. 30. 
4 R. Oarrucci, Storia dell'Arte Cristiana, Prato 1879. V. 44. old. 

Religio hittud. és bölcs, folyóirat 2 4 
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ember, aki kezét elgondolkozva ajkára illeszti. Közöttük egy 
oszlopon kakas áll, a háttérben egy épületnek körvonalai lát-
szanak. Könnyű kitalálni, hogy mit jelent a jelenet. Krisztus 
megjövendöli sz. Péter árulását. Sz. Péter árulása többször meg-
ismétlődik a sarcophagokon. Ez a jelenet sokszor lebeghetett a 
hivők szeme előtt. Kifejezésre juttatta rendíthetetlen bizalmukat 
az isteni irgalmasságban. Péter az apostol, az egyház erőssége, 
vétkezett, súlyosan vétkezett és az Úr megbocsátott neki. Meg 
fog bocsátani a gyarló, gyenge embernek is, aki immár ítélő-
széke előtt megjelent. Még érdekesebb a másik jelenet. Egy alak 
botjával megüti a sziklát, melyből víz fakad. Egy másik férfi le-
hajol és iszik a vízből. Ezt a jelenetet is ismerjük már. Sz. Péter, 
az új Mózes, botjával vizet, az örök élet vizét fakasztja a sziklá-
ból, Krisztusból. Krisztus első földi helytartója az örök élet vi-
zével itatja az Újszövetség kiválasztott népét, az egyházat.1 

Az itt például fölhozott emléken kívül van még nagyon 
sok. Ezek is csak egy része azoknak az emlékeknek, amelyek 
eredetileg a katakombákat díszítették. Nagy részük az idő viszon-
tagságaiban elpusztult. És csodálatos, ugyanaz a szellem, mely 
létrehozta őket, nagy részüknek sírját is ásta. A szentek iránt 
való nagy tisztelet és szeretet eltakarította a régi és így talán 
nem eléggé díszeseknek látszó emlékeket és újakat állított he-
lyükbe. Ugyancsak ez a tisztelet volt oka az első keresztények 
azon óhajának is, hogy haláluk után a vértanúk sírja közelében 
akartak nyugodni. A szentek sírhelyei fölött csakhamar bazilikák 
épültek, közelükben számos sírhely keletkezett, ami mind a régi 
művészet rovására volt. Különösen sajnálnunk kell, hogy a mar-
tyroknak sírjai és azoknak festményei nem maradtak meg mind 
és teljesen épen. Sokkal mélyebben hatolhatnánk be annak a 
viszonynak ismeretébe, mely az ifjú egyház és első vértanúi kö-
zött fennállott. Hanem a meglevők is igazolják, hogy a katakom-
bákban valamikor igen élénk szent-kultusz virágzott, melyből 
természetszerűen a kép-kultusz fejlődött ki. Hiszen semmi sem 
juttathatta a hívőknek eszébe szellemi közösségét a szentekkel 

1 Eddig valamennyi archaeologus Péter-Mózes parallelismust látott az 
ilyen jelenetekben. Ujabb időben egy másik magyarázat is létezik. A jelenet 
sz. Péter fogságára vonatkozik, aki két katonát megtérít, akiket a legenda sze-
rint a sziklából csodálatosan fakasztott vízzel megkeresztel. E magyarázat kü-
lönösen a vizet ivó alakokra (hol egy, hol kettő) támaszkodik. A ruházat csá-
szári katonákra és nem zsidókra vall. 
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annyira, semmi sem állította lelki szemei elé erényeiket és buz-
dította azok követésére jobban, mint a képek. 

V. A képek, szobrok, feliratok azonban csak azt bizonyítják, 
hogy az ókeresztényeknek volt szent tiszteletük és megvilágítják 
felfogásukat a szentekről. Hogy milyen volt az aktuális szent-
kultusz, nem igen mondják meg. E kérdésben a szentatyákhoz 
és egykorúak följegyzéseihez kell fordulnunk. Ezek szerint mond-
hatjuk, hogy a hivők gyakran fölkeresték a szentek sírhelyeit és 
ott egyenként, vagy közösen imádkoztak. Különösen történhetett 
ez a vértanuknak szentelt napokon.i Legelőször sz. Polycarp 
Martyriumában olvassuk, hogy halálának évfordulóján megülték 
emlékezetét. Ez a szokás a III. században már egészen általános 
volt. Sz. Cyprián irataiból tudjuk, hogy ez ünnepeknek nagy 
fontosságuk volt. A karthágói papsághoz írt levelében meghagyja 
a hitvallók halála napjának pontos följegyzését, hogy emléküket 
az évforduló alkalmával meg lehessen ünnepelni.2 A fortiori 
mondhatjuk, tételezhetjük föl ezt a vértanukról. Hogy ezeken a 
napokon az eucharisztikus áldozatot bemutatták, ugyancsak szent 
Cyprian említi. Az ima és zsoltárok recitálása biztosan nem hiány-
zott. Valamint a vértanúk eltemetésénél, úgy emlékünnepükön is 
tartották az ú. n. agapékat. Ezzel a névvel jelölték meg azokat 
a lakomákat, amelyeken ünnepélyes alkalommal a hivők közösen 
részt vettek. A szegény mellett ott volt a gazdag, a szabad pol-
gár mellett a Krisztusi szellem által fölemelt rabszolga. A lakoma 
költségeit rendesen a gazdagok viselték. A keresztény erényeknek, 
melyek e korban szokatlan fénnyel ragyogtak, gyönyörű és meg-
ható gyakorlására adtak ezek a lakomák alkalmat. Az ünneplés-
nek színhelye a vértanuk sírja volt; ebből fejlődött ki idővel a 
mi oltárunk. Az üldözések alkalmával itt szorultak meg a hivők, 
itt merítettek erőt a megpróbáltatásokhoz, innen mentek a vér-
tanú-halálba. így halt meg sz. Emerentiana, akit, midőn sz. Ágnes 
sírján imádkozott, a pogányok a katakomba nyílásán keresztül 
agyonköveztek. Másokat befalaztak itt a szent edényekkel együtt, 
melyekkel a szent titkokat ünnepelték. 

Különösen egy pápa volt, akinek idejében a legélénkebb 
élet uralkodott a katakombákban. Sz. Damasus (366—384.) volt 
az. Idejében valóságos verseny folyt a hivők között, akik a vér-

1 V. ö. Anton de Waal, Roma Sacra, München 1905. 85. old. kk. 
2 Epistula XII. c. 2. (Härtel, II. p. 503.) 

2 3 * 
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tanúk közelében akarták magukat eltemettetni. Csakhamar kitün-
tetés számba ment ennek a kívánságnak a teljesítése. Egy felirat 
ebből az időből azt mondja, hogy egy nemes asszony, aki nagy 
jótevője volt a szegényeknek, jutalmul részesült ebben a kitün-
tetésben, «melyet sokan kívánnak és kevesen elnyernek.» A za-
rándokok részére ő hozta rendbe a katakombákat. A sírkápolná-
kat fényesen kidiszíttette, márvánnyal kirakatta, festményekkel 
ékesíttette, a sírokat gyönyörű, egészen sajátságos stilű feliratok-
kal ellátta (Inscriptio Damasiana). Luminaria-t 1 vágatott, hogy a 
hivők a szent helyeket megtalálják. Prudentius költő szerint nagy 
a zarándokok száma, akik a szentek sírjain felüdülést kerestek, 
«ha. . . visszatér... az ünnepnap, mely őt (t. i. a szentet) az Ég 
számára szülte.» Szűk ilyenkor a hely a «magas boltozatok alatt.» 
Épen Damasus pápa buzgólkodása okozhatta, hogy most a hi-
vők még jobban óhajtottak a katakombákban sírhelyet szerezni. 
Természetes, hogy ezt ismét a régi emlékek sínylették meg. 
Hogy ezt némileg megakadályozza, eltiltotta a híveket ettől a 
szokástól. Ő maga járt elül jó példával. Ő, aki e katakombák 
körül annyit buzgólkodott, bizonyára megérdemelte volna, hogy 
halála után ott nyugodjék, ahol annyi elődje. Hanem lemondott 
róla. Elhatározását egy emléktáblán így okolta meg: «Itt akartam 
én, Damasus, bevallom, földi maradványaimat eltemettetni; azon-
ban féltem, hogy a jámboroknak szent maradványait zavarni fo-
gom.» Körülbelül az V. század elején, tehát már a halála után, 
végre bekövetkezett az, amit akart. A hivőknek a katakombákba 
való temetkezése megszűnt,2 [de nem az oda való zarándoklás. 
A katakombák kidiszítése tovább folyt. Majd jött a népvándorlás, 
melynek forgatagában a katakombákat is megfosztották drága-
ságaitól és így csökkent az a vonzóerő is, mely a hivők ezreit 
ide hozta. A IX. század elején végre egészen homály borult a 
katakombákra. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a kereszténység első száza-
daiban a katakombákban eleven szent kultusz lüktet. Az első 
keresztények tehát egyáltalában nincsenek abban a véleményben, 
hogy a szentek imái fölöslegesek. Ellenkezőleg, áthatva azon tu-
dattól, hogy a szentek közbenjárásukkal sokat tehetnek Istennél, 

1 Felül vájt nyílás, mely a folyosókat a felső világgal merőleges irányban 
összekötötte. 

2 H. Grisar, Geschichte Roms u. der Päpste im Mittelalter. I. 69. oldal. 
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lelki életük egyik legfontosabb tényezőjének tartják a szentek 
tiszteletét. A végtelen jóságú Istent nem tartják oly fukarnak, aki 
a szenteket megjutalmazza ugyan érdemeikért, de közbenjárá-
sukra, mellyel a küzdő emberiség számára kegyelmeket akarnak 
nyerni, tovább nem reagál. Lonicerus szinte nevetséges vélemé-
nyére, mely a szenteket Krisztus versenytársaivá teszi, azt hiszem, 
fölösleges válaszolnunk. Még világosabb azon téves vélemények 
tarthatatlansága, amelyek a képek tisztelete körül keletkeztek. 
A bálványimádásnak még a gondolata is távol van. Hogy milyen 
józan elveket vallott a régi egyház ebben a tekintetben, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy egyes esetekben nem a 
legkedvezőbb állást foglalta el a festészet és szobrászat mellett. 
És vájjon miért tette ezt és miért tartják még most is őt a szent-
képek és minden művészet ellenségének? A feleletet az elvirai 
zsinat 305. vagy (306.)1 adja meg, amely óvatosságot ajánl a 
szentképek tiszteletében, nehogy avatatlanok bálvány-kultuszt lás-
sanak benne. 

Az első keresztények szentek tisztelete tehát semmiben sem 
különbözött a miénktől. Napjaink zarándoka, aki mély megillető-
déssel letérdel a katakombákban egy-egy megmaradt vértanúi 
sír előtt, hogy tiszteletét és bensőséges bizalmát kifejezze az 
első egyház hősei iránt, ebben a tekintetben találkozik az első 
keresztényekkel. Majdnem kétezer évvel ezelőtt talán ugyanazon 
a helyen térdeltek Krisztusnak első követői itt, a vértanú pártfo-
gásáért esedezve. Mily fölemelő és egyúttal milyen biztató gon-
dolat! Az idő nem változtatott szent vallásunk tanain. Ugyanazok 
voltak akkor, ugyanazok maradtak most is; meg vagyunk győ-
ződve, hogy ugyanazok maradnak mindig! 

Dr. Spesz Sándor. 
1 36. «Piacúit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et 

adoratur in parietibus depingatur.» Vannak, akik azt állítják, hogy a zsinat csak 
bizonyos képeket akart eltiltani. V. ö. K. I. Hefele, Conciliengeschichte. I. Frei-
burg im Br. 1855. 141. old. 



OSTWALD VILMOS ENERGETIKAI MONISMUSA. 
Felolvastatott az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1914. febr. 18-án tartott ülésében. 

Második közlemény. 

II. Ostwald elmélete az életről. 
1. a) Az elmelet kifejtése. Ostwald az energiának tőle alko-

tott tág fogalmát beleviszi az élet birodalmába is. «Meggyőző-
désem szerint — úgymond1 —az életjelenségek nagy különfélesége 
sem tartalmaz olyasmit, ami az energetikai magyarázat alól 
kivonná magát... Amily mértékben megjelölhetjük, hogy mely 
energiák vesznek részt az életjelenségekben s min alapulnak az 
önszabályozás és önfentartás eszközei, oly mértékben közeledünk 
az élet megmagyarázásához. Az élet tehát Ostwald szerint tisztán 
energetikai folyamat, semmiféle magasabb elv, életerő vagy élet-
ösztön nem nyilvánul meg benne. Vizsgáljuk meg kissé közelebb-
ről, mikép kisérli meg Ostwald ennek magyarázatát. 

Az életet nem tudja meghatározni pontos logikai definitió-
val, mert sokkal bonyolultabb, hogysem néhány szó keretébe 
illeszkedhetnék.2 A laikus könnyen tesz különbséget élő és élet-
telen között, a tudománynak azonban sok nehézséggel kell 
megküzdenie.3 

Az élet — a legtágabb értelemben — energiaáram, mely a 

1 «Nach meiner Überzeugung enthält auch die reiche Mannigfaltigkeit 
der Lebenserscheinungen nichts, was sich einer energetischen Darstellung ent-
zieht . . . In dem Masse, wie wir angeben können, welche Energien bei den 
Lebenserscheinungen beteiligt sind und worauf die Mittel der Selbsterhaltung 
und Selbstregulierung beruhen, gelangen wir auch zu einer Erklärung des 
Lebens.» (Vorlesungen 317. 1.) 

2 «Eine so ungeheuer vielgestaltige Erscheinung, wie das Leben, lässt sich 
durch einige kurze Definitionen nicht erschöpfen.» (U. o.) 

3 «Während es nur eines recht geringen Grades von Bildung und 
Kenntnissen bedarf, um ein lebendes Wesen von einem leblosen zu unterscheiden, 
findet die Wissenschaft von jeher die grössten Schwierigkeiten darin, eine 
zureichende Definition des Lebens zu geben.» (Die Energie 128—9.1.) 
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külvilágból ered ugyan, mely azonban a környezet befolyásától 
többé-kevésbbé független.1 Az élet a környezet befolyására active 
reagálhat, az élettelennek passive reagálnia kell.2 Ez a legfőbb 
általános különbség a két világ között. 

b) Az élő lények eszerint gépek, energia-transformátorok, 
melyek a kívülről nyert energiát önmagukban célszerűen átala-
kítják. A részletekben a következő jellegzetes vonásokat állapítja 
meg Ostwald az életről : 

a.) Az élet stationär képződmény. Stationärnek nevezzük azt 
a szerkezetet, amely a külső alak fönntartása mellett folytonos 
energiacserét eszközöl. Ilyen képződmény: a vízesés, vízvezeték, 
tengerhullám, szökőkút, égő lámpa stb. Ezekben a külső alak 
mindaddig fönnmarad, míg az energiaáram meg nem szűnik. Ha 
megszűnik, a forma is azonnal megszűnik. Ilyen képződmény az 
élet is, mert lényeges alakjának fönntartása mellett folyton ener-
giacserét végez. Az energia átömlik az élet szerkezetén, melyben 
anélkül, hogy azt megváltoztatná, átalakul más energiává.3 

Ez a jellegvonás azonban nem meríti ki az élet fogalmát, 
mert — mint Ostwald bölcsen megjegyzi — nagyon sok stationär 
képződményt ismerünk, melyet nem lehet életnek nevezni. 

ß) Az életet a többi stationär képződménytől az különböz-
teti meg, hogy míg az élettelen stationär szerkezet mástól kapja 
az energiát, az élő lény maga szerzi be energiáját, vagyis a táp-
lálékotA S itt főleg a kémiai energia jön szóba, melyet az élő 
lény a nap kisugárzási energiájának segítségével főleg a szén-
hydrátokban, tehát a szénben (C) halmoz föl. Ez az energia 
ugyanis a legkönnyebben koncentrálható s a legtartósabb. Tehát 

1 «Für alle Lebewesen ist ein nie fehlendes Kennzeichen der Energie-
strom.» (Vorlesungen 313. 1. V. ö. Der energetische Imperativ 130.1.) «Die Lebe-
wesen haben die Fähigkeit, einen gewissen Zustand zu behaupten, auch wenn 
die Einflüsse der Umgebung sich ändern.» (Vorlesungen 313. 1.) 

2 «Der Organismus reagiert gegen die Umgebungseinflüsse activ, das 
Unorganische aber nur passiv.» (Vorlesungen 315. 1.) 

3 «Der Organismus ist ein Komplex chemischer Energien, deren 
Unwandlung in andere Formen sich derart regelt, dass ein stationärer Zustand 
entsteht.» (Vorlesungen 319 1.) «In dem beständigen Energiewechsel unter Erhal-
tung der äusseren Form ist das erste, wesentliche Kennzeichen der Lebewesen 
zu sehen.» (Die Energie 129. 1. V. ö. Grundriss der Naturphilosophie 173. 1.) 

4 «Die selbsttätige Beschaffung der Natur ist eine Eigenschaft, welche 
den nicht lebenden stationären Dingen allerdings nicht zukommt und welche 
daher für das Leben charakteristisch ist.» (Die Energie 130. 1.) 
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a nap kisugárzási energiájának kémiaivá való átalakulása az élő 
lény táplálkozásának s ezáltal életének alapja.1 

Az élet tehát legfeljebb oly égő lámpához hasonlítható, mely 
maga szerzi be olaját.2 

Y) AZ élet harmadik jellegvonása a szaporodás önállósága. 
Az élettelen stationär képződmény is kepes bizonyos értelemben 
szaporodni. A tenger hulláma képes újabb hullámokat előterem-
teni, a láng képes tüzet terjeszteni. A különbség csak az, hogy 
míg az élettelen stationär képződmények szaporodása tisztán a 
külső körülményektől (széltől, faanyagtól, mozgástól stb.) függ, 
addig az élő lény maga önállóan, minden külső körülménytől 
függetlenül törekszik a szaporodásra.3 Az élő lény első két tulaj-
donsága csak az egyed, a szaporodás azonban a faj fönntartására 
irányul.4 

Ez a három tulajdonság: a stationär állapot, a táplálkozás és 
a szaporodás önállósága az élet jellegzetes és lényeges tulajdonsága. 

Az élet legjobban hasonlít a vizimalomhoz. 
A víz megfelel az energiaáramnak, mely egy irányban, vissza-

téríthetetetlenül halad előre a pihenésig. Ez az áram a növények-
nél a nap kisugárzási energiája, melyből Vioo részt használ föl 
a növény klorofillja. Hogy mi ez az energiaáram az állatoknál, 
Ostwald nem mondja meg. 

A kerék megfelel a kémiai energiának, mely folyton forog, 
átalakul s más alakban ismét visszatér. 

Az élő lényben egyéb erők nincsenek, semmiféle metafizikai, 
misztikus lények nem székelnek bennük. Az elő lények a fiziko-
kémiai gépeknek különleges alakjai.5 

1 «Wir erkennen in den photochemischen Vorgängen, d. h. in der Um-
wandlung strahlender Energie in chemische die Grundlage des Lebens auf der 
Erde.» (Orundriss der Naturphilosophie 179. 1. V. ö. Die Energie 133. 1.) 

2 «Die Lebewesen wären also einer Lampe vergleichbar, welche sich das 
Öl, das sie braucht, auf irgend eine Weise immer wieder neu schäffe.» (Vor-
lesungen 316. 1.) 

3 «Ob eine Flamme sich fortpflanzen kann und wird, hängt ausschliess-
lich von den äusseren Umständen ab, und sie selbst tut dazu nichts Besonderes. 
Die Lebewesen tun aber etwas Besonderes dazu und bewerkstelligen ihre Fort-
pflanzung aus eigenem, gerade wie sie aus eigenem ihre Ernährung bewerkstel-
ligen.» (Die Energie 131. 1.) 

4 L. Orundriss der Naturphilosophie 177. 1. 
5 «Die Lebewesen sind sehr weitgehende spezialisierte Sonderfälle 

physikochemischer Maschinen.» (Grundriss der Naturphilosophie 181. 1.) 
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c) Ostwald keresve-keres példákat és hasonlatokat az életjelen-
segek és az élettelen tünemények között és csakhamar talál. 

Ha egy lapos tányérra golyót helyezünk s a tányért egyen-
súlyi helyzetéből kimozdítjuk, a golyó a tányér pereméhez tolódik, 
de az egyensúly helyreállítása után ismét visszasiet előbbi hely-
zetébe. Ha azonban a tányért súlypontján túl emeljük, a golyó 
leesik. íme ez a crescentia transgressiva, a növekedési határ 
átlépése, a szaporodás fizikai analógiája. Kémiai analógiája pedig 
a kristályosodásnál fordul elő. Ha a túltelített anyagoldatba 
kristályt dobunk, a kristály növekedik, az oldat vizének elpárolog-
tatása után kisebb kristályok rakódnak reá. íme a szaporodás 
kémiai analógiája. Ilyesmi a szabad természetben különösen a 
délorosz tavakban fordul elő, melyek glaubersót tartalmaznak. Ha 
a tó kiszárad, a só kristályosodik, de a levegőben kezdi elveszíteni 
alakját, elporzik, de nem veszíti el kristályosodó, azaz csiraképes-
ségét. Mikor a tó ismét megtelik vízzel, ismét beáll a kristá-
lyosodás. Csak ha a glaubersót melegítjük, veszíti el kristályosodó 
képességét. 

További analógia az acéldrót is. Az acéldrót ruganyossága 
a szerves életműködés első lépéséhez, a sejt ruganyosságához 
hasonló. Hier ist der Anfang der organischen Betätigung. Ilyen 
s ehhez hasonló analógiákkal próbálja Ostwald áthidalni azt az 
ürt, amely az élettelen s élő világ közt tátong, s ha nem is hisz 
az ősnemződés jelenlegi létében, reméli, hogy a kémiai dynamika 
meg fogja fejteni az élet eredetét.1 

Vannak azonban jelenségek, melyeket Ostwald sem tud 
egykönnyen energiáival megmagyarázni s ezek: az anyagcsere 
mikéntje, a célszerűség eredete s az átöröklődés kérdése. 

d) Az anyagcserét a katalysis jelenségeivel próbálja meg-
fejteni. Az Organismus ugyanis kívülről kapja a nyers energiát, 
melyet változatlanul nem képes átvenni s felhasználni. Az orga-
nismusnak szét kell bontania a kémiai energia alakjában nyert 
táplálékot, rendesen a szénvegyületeket, s azután jobb synthesi-
seket kell alkotnia s csak az így feldolgozott táplálékot hasz-
nálhatja fel testének erősítésére, gyarapítására s a munkaképesség 
fönntartására és fokozására. De a bomlásokat (analysis) és egye-

1 «Es lässt sich kein allgemeiner Grund angeben, dass nicht unsere 
Kenntniss der chemischen Dynamik sich weit genug entwickeln könnte, um uns 
ein sicheres Urteil über die Ausführbarkeit eines künstlichen Lebewesens zu 
gestatten.» (Die Energie 139. 1.) 
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sítéseket (synthesis) csak a kémikus megfelelő magas hőmérsék 
mellett tudja elvégezni. Az Organismus átlagos hőmérséke, a 36° 
C.-fok mellett a bomlások is lassan folynak le, egyesülések pedig 
egyáltalán nem mennek végbe. Az a kérdés, mi végzi ezeket a 
gyors analysiseket és synthesiseket, vagy legalább mi irányítja? 
Metafizikai életelv semmiesetre sem, mondja Ostwald, hanem az 
ú. n. katalysatorok. Katalysatornak nevezünk oly tárgyat, mely 
puszta jelenlétével, minden látható munka nélkül, anélkül, hogy 
önmaga változna, kémiai bomlást és egyesülést segít elő. Ily 
katalysatorok lennének az élő lényekben az ü. n. enzymek, erjesztő 
gombák, melyek az anyagcsere bonyolult jelenségeit gyorsan és 
célszerűen intézik. Az egész anyagcsere tehát nem egyéb, mint 
kémiai katalysis, melyet a kémiai táplálék, mint kémiai inger 
indít meg, amennyiben a gyomor katalysatorait, az enzymeket 
ingerli és visszahatásra készteti.1 

e) A célszerűség kérdését Darwin selectiós elméletével pró-
bálja megoldani. Először megállapítja a célszerűség fogalmát. 

«Célszerű mindaz, ami a tartósságot fokozza, s célszerűtlen, 
ami azt kisebbíti.»2 E szempontból nagyon sok berendezés cél-
szerűtlen az organismusokban, mert sok élő lény életműködésének 
természetes bevégzése előtt belső vagy külső ártalmas körül-
mények miatt időelőtt elpusztul. Tehát nincs általános teleologia.3 

S ami van, az a létért való küzdelemben alakult ki. Mert — 
úgymond4 — valamint az aranyhomok mosásakor a víz árja 
nem azért nem ragadja magával az aranyszemet, mert értékes, 

1 «Oxydationskatalysatoren oder Oxydasen sind in den Organismen unge-
mein verbreitet, denn da die Kohlenstoffverbindungen, deren Verbrennung den 
Energiebedarf für die verschiedenen Verrichtungen der Organismen liefert, bei 
der gewöhnlichen Temperatur viel zu langsam verbrennen, so muss der Vor-
gang durch entsprechende Katalysatoren beschleunigt werden, um physiolo-
gisch brauchbar zu sein.» (Vorlesungen 329. 1. és 366. 1.) 

2 «Zweckmässig ist alles, was die Dauer vergrössert, unzweckmässig, 
was sie verkleinert.» (Vorl. 337. 1.) 

3 «Tatsächlich sind nicht alle Einrichtungen des Organismus zweck-
mässig und wir sehen viele Lebewesen vor dem natürlichen Ablauf ihrer indi-
viduellen Entwicklung durch innere oder äussere Schädlichkeiten sterben, die 
unter Umständen ganz wohl hätten vermieden werden können.» (Vorl. 332. 1.) 

4 «Ebenso, wie beim Auswaschen des Goldsandes durch strömendes 
Wasser das Wasser die Goldkörner nicht zurücklässt, weil sie kostbar oder 
nützlich, oder schön sind, sondern weil sie wegen ihrer grösseren Dichte 
schneller zu Boden sinken, als der leichtere Quarzsand, bildet sich die zweck-
mässige Beschaffenheit der Organismen nicht aus, weil die Natur mit ihnen 
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szép, hanem azért, mert nehéz és nem bir vele, akként az Orga-
nismus célszerűsége sem azért alakult ki, mert a természet a 
szépség s az energiafelhasználás céljait akarta velük elérni, hanem 
azért, mert a már meglevő organikus berendezések épen tartós-
ságuk miatt jobban tudtak megküzdeni az idők árjával, mint 
mások. Eszerint tehát tisztára a létért való küzdelem fejlesztette 
ki az organikus célszerűséget. Az élet sokfélesége és tényleges 
célszerűsége tisztán a tartósság és edzettség szempontja szerint 
Ítélendő s magyarázandó meg. 

f ) Végül az átörökló'dés kérdését Ewald Hering emlékezeti 
elméletével magyarázza. Az élő lények ugyanis azzal az általános 
tulajdonsággal birnak, hogy azon folyamatokat, melyeket többször 
végrehajtottak, vagy melyek rajtuk többször végbementek, sokkal 
könnyebben ismétlik meg. Ez az emlékezet egyik faja. Az így 
szerzett tulajdonságok a csiranyag kémiai berendezésében fönn-
maradnak s az utódra átszármaznak. Az átöröklődés hordozója 
eszerint a kémiai anyag, mely az űj individuumban visszaemlé-
kezik a végbevitt folyamatokra s ugyanazokra képesíti új gazdáját. 
A kémia lehetségesnek tartja egyes kémiai berendezések emlékező-
képességét; ilyen a katalysis.1 így pl. a salétromsav oldatába 
dobott réz felolvad, miáltal az oldat képességet nyer egy másik 
rézdarab könnyebb felolvasztásához. A magyarázata ennek az, 
hogy a rézolvadásnál oly nitrooxydok keletkeznek, melyek a 
másik olvasztást elősegítik, tehát katalytikus hatásúak. Ugyanily 
katalysator működik az organismusban is, ahol az inger behatá-
sára reagál, a potentiából actusba lép. Mennél többször hat reá 
az inger, annál jobban s hamarább reagál, mert visszaemlékezik. 
Ez az Organismus emlékezete, mely a kémiai csiranyagban a 
szülőkről átöröklődik az utódokra.2 

besondere Zwecke der Schönheit, der Belehrung, der Energieausnutzung 
verfolgt, sondern die vermöge ihrer gerade vorhandenen Beschaffenheit dauer-
haften Gebilde bleiben zurück, weil eben die anderen, nicht dauerhaften, durch 
den Strom der Zeit fortgeschwemmt werden.» (Vorl. 334. 1.) 

1 «Von den Möglichkeiten, wie die elterlichen Eigenschaften übertragen 
werden, hat die chemische Theorie, d. h. die Annahme, dass diese Besonder-
heiten auf entsprechenden chemischen Besonderheiten der Keimsubstanzen 
beruht, die grösste Wahrscheinlichkeit... Nun lassen sich chemische Anord-
nungen ersinnen und aufweisen, welche die gleiche Beschaffenheit der Erin-
nerungsfähigkeit besitzen, indem sie wiederholte Vorgänge leichter ausführen, 
als erstmalige.» (Die Energie 135. 1.) 

2 Vorlesungen 369—371. 1. 
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Ostwald egész életelmélete tehát dacára hogy a materia 
létét tagadja, vérbeli materialista elmélet, mely a régitől csak 
annyiban különbözik, hogy az atomok mindenhatósága helyébe 
az energia mindenhatóságát állítja. 

2. Bírálat, a) Ostwald szerint tehát az élet nem egyéb, 
mint bonyolultabb energiafolyamat. Helyes, hiszen az életmű-
ködés folytonos munka, a munkaképesség folytonos kifejlődés a 
potentiából az actusba. Egy percre sem szűnhet meg e munka, 
mert a szünet az élő lény halálát jelentené. Csak az a kifogásunk, 
hogy Ostwald pusztán, egyedül csak energetikai folyamatot lát 
az élő lényben. Az energia magára hagyatva, vezetés nélkül, teljes 
intensitásával vakon rohan a pihenés felé és még a fizikai világ-
ban sem hoz létre célszerű képződményt. Még azok az Ostwald 
példáiban előforduló energetikai folyamatok is rászorulnak úgy 
vezetékre, mint vezetésre. A láng, a vízvezeték, a szökőkút, a 
malom, a gép példáiban úgy a kinetikai, mint a thermikus 
energia rászorul egy szerkezetre s a szerkezet készítőjére, más-
különben még stationär helyzet sem jön létre, annál kevébbé 
célszerű helyzet. 

Wo rohe Kräfte sinnlos walten, 
Kann sich kein Gebild gestalten. (Schiller.) 

Az energia tehát utal vezetőre, irányítóra. S mennél 
tökéletesebb a vezetés, annál tökéletesebb az energia célszerű 
felhasználása. Ha már a fizikai világban, a gépekben kell vezető 
tényező, annál inkább az élő lényekben, melyek Ostwald szerint 
is nagyon bonyolult szerkezetűek s eddig még tökéletesen meg 
nem magyarázott fizikokémiai gépek. De ily vezetés elismerése 
halála volna a monismusnak, mert a vezetés kívülesik az energia 
fogalmán s metafizikai térre vezet.1 Oda pedig a monismus el 
nem mehet, tehát törik-szakad, az energia fogalmából kell az 
életet megmagyaráznia. 

b) Ostwald csak három jellegzetes vonást vesz észre az élő 
lényekben. E három jellegvonás részint kevés, részint nem sza-
batos. Kevés, mert nem említi a spontaneitás vitae-t, mint a 
vis inertiae ellentétét, s mellőzi az assimilatiót, melyhez fogható 

1 Helyesen jegyzi meg Dennert : «Dies aber wäre der Tod des Monis-
mus, denn diese Leitung liegt ausserhalb des Spiels der Energie, ist selbst 
keine Energie und damit wäre Ostwalds Energetik als einheitliche Welt-
anschauung, als monistisch durchbrochen». (Die Weltanschauung des modernen 
Naturforschers 258. 1.) 
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analógia nincs a fizikai világban. Amit pedig az élet stationär 
voltáról mond, nem helyes. Az élő lény legfeljebb teljesen ki-
fejlődött korban lehetne stationär, de fejlődési korában több 
energiát használ fel, mint kibocsát, s alakja folyton változik. Kü-
lönben az alakváltozás a fejlett korban és később az öregkorban 
is mindig megvan. 

Továbbá az élő lényben nem megy végbe stationär jellegű 
energia-áramlat. A sejtfal és sejtszerkezet mindig állandó, sőt a 
protoplasma egy része mint reservplasma hátramarad, a csira-
plasmának is állandónak kell maradnia, máskülönben Ostwald 
átöröklödési elmélete sem tud alapra támaszkodni. Ha az energia 
külső áramlata megszűnik, a stationär képződmény nemcsak el-
veszíti alakját, de teljesen megszűnik, míg az élő lény egyrészről 
— mint Ostwald is elismeri — sokáig tud dacolni a külső 
energia hiánya esetén a halál ellen (baktériumok, spórák, mag-
vak stb.), másrészről pedig a halál bekövetkeztekor sem tűnik el 
hirtelen a külső alak. Ép ezért az Organismus inkább gőzgéphez 
hasonlít, mint stationär képződményhez, s az az egyensúly, mely 
a beözönlő s távozó energia közt fönnáll, sokkal bonyolultabb, 
semhogy a stationär helyzet számtani egyenlete kifejezné. Reinke 
inkább biologiai egyensúlynak nevezi, melynek bonyolultabb 
törvényei vannak, mint a stationär alakulatoknak, i 

Amily alapon lehet — úgymond Reinke — az életet a 
szökőkúttal összehasonlítani, ép oly alapon lehetne a kő és az 
állat hasonlóságát is hangoztatni, mert mind a kettő súllyal bir.2 

c) Ostwald egyéb hasonlatai sem állják meg a helyet. 
A kristályosodás jelenségei az élet jelenségeitől oly távol állanak, 
hogy laikus ember is észreveszi a különbségeket, s a komoly 
tudomány még analógiának sem használhatja e hasonlatot. Ily 
összehasonlítási tertium comparattonis-ra. támaszkodva bátran 
lehetne egy elefántalakú felhőt elefánthoz, mértani rajzokat növé-
nyekhez hasonlítani. Ép ily jogosultságuk van a keleti hasonla-

1 Reinke : «Ich halte das im Organismus herrschende Gleichgewicht für 
ein weit komplizierteres als das des Springbrunnens ; ich habe es meinerseits 
nicht als stationäres, sondern als biologisches Gleichgewicht bezeichnet». (Na-
turwissenschaftliche Vorträge III. 43. V. ö. Einleitung in die theoretische Bio-
logie 509. 1.) 

2 «Fast mit gleichem Rechte könnte man sagen : zwischen einem Stein 
und einem Tier ist kein prinzipieller Unterschied, weil beide schwer sind». 
(Naturw. Vortr. III. 42.) 
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toknak is. A kristályosodásnál homogén szerkezet, mechanikus 
juxtapositio, érzéketlen közömbösség, tehetetlenség uralkodik, az 
életnél mind ennek ellentéte: heterogén bonyolult sejtszerkezet, 
assimilatio, intussusceptio, érzékenység, ingerlékenység, sponta-
neitás.1 Ha a kristály növekedését — vagyis az atomok szabályos, 
de tisztán mechanikus s külsőleges egymásra rakódását — az élő 
lénynek azzal a működésével hasonlítja össze, mellyel a kívülről 
származó kémiai energiát katalytikusan és assimilatióval saját 
testévé változtatja s ennek következtében növekedik, ugyanily 
joggal hasonlíthatná össze az élet növekedését a téglák egymásra-
rakódása útján emelkedő épület növekedésével. Ezek nem egye-
bek, mint kétségbeeső kísérletek a tisztán fizikokémiai életelmélet 
megmentésére.2 

Az acéldrótnak a szőlővessző spirálisan kunkorodó ágaival 
való összehasonlítása a komikum bélyegét viseli magán. Amott 
céltalan közömbösség az acélanyag tulajdonsága, emitt célszerű 
öntevékenység, úgy hogy sokan a másik végletbe esnek és már 
a növénynek tulajdonítanak tropismust, érzékenységet, sőt lelket. 

d) Amit Ostwald a katalysisről mond, még problematikus ; 
de ha igaz is, még ez sem oldja meg az élet rejtélyét. Mert 
egyrészről a katalysatoroknak képzelt enzymek már élő lények, 
másrészről pedig célszerű, exakt működésük vezető erő nélkül 
meg nem érthető. 

e) S itt megérkezünk Ostwald célszerűségi magyarázatához. 
Ostwald részint tagadja a célszerűséget, részint pedig megma-
gyarázásához Darwintól kéri kölcsön a selectiós elméletet. A ter-
mészetes kiválasztás legfeljebb a már meglévő célszerű és cél-
szerűtlen egyedek közt tud válogatni, amazokat képes megerősí-
teni, majd edzeni, emezeket elpusztítani. Kitűnő hóhér és edző-
művész a természet, de teremteni, új célszerűséget létesíteni nem 
képes.3 S ezt burkoltan Ostwald is elismeri, mikor azt mondja, 

1 L. bővebben dr. Madarász : A modern materializmus e's a theisztikus 
világnézet. Budapest, 1912. 9—10. 1. 

2 Dennert : «Mit ganz demselben Rechte könnte man das Wachstum 
der Organismen einer Vermehrung der Ziegelsteine vergleichen, wenn die 
Maurer an einen schon vorhandenen mehrere andere mit Mörtel zum Zweck 
des Hausbaues anlagern . . . Das sind Verzweiflungsauswege zur Rettung des 
rein phisikokemischen Geschehens in den Lebewesen». (Die Weltanschauung des 
modernen Naturforschers 256 1.) 

3 Dennert : «Die Selection erklärt eigentlich bestenfalls wohl, weshalb 
es nichts Unzweckmässiges gibt, nicht aber woher das Zweckmässige stammt, 
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hogy a természet a gerade vorhandeneépen már meglévő 
tulajdonság miatt tartós egyedeket fejlesztette ki. De honnan a 
gerade vorhandene dauerhafte Beschaffenheit, honnan ered az épen 
már meglévő s tartósságot biztosító tulajdonság? Ez az, amit 
sem Darwin, sem Ostwald nem tud megoldani. 

Ostwald célszerűségi fogalma különben is nagyon triviális. 
Célszerű az, ami tartós, célszerűtlen, ami nem az. Eszerint a kő 
célszerűbb, mint a porcellán és üvegfestmény, a teknősbéka cél-
szerűbb a lónál, a tölgyfa a rózsánál. De még e célszerűségi 
fogalom sem tudja megmagyarázni az élet bonyodalmas és mű-
vészies sokféleségét. A flora és fauna több százezer fajt kitevő 
sokfélesége, a létért való küzdelemben irreleváns művészi szép 
ornamentikája sohasem alakulhatott ily célszerűségi terv szerint. 
Hiszen akkor csak erős, edzett, tartós egyedek és fajok alakultak 
volna és nem a természet sokoldalú, művészi szépsége, mely 
edzettség és tartósság szempontjából meg nem ítélhető. Mennyi-
vel tartósabb az oroszlán a krokodilusnál, a kanári a teknős-
békánál, a mimosa pudica az utilapunál? Sőt sokszor épen az 
alsóbb fokú lények tartósabbak a felsőbb fokúaknái, tehát cél-
szerűebbek, tökéletesebbek. A monista természettudósok épen a 
baktériumokat tartják a legszivósabbaknak, sőt Dastre egyenesen 
halhatatlanoknak tartja, tehát akkor a legtökéletesebbek? A ter-
mészet művész. S vájjon a művész, a költő, a szobrász csak a 
tartósságot tartja szem előtt művészi alkotásainál? Nagyon alan-
tas, utilitaristikus felfogás az élet művészies sokféleségét a tar-
tósság kicsinyes háztartási szempontjából megítélni és származtatni. 

f ) Amit Ostwald az átöröklődés és emlékezet kémiai magya-
rázásában állít, azt még gyönge érvvel sem próbálja megerősí-
teni. A csiraplasmában a legszorgosabb kémiai vizsgálódás után 
sem találunk oly kémiai elemeket, amelyek testi és lelki tulajdonsá-
gokat komprimálva tartalmaznának. Weismann Ágost ultra-
mikroscopikus biofor-jait, determináns-ait és idé-it pedig Ostwald 
sem fogadja el. Egy metafizikai életelv mindent megoldana, de 
ezt a monismus elvből el nem fogadhatja, tehát elfogadja a leg-
valószínűbb kémiai magyarázatot. 

Az emlékezet kémiája pedig komolyan szóba se jöhet. Ost-

sie ist nur ein regulierendes, niemals ein schaffendes Prinzip». (Die Welt-
anschauung des modernen Naturforschers 251 1.) 

1 Vorlesungen 334. 1. 
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wald ebben a kérdésben is ellentmond önmagának. Egy helyen 
ő is elismeri, hogy a kémiában és fizikában a sok gyakorlat sem 
teszi könnyebbé a jelenség megismétlődését. Az a drót, amely a 
villámosságot vezeti, a sok vezetés következtében nem lesz jobb 
vezetővé, sőt a vezetés a kopás miatt rendszerint mindinkább 
gyöngül. 1 

Hiába nevezi Ostwald az organismusokban működő ener-
giát életenergiának» az ő energetikai életelmélete — mely külön-
ben is folytonosan kémiai anyagot emleget — lényegét tekintve 
semmiben sem különbözik a materialista életelméletektől. Új benne 
az energiacsere tudományos megalapozása és a katalysis nagyon 
valószínű hypothesise, de e kettő sem nélkülözheti a vezető erő 
egységes és célszerű irányítását. Az energia fogalmába nem ol-
vasztható be az élet rejtélye, ebben még egy plus is van, mely 
minden energetikai magyarázatnak fittyet hány s ez a metafizi-
kai életelv fogalma. 

Budapest. Dr. Madarász István. 
(Vége következik.) 

1 «Die anorganischen Gebilde behalten meist keine Spuren ihrer Ge-
schichte an sich ; sie sind für wiederholte Geschehnisse immer so neu, wie sie 
das erstemal waren.» (Die Energie 1341. 1. Vorlesungen 368. s köv.) 
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SZILÁRDAN tartja magát a szakirodalomban az a nézet — s az 
egyház ellenségei nem egyszer fegyvert is kovácsolnak abból, 

aminek különben semmi létalapja sincs — hogy az egykori dömés 
szerzetes, az izgága, eretnek, apostata Giordano Bruno, 1600. feb-
ruár 17-én máglyahalált halt nézeteiért Rómában. Az állítólagos 
vértanú (?) Bruno emlékének megőrzése céljából tavaly március 
havábón Cagliari-ban egy díszes szobrot állítottak föl. Ezt az 
alkalmat használta föl a szellemes Poul Vulliand és az igen 
elterjedt Journal des Debats-ban egy hosszabb cikk keretében sorra 
kimutatja, hogy a sokat emlegetett vértanú Giordano Bruno 
sohasem halt máglyahalált s hogy ezt az állítást semmiféle tör-
téneti tény nem igazolja. 

Tudvalevő dolog, hogy a legtöbb író, aki Giordano Bruno 
szereplését ütőkártyának szokta fölhasználni az egyház ellen, azt 
állítja, hogy ez a Campania-i Nola nevű helységben 1548-ban 
született és már mint 15 éves ifjú a döméseknek nápolyi kolos-
torába lépett. Hogy a nem mindennapi tehetséggel megáldott 
Bruno testvér már mint 18 éves ifjú az egyház hittételeinek 
egyes sarkalatos fejezeteinek hitelességében erősen tamáskodott — 
mint például a Szentháromság tanának mivoltában — amit külön-
ben jómaga is beismert. (V. ö. erre nézve Doc. XI. 28.) 

Mocenigo teljesen egyetért Domenico Vito és Kaspar Schop-
pius-szal azon nézeten, hogy az ifjú Bruno az egyháznak több 
jelentékeny, fundamentális tanaitól magát teljesen függetleníteni 
igyekezett s ezért nem egyszer heves vitákat, elkeseredett szóharco-
kat rögtönzött és sajátos, különc világnézete folytán a theologiai 
liberalismusnak egy szerfelett furcsa nemébe esett. Bruno saját 
bevallása szerint 1576-ban Rómába megy és az akkor nagy hír-
névnek örvendő, della Minerva nevű kolostorban véteti föl magát. 
Ezen időtől kezdve élete egy folytonos, országról-országra, város-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 25 
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ról-városra vándorlás. Miután egész Európát beutazta, utoljára 
mégis csak Itáliába tér vissza. Testi-lelki jóbarátjának és szállás-
adójának, Mocenigo-nak sürgetésére és egyenes följelentésére 
1593. január 7-én Venezia-ban elfogják és erős fedezet alatt 
Rómába viszik, ahol teljes hat évig ette a rabok kenyerét. Gior-
dano Bruno életének ezen hat esztendejéről semmit sem jegyzett 
föl a történelem. Állítólag 1600. február hó 8—9-én tárgyalta 
ügyét a törvényszék, amely őt február 17-én el is Ítélte és a világi 
hatalomnak ki is szolgáltatta. Büntetésül a máglyahalált javasolták 
a birák és Rómában végre is hajtották azt. így mondja legalább 
a fáma Bruno szomorú sorsát, amelyet szépen, minden szigorúbb 
kritika alkalmazása nélkül át is vett a szakirodalom. 

Valamennyi országnak számbajöhető történésze el is hitte 
azt, hogy Bruno valóban máglyahalált halt világnézetéért. így 
Franciaországban Victor Cousin, Saisset, Bartholomess, Matter 
történetírók azok, akik minden kétség mellőzésével készségesen 
elhiszik, hogy Bruno valóban a máglyán halt meg; Olaszország-
ban Conti, Domenico Berti, Cesare Cantu azok, akik csatlakoz-
nak a francia kollegákhoz; a németek közül Brucher és Buhle 
erősen hisznek Bruno executiójában. Mindezen nevek hallatára és 
hasonló tárgyú tanulmányaik alapján alig volna lehetséges ebben 
kételkedni. S mindezek mellett, a sokat hangoztatott történetileg 
is beigazoltnak mondott tények dacára mégis voltak s vannak 
olyan komoly kutatók is, akik az executiót kétségbe vonják, s 
alapos kutatásaik alkalmával a legapróbb, látszólag csak jelenték-
telennek látszó körülmények sem vesztik el létjogosultságukat, s 
ezen mindenre kiterjeszkedő gondos studiumok által jobb meg-
figyelés és világításba helyezik Giordano Bruno közszereplését 
és viselt dolgait. 

így igen megingatta ezen állítólagos szilárd történeti talajt, 
amelyre a legtöbb eddigi kutató épített, 1885-ben M. Th. Des-
douits egy kisebb brosúrával, amely azonban nem tudni mi 
okból, nem igen talált kedvező fogadtatásra a szakférfiak között. 
A nevezett művecske a következő cimet viselte: «Giordano 
Bruno tragikus története. Gyanús eredete. Valószinűtlensége.» 
A kis mű megjelentétől kezdve, egészen a mai napig, senkisem 
cáfolta meg az abban fölvetett ellenérveket, így tehát Desdouits 
adatai mégis csak igazságon alapulhatnak. 

Lássuk tehát, hogy is áll az irodalom e hires férfiúnak 
viselt dolgaival szemben. Világítsuk meg röviden a történeti 
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kutatás jelen fáklyafényével azt a hires kort, amikor az ú. n. 
«pápai önkény valóságos orgiáit ülte a szegény, védtelen Bruno 
elitéltetésekor». 

Az első ellenvetés, amely Giordano Bruno-nak máglya-
halála ellen fölhozható, az volna, hogy az egykorú politikai fér-
fiak teljesen hallgatnak egy ilyen világlátott, nem mindennapi 
tehetséggel megáldott férfiúnak haláláról. A külföldi diplomáciá-
nak Rómában időző képviselői teljesen hallgatnak erről, az igen 
érdekelt veneziai követnek egykorú, úgy magán, mint hivatalos 
irataiban egyáltalán semmiféle említés nem tétetik egy ilyen 
kivégzésről. Az egyház hivatalos történetirói, mint például Ciac-
cone, Sandini és d'Ossat biboros teljesen hallgatnak erről. Ezeken 
kívül nem szabad figyelmen kívül hagynunk a protestáns eredetű 
ú. n. hivatalos vértanú-lajstromokat sem, amelyekben rendes 
körülmények között azon kivégzetteknek viselt dolgai jegyeztettek 
föl, akik hitükért szenvedtek vértanú halált. Hiszen tudvalevő 
dolog, hogy protestáns testvéreink Luther egyik előfutárjának 
szeretik feltüntetni Brunot ép úgy mint Savonarolát, holott úgy 
az egyiknek, mint a másiknak édes kevés köze volt a «Grosser 
Mann»-nak szerepléséhez. 

A Vatikán titkos levéltárában megvannak a pör hiteles 
okmányai s többször volt alkalma e sorok írójának is oda bete-
kinteni, de egészen nyiltan állíthatom, hogy seholsem leltem 
bennük a máglyahalál nyomaira. 

Az olaszok egyik legnagyobb történetírója, a kitűnő tollú, 
jó katholikus gondolkozású, pártatlan Cesare Cantu ebben az 
ügyben hisz Bruno máglyahalálában. Ezen tévedése azonban 
megbocsájtható neki, mert teljes hitelűnek ismerte el Schoppius 
levelét, amely igyekszik a máglyahalált leplezni. A legújabb 
kutatás azonban kimutatta, hogy Schoppius levele nem egyéb 
mint egy rosszul sikerült hamisítvány. 

Az egész Giordano Bruno ügynek kellő megvilágításában 
a legilletékesebb tanú P. Mersenne. Ez a kortárs minden lehetőt 
elkövetett, hogy korának eretnekeit kikutassa, a tévelyt alapos 
-tanulmány tárgyává tegye és az illetőket az erre hivatott ható-
ságoknak kiszolgáltassa. Nagyhirű munkájában, a jólismert Ques-
tiones celeberrimae-htVi, amely leginkább az eretnekségek törté-
netével foglalkozik, egyetlen egy helyen sem említi azt a mág-
lyát, amely hősünk számára készült volna. Sőt a Mersenne-ié\e 
Questiones egyetlen szóval sem említi a szakadár dömés 

25* 



372 STŐHR GÉZA KER. JÁNOS 

barát ügyét. Csak egy későbbi művében említi Bruno-t, de akkor 
már Schoppius levele is közismert volt. Az egész máglyamese 
Schoppius levelein alapszik, melyeknek szavahihetőségét már 
Quadrio és Haymius is kétségbevonták. Az utóbbi, aki különben 
egy olasz nemzetiségű bibliophil volt, az egész Bruno-ügynek más 
fordulatot adott. Haymius szerint Bruno csak «in effigie» égette-
tett el. Moreri semmi szin alatt sem ismeri el az executiót és 
Bayle kételyeit még sokban fokozza is. Ha a Bruno-féle elitél-
tetési, illetve halálát elrendelő okmánynak föl nem lelhetőségét 
összehasonlítjuk azon nagy lármával és általános érdeklődéssel, 
amely a Vanini-it\t kivégeztetés alkalmával keletkezett; akkor 
teljes joggal elismerhetjük Bayle skeptikus fölfogását a Bruno 
ügyet illetve annál is inkább, mert Schoppius-nak hires följegy-
zései, illetve tudósításai, a Toulouse-ban kivégzett Vanini-nak 
minden fázisa a reklámcsinálás valóságos művészetével van ecse-
telve.1 

Joggal kérdezhetjük, hogy honnan is származnak tulajdon-
képen Schoppius-nak levelei? Az első, aki ezeknek létezéséről 
tud, az az egyedüli Jean Ursini nevű evangélikus pásztor. Ez a 
férfiú pedig Bruno halála után nyolc évre született. Többrendbeli 
írásaiban azonban seholsem mondja meg, hogy honnan is szedte 
adatait. Sok keresés után, végre sikerült felfedezni a Schoppius-
féle levélnek szövegét, egy a XVII-ik század második évtizedé-
ben, Saragossa-ban, 1621-ben «Machiavellisatio» cimen megjelent 
műben. De úgy a régebbi, valamint a legújabb kutatás is kimu-
tatta, hogy úgy a mű szerzőjének neve, valamint a megjelenés 
időpontja és helye is teljesen hamis. Már 1680-ban éles kritika 
alá vette a Jean Ursini-féle állításokat egy Nikodemus nevű poli-
histor és végeredményben kétségbe vonta azok történeti hiteles-
ségét. Bayle, Giordano Bruno-tanulmányaiban megjegyzi, hogy: 
«Nikodemus az ő Additions à la bibliothèque de Naples cimű 
művében azt említi, hogy a történetirók nem tudták biztosan s 
határozottan, hogy igazak-e Jean Ursini-nak állításai. Ez igazán 
különös. Alig nyolcvan év után nem tudják biztosan, hogy Rómá-
nak egy közhelyén elégettek-e egy dömés szerzetest blasphemia 
miatt. így állva tehát e kényes ügy, nem is oly nehéz elkép-
zelnünk a bizonytalanságtól a lépést a hazugsághoz». 

1 Vanini 1619. február 9-én Istenkáromlás miatt tűzhalálra Ítéltetett s ez-
február 16-án Toulouse-ban végre is hajtatott. 
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Másrészt pedig Schoppius levelét alapos tanulmány tárgyává 
téve bátran állíthatjuk, hogy e kritikus irat egy cseppet sem 
hordja magán a szavahihetőség kritériumait, mert Schoppius 
becsületességéhez sok szó férhet. Mint az egyháznak egy szakadár 
fiától bátran feltételezhetjük, hogy ő ebbeli levelét csak azért 
irta s menesztette hasonló világnézetű barátaihoz, hogy a római 
inquisitio intézményét feketébben tüntesse fel nekik. Máskülönben 
pedig sikerült kikutatni többeknek, hogy Schoppius nem volt 
az a férfiú, akinek minden tudósítását bátran alá lehetett irni s 
ami a legfőbb, azt el is hinni. 

Egy ilyen nagy horderejű kérdésnek teljes tisztázása nem 
épen a legkönnyebb feladatok közé tartozik s ezért nem is fogad-
hatjuk el Emil Saisset-nek ama könnyed modorú Ítéletét, amely 
úgy hangzik, hogy: «Legújabban», úgymond, «erős kritika alá 
vették s kétségbe vonták Schoppius-nak levelét. Sőt oly messzire 
mentek már egyesek, hogy Bruno fogságát és kivégzését is két-
ségbe vonták. A Velencében feltalált irat azonban az ellenvélemé-
nyen levők egész okoskodásait mint «ad absurdum»-ot tünte-
tik fel». 

Saisset azonban védelmében elfelejti azt a tényt, hogy ez a 
«felette fontos irat» Qiordano Bruno-nak csak velencei fogságát 
ismerteti s ezt is csak 1598-ig. így tehát ez az irat még így sem 
birhat ama tények igazoló voltával, amelyek csak ezután 1600-ig 
következtek. 

Mindent egybevetve, mint történeti tényt leszögezzük, hogy 
Giordano Bruno életének folyásáról csak 1598-ig birunk hiteles 
történeti adatokat. S ezért tehát egy csepp okunk sincs szégyen-
keznünk afelett, amikor nagy garral s még nagyobb haraggal 
szemünkbe vágják ellenségeink, hogy Qiordano Brúnót nyakas-
ságáért máglyára küldte az egyház. 

Budapest. Stőhr Géza Ker. János. 
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! II. FRODAbMI E-RTESITO 

Ünnepi prédikációk, melyeket a pesti föplébánia-templomban 
élő nyelvvel mondott Alexovics Vazul, első remete szent Pál szerzet-
béli pap. Harmadik kiadás. Esztergom, Buzárovits Gusztáv kiadása. 
1911. Ára 4 kor. 8° 381 lap. 

Alexovics Vazul születésekor a Napkirály, XIV. Lajos ural-
kodása alatt a francia egyházi szónoklat virágzása tetőpontján 
állott. Az egyházszónoklati remekművek Európa kath. egyházi szóno-
kaira nagy benyomást tettek; olvasták mindenütt s lehetőleg le is 
fordították. Nálunk a tudós Pálosok körében Szentgály Ágoston 
és Alexovics Vazul buzgólkodott a francia remekek meghonosí-
tásában, Szentgály 1815. évben kiadta Bourdaloue egyházi beszé-
deit 10 kötetben, Alexovics Vazul pedig Vasárnapi és ünnepi 
beszédeit 1791-ben, második kiadását 1807. és 1808-ban bocsáj-
totta közre. Mint előszavában mondja: «Nyolc mostan legjele-
sebb concionátorokkal éltem», ezek részben francia klasszikus 
egyházi szónokok beszédeinek fordításai, részben átdolgozásai.1 

A pünkösd után 19. vasárnapi beszéd, Massillon beszédének 
fordítása.2 

Miután ezen körülmény irodalomtörténetünkben meg van 
állapítva, sőt be is van bizonyítva, ezért ezt ezen újabb III. kiadás 
előszavában az olvasókkal közölni kötelesség. Ezen mulasztás a 
vasárnapi egyházi beszédek előszavában pótolható lesz. 

Mivel ezen új kiadásban arról van szó, hogy egy a tizen-
nyolcadik század végén buzgón és dicséretesen működött egyházi 
szónok beszédei gyakorlati célból adassanak a huszadik szá-
zad szónokainak kezébe, hogy azokat ezen kor fiainak oktatására, 
épülésére és megjobbítására használják, azért az előszóban és a 
beszéd szövegében is gondosabban kell vele eljárni. 

1 Kudora János : A magy. kat. egyházi beszéd irodalmának ezer éves tör-
ténete 172 lap. 

2 U. o. 268 lap. 
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Az előszóban. Fölhívandó az olvasok figyelme, hogy bár 
egyházunk dogmái és erkölcstana örök és változhatatlan, de vál-
tozó az előterjesztés módja, elavulnak a szónok által felhozott 
ellenvetések, elesnek azok cáfolatai is. Nem állanak meg a szó-
nok korrajzai, helyettük újak készítendők. Más a bűnözés, mások 
ennek alkalmai, tehát nem gyógyíthat a régi orvosság.sem. Meg-
változott a világnézet, a gondolkodásmód, megváltoztak az 
emberi élet tagozatok működési körei, mások az egyes állapotok 
kötelességei, ezekhez kell alkalmazkodnia a mai igehirdetőnek. 

A beszédszövegben. Itt kell alkalmas jelzés által minden 
egyes helyen rámutatni arra, ami elavult s ami átdolgozást kíván, 
mire az előszó figyelmeztet. Nem fényűzési, hanem gyakorlati 
célból történt e beszédek új kiadása, tehát legyen gyakorlati 
minden izében. 

Nem is lehet, de nem is szabad az olvasókról föltételezni, 
hogy ezt maguk is észreveszik, maguk is kiküszöbölik, maguk is 
áldolgozzák. Egyházszónoklati alapigazság, hogy a hallgatókról 
semmit sem szabad föltételezni, mindent be kell igazolni, min-
denről fölvilágosítást kell adni. így van ez az egyházi beszéd-
gyűjtemények kiadásánál is, hogy olvasóinkat csalódástól, elége-
detlenségtől megkíméljük. Ez is pótolható a vasárnapi beszédek 
kiadásánál, mi ha megtörténik, Alexovics Vazul beszédeinek új 
kiadása irodalmi nyereség lesz és egyházi szónokaink hálásak 
lesznek, hogy becses munkájának birtokába juthatnak. 

Nagyölved. Kudora János. 

Báró Láng Lajos: A statisztika története. Budapest, Grill 
Károly könyvkiadóvállalata. 1913. 434 old. 

A statisztika igen elágazó tudomány. Van morálstatisztika, 
gazdasági, kulturális, politikai, népességi statisztika stb. Ezek 
közül a népességi statisztika anyagának gazdagságánál és tudo-
mányos földolgozásának rendszerességénél fogva önálló tudomány 
magaslatára emelkedett. A jelen mű csak ennek az új tudomány-
nak, a népességi statisztikának (demographia) történetét adja elő. 

Főcélja az egész műnek : világításba helyezni Malthusnak és 
Quetelet-nek munkáját, akik ezen új tudomány igazi megalapítói-
nak tekintendők. Az első a népességi kérdésnek első valódi 
tudományos tárgyalása által, a második a mennyiségtani mód-
szernek a statisztikába való bevitele által. 
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E két férfiú közül is nagyobb figyelmet Malthusnak szentel. 
A Malthusról szóló fejtegetések az egész nagy műnek központját és 
törzsét alkotják. Szerző maga mondja: «Malthus gondolatait a 
maguk eredeti tisztaságában bemutatni, és ami ezzel egy, szer-
zőjüknek hervadhatatlan nagy érdemeit megfelelő világításba 
helyezni, munkám egyik főfeladatának tekintem» (139. 1.). Amíg 
Adam Smitht — mondja Bonarral — mindenki dicséri anélkül, 
hogy olvasná, addig Malthust mindenki ócsárolja, de szintén 
anélkül, hogy olvasná. Ö tehát rehabilitálni akarja Malthust és 
különösen a szivtelenség vádját szeretné róla elhárítani, ami 
mindenesetre dicséretes törekvés, mert hiszen az élőknek kell 
megvédelmezniök a halottakat, akik védekezni képtelenek. Azért 
mi is szívesen tudomásul vesszük mindazt, amit a tudós szerző 
Malthus munkáinak s azok különböző kiadásainak lelkiismeretes 
áttanulmányozása alapján ezen angol nemzetgazdász és lelkész 
védelmére fölhoz. 

így mindenekelőtt örömest vesszük tudomásul, hogy Malt-
hus munkájának theologiai éle is van, amennyiben t. i. Godwin-
nal és Condorcet-vel szemben, akik a túlvilági halhatatlanságot 
tagadva a földön Ígérnek az embernek, oktalan optimismusszal, 
halhatatlan testi életet és boldogságot, Malthus egyrészt azt 
bizonyítja, hogy a föld az ember túlnépesedési hajlama miatt 
továbbra is a siralom, a próba helye marad s másrészt fölhábo-
rodással utasítja el ezen optimistáknak silány földi Ígéreteit. «Ha 
a kijelentés — úgymond - ilyet tanítana (t. i. csak végnélküli 
földi életet igérne s azt sem mindenkinek), a vallás minden 
ellensége és köztük valószínűleg Godwin és Condorcet is, maró 
gúnnyal tennék azt nevetségessé, mint a leggyermekesebbet, leg-
szánalmasabbat és az istenséghez legméltatlanabbat, aminőt az 
emberi babona csak őrültségében tudott kitalálni.» 

Malthus védelmére másodszor azt hozza fel szerző, hogy 
Malthus, mikor munkáját írta, az emberiség minden osztályának, 
de mindenekelőtt a szenvedő munkásosztálynak javát tartotta szem 
előtt. Ugyanis a népességi törvény megismeréséből eredő okulást 
általános propaganda sürgetésével az egész emberiség számára 
akarta gyümölcsöztetni ; a munkásosztályt pedig csak azért akarta 
a túlszaporodástól visszatartani, hogy a gyenge kinálat mellett 
felszökjék a munkabér s így fölemelkedjék a munkásnak egész 
életnívója is. 

Harmadszor azon áthidalhatatlan örvényre mutat reá szerző, 
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mely Malthust a neomalthusistáktól elválasztja. Ugyanis Malthus 
a moral restraint alatt kizárólag azt érti, hogy a korai házassá-
goktól tartózkodni kell s a házasság megkötéséig tisztán kell 
élni. Azt az eljárást, mikor a házasok bűnös utakon-módokon 
akadályozzák meg a fogamzásokat, nem moral restraint-nek, hanem 
egyszerűen óvatossági tartózkodásnak nevezi és bűnnek minősíti. 

Elismerjük, hogy szerzőnek teljes mértékben sikerült kimu-
tatnia Malthus alanyi szándékainak tisztaságát és nemes voltát. 
Mindazonáltal csodálkozunk a nagy szimpátián, mellyel a kitűnő 
szerző az egész malthusiánus tan iránt viseltetik, valamint azon 
is, hogy éles szeme nem vette észre eme tannak gyenge oldalait 
s ama veszedelmeket, melyeket az épen arra a szenvedő nép-
osztályra nézve magában rejt, melynek érdekeit Malthus állítólag 
annyira szivén viselte. 

így p. o. szerzőnk kiemeli, hogy Malthus az élelemnél még 
az aritmetikai szaporodást is csak mint meg nem állható legked-
vezőbb föltevést tekinti, mely nemcsak a legmesszebbmenő, hanem 
egyszersmind olyan, mely a valóságot messze túlhaladja. Ezt 
szerző megjegyzés nélkül hagyja, pedig nyilvánvaló, hogy az 
élelmet lényegben az állat- és növényfajok szolgáltatják, melyek 
még gyorsabb mértani haladvány szerint sokasodnak, mint az 
ember. Ami a moral restraint-et illeti, Malthus tényleg nem 
ajánlott bűnös eszközöket, de jól tudta, hogy az emberek azokkal 
tömegesen élni fognak. Előre látta tehát a neomalthusista forté-
lyokat, de azt tartotta, hogy ezek kisebb bajt képeznek a túl-
szaporodás okozta bajokhoz viszonyítva. Az emberek aztán annyira 
bagatellizálni kezdték ezt a neomalthusiánus bajt, hogy ma már 
nem attól kell félni, amivel Malthus rémített (a túlnépesedéstől), 
hanem épen ellenkezőleg, az elnéptelenedéstől, mely a nemzeti 
öngyilkossággal egyjelentésű. Szerző továbbá ép oly kevéssé 
ütközik meg, mint maga Malthus tevé, azon, hogy a gazdag, 
epikureus életet élő társadalmi osztályok ujjongva fogadták a 
Malthus-féle pessimista tanítást, mert e tan megszabadította lelki-
ismeretüket a bűntudat borzasztó nyomásától és feljogosította 
őket, hogy lelkiismereti furdalások nélkül tekintsék a vergődő 
munkásnépet, melyet Malthus szerint segélyezni nem szabad, mert 
hisz minden nyomorának csak ő maga az oka: minek szaporodik 
az élelmi szereken túl? 

Szerző ezek után (13—17. fej.) bemutatja azon módosításokat, 
melyeket Malthus tanán Spencer, Marx, német, francia és magyar 



378 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

írók eszközöltek, mindenütt azt igyekezvén kimutatni, hogy 
Malthusnak alapjában véve mégis igaza van. A 14. fejezettől 
kezdve a statisztikai hivatalokat, az adattömeg feldolgozásának 
módjait (viszonyos számok, arányszámok, számtani átlagok, index-
számok, valószínűségi számítás stb.) ismerteti és részletesen foglal-
kozik Quetelet tudományos munkájával s azon fejlődéssel, melyet 
a demographia Quetelet óta felmutatni tud. 

Quetelet-re nézve arra az eredményre jut, hogy Quetelet 
a modern statisztika megalapítója. «Számos érdemei között legelső 
helyen áll, hogy a statisztikát komoly tudományos magaslatra 
emelte, midőn ezen tudomány művelőinek kötelességévé tette, 
hogy a jelenségek módszeres osztályozásában tartózkodjanak 
minden önkénytől és másrészt lelkükre kötötte az előadás hűségét, 
őszinteségét, pártatlanságát és lelkiismeretességét, utalva őket 
arra, hogy csak arra szorítkozzanak, amit tudni vélnek, de akkor 
is közöljék forrásaikat és a bizalom azon fokát, melyet adataik 
megérdemelnek.» 

A Malthusról szóló fejezetek előtt (a munka bevezető része) 
szerző a statisztika kezdeteit ismerteti, annak első kísérletezéseit 
az antik Görögországban, a pogány Rómában, az őskeresztény-
ségben; ecseteli a népességi kérdés alakulását a XVIII. századig 
és bemutatja Malthus számos előzőit. Ebben az első részben 
különös dicséretekkel halmozza el a mult század nagy magyar 
statisztikusát, Schwartner Mártont. 

Az egész munkán a régi, úgynevezett klasszikus liberális 
iskolának szelleme vonul végig. Maga szerző nyiltan ezen iskola 
hívének vallja magát. «Ma már ismét szaporodnak — úgymond — 
azok, akik belátják, hogy haladásunknak a tudomány nagy úttörői, 
Adam Smith, Ricardo és Malthus tiszteletéből kell kiindulnia. 
Kötelességünk nagy művüket tovább fejleszteni. Feladatunk tovább 
építeni és nem rombolni és ehhez az első lépés az ő beható és 
szeretetteljes tanulmányozásuk. Ami a művészetnek az antik világ, 
az a közgazdaságnak az angol klasszikus közgazdasági tudomány, 
a haladás és megifjodás örök és kiapadhatatlan forrása.» (304.) 

Teljesen értjük, hogy szerző semmi rokonszenvet sem 
mutatván a szociálista nemzetgazdászok iránt, a klasszikus liberális 
iskolához vonzódik, melynek tételei az emberi természet kívánal-
maival jobban megegyeznek. Örültünk volna, hogyha könyvében 
megtaláltuk volna ama szükséges kiigazításokat is, melyek nélkül 
a liberalismus továbbra is egyoldalú marad és folytatni fogja 
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individualizáló, bomlasztó munkáját. Ily kiigazítások megtételére 
elég alkalom nyilt volna a statisztikáról szóló könyv folyamán, 
melynek csak a módszere mennyiségtani, anyaga pedig a poli-
tikai tudományok köréből való. 

Egyébként örömmel konstatáljuk, hogy szerző, ahol a keresz-
ténységről van szó, mindig korrekt módon nyilatkozik. így az 
őskereszténységről szóló fejezetben (VI. 3.) nyiltan elismeri a 
kereszténység nagy érdemeit az emberiség erkölcsi haladásában. 
Dicséretére válik az is, hogy mikor fejtegetései a hittudomány 
területét érintik, komoly tudóshoz illő módon nem restelli kikérni 
az illetékes szaktudósok tanácsát. Az előszóban köszönetet mond 
Székely István dr. egyetemi theologiai tanár úrnak, valamint 
kedves rokonának, Hanauer A. István apát úrnak, «akik főleg az 
őskeresztény irodalom terén voltak kiváló tudományukkal nagy 
segítségére». 

Minthogy a statisztika az erkölcstudománynak és a szocio-
lógiának egyik segédtudománya, az ismertetett nagystílű munka 
mindazoknak érdeklődését megérdemli, akik a nevezett tudomá-
nyokat szeretik. 

Budapest. Jehlicska Ferenc dr. 

Die Hauptprobleme der Weltanschauung. Von Friedrich 
Klimke S. J. — Sammlung Kösel. 1910. — Kis 8° 167 lap. 

A magas színvonalon álló Kösel-gyüjteménynek egyik leg-
értékesebb kötete ez a kis terjedelmű, de nagyon tartalmas munka. 

Klimke, a kiváló jézustársasági bölcselkedő, a világnézet 
alapvető kérdéseit tárgyalja e művében, a tőle megszokott ala-
possággal, az éleselmének és szakismeretnek mindenre kiterjedő 
figyelmével. 

E könyvnek tárgya s kidolgozása egyaránt a lehető leg-
korszerűbb s ezért érdekes és kiválóan értékes. 

Nem beszéltek még annyit a világnézetről, mint manapság, 
de mégis: nem sóvárogtak még az egészséges s megnyugtató 
világnézet után úgy, mint napjainkban. 

Minél inkább törekszik megingatni a tagadó korszellem a 
hit- és erkölcsi, meg a társadalmi élet alapjait, minél többféle 
világnézetet tákol össze az emberi ész, minél többen hódolnak 
az elméleti és gyakorlati kételkedésnek, annál jobban vágyódik 
az igazságot szomjúhozó ember az igaz világnézet után. 
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Egyetlen világnézet lehet igaz, s ezt tudományos uton csak 
az szerezheti meg, aki tanulmányozza annak alapjait, függetle-
nítve magát a bölcselet divatos rendszereitől, az «újdonság» inge-
rétől. Mert sajnos, manapság azokat tekintik kiváló bölcselke-
dőknek, kik ú. n. «legeredetibb» eszmékkel harcolnak a szelle-
mek küzdőterén, az örök igazságok ellen. 

Klimke két részre osztotta művét. 
Bevezetésében a világnézet alapvető kérdéseinek a jelenkori 

ismeretekhez való viszonyát írja le. — Az első részben a világ-
nézet feladatáról, tulajdonságairól, alanyi s tárgyi tényezőiről 
értekezik; a második részben pedig a világnézet rendszereiről ír, 
meghatározza annak forrásait, módszereit, határait, valamint a 
világnézet elveinek számát s minőségét. Végül rámutat az igaz 
világnézet alapvető elveire. 

Hangsúlyozza azt, hogy mivel mi a dolgok 'tulajdonképeni 
benső lényegét meg nem ismerhetjük tökéletesen, azért nem is 
lehet a világnézet feladata az összes létező valóságok felfogása. 
«Selbst der grösste Fortschritt der Wissenschaft dient nur dazu, 
um uns daran zu erinnern, wie wenig wir wissen.» (39.) 

Ismerőképességünket, tudásunkat korlátok határolják, ezért 
minden világnézetnek szükségkép határai vannak. Következőleg: 
a világnézet feladata az, hogy a megismert valóságot tárgyilago-
san egységesítse, egységbe foglalja. 

A látható világ esetleges! A tapasztalati világnak leglénye-
gesebb tulajdonsága a viszonylagosság és a függés. Nem isme-
rünk egyetlen természeti lényt, melyet tökéletesebbnek ne gon-
dolhatnánk s mely működésében más lénytől független volna. 
Ennek a nagy ténynek a szemlélése az oksági elv alkalmazásával 
az ősökhöz utalja a gondolkodót. 

A világnézetnek egységesnek kell lennie; vagyis: el kell 
vezetnie a valóságok utolsó s egyedüli alapokához, ki a világban 
észlelhető csodálatos összhangot létesítette. Ilyen értelemben 
jogosult a «monistikus» világnézet. 

Az igaz világnézet lényeges tulajdonságai : az egység, a 
világosság és a bizonyosság. A világnézet egysége azonban nem 
jelenti annak tökéletességét és befejezettségét; mivel a világnézet 
sohasem lesz befejezett, azért annak tökéletesbülése lehetséges, 
sőt szükséges. (39. 1.) 

Klimke sorra cáfolja a skeptikus, positivista, agnostikus, 
monistikus stb. világnézeteket. Szükségesnek tartja az ismeret-
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elméleti tanulmányozást. «Wer zu einer kritisch durchgebildeten 
Weltanschauung gelangen will, wird sich zunächts mit allem 
Eifer erkenntnistheoretischen Studien widmen müssen.» (111.) 

Bebizonyítja, hogy az igaz s nemes értelemben egységes 
világnézet az, mely elvezet bennünket az ősök létének s termé-
szetének ismeretéhez s ezzel segíti kielégíteni a mi legnagyobb 
szükségleteinket: az értelmi, erkölcsi s vallási téren egyaránt; 
életünket egységes, világosan körülírt irányító elvvel szabályozza 
s így felemeli az örök s múlhatatlan érvényű eszmékhez. 

Ilyen a mi keresztény világnézetünk, melynek egyedül igaz 
valójáról s a lelket a megnyugváshoz vezető képességéről meg-
győződhetik az, aki Klimkének emez értékes művét tanulmányozza. 

Bicske. Hajós József. 

Dr. Hugo Obermaier: Der Mensch der Vorzeit. Allgemeine 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 592. 1. 

1911-ben megindult egy előkelő füzetes vállalat, amely még 
most is folyik: «Der Mensch aller Zeiten.» Ennek első kötete az 
ősember világába vezet Obermaier szakavatott tollával, aki előbb 
Bécsben működött, jelenleg pedig a párisi ősembertani intézet 
tanára. Ezt a vaskos munkát, amely 39 táblával, 12 térképpel és 
395 szövegközti ábrával a könyvkiadás modern technikájának 
színvonalán áll, óhajtjuk hitvédelmi szempontból rövid megbe-
szélésünk tárgyává tenni. 

Obermaier műve korszakotalkotó az ősember irodalmában. 
A vérbeli tudós szellemi fölényével megírt összefoglaló munka, 
amely nemcsak híven leközli az ősember kutatásának adattárát, 
hanem kritikailag is megmunkálja. Hatalmas keretében felöleli 
mindazt, amit eddig kisméretű értekezésekből, vagy csak szak-
emberek által értékelhető, tudományos monographiákból kellett 
kihámoznunk. Innen van az, hogy nincs a legújabb időben 
embertani író, aki belőle, mint forrásból szívesen nem merítene. 
Ehhez járul, hogy a forrongó kérdésekben a kételvű világnézet 
álláspontjára helyezkedik, ami kétszeres örömmel tölthet el ben-
nünket. Becsületes nyíltsággal áll meg az erősen feszegetett pro-
blémák örvényei fölött, amelyeknek fenekére a természettudomány 
a bölcselet világító mécsese nélkül le nem szállhat. Ezért Len-
hossek, kiváló anthropologusunk, «klerikális» jelzővel illeti őt, 
azonban némi túlzással, mert Obermaier mindvégig tárgyilagos, 
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sőt a legvégső határokig szabadelvű, aki az ellentétes nézetek 
elbírálásában sohasem árulja el a hivatásszerű hitvédő kifejezés-
ben nyugtalanságát. 

Lássuk a mű gondolatmenetét, amelybe beleszőjük majd 
szerény észrevételeinket. 

A bevezetésben ismerteti az ókor kosmogoniai elméleteit, a 
középkor ábrándos nézeteit a világ kialakulásáról s az újkor 
büszke gondolatát, a fejlődés elvét, amely megérttette velünk, 
hogy tisztelnünk kell a multat s nem kell sopánkodnunk a miatt, 
ha magasabb élő lények esetleg nem közvetetlen teremtéssel, ha-
nem lassú fejlődéssel léptek a világ színpadára, hiszen minden 
új jelenség a fejlődés láncolatában nem az anyag győzelme, 
hanem a teremtő erő egy-egy újabb lüktetése. 

I. A mű első része tíz fejezetben a föld negyedkorának első 
szakaszát, a jégkorszakot (diluvium) vonultatja el szemeink előtt, 
amelyben először találkozunk az ember biztos nyomaival a föld 
történetében. 

1. Az első fejezetben, a jégkorszak geológiájában, megraj-
zolja a diluvialis eljegesedés központjait és határvonalait az egyes 
földrészeken. A jégkorszak földtani felosztásában Penck és Brück-
ner elméletét követi, akik az alpok földtani viszonyai alapján 4 
eljegesedési (glacialis), 3 eljegesedés-közti (interglacialis) és 1 
eljegesedés utáni (post^lacialis) időszakot különböztetnek meg a 
jégkorszakban. Ezt az időszámítást szerzőnknek a francia Pyre-
neusokban végzett kutatásai is nagyjában igazolták. Az általános 
hőmérsék váltakozó emelkedésének és sülyedésének magyaráza-
tára Hess nyomán elsorolja a különböző csillagászati, földtani és 
fisikai elméleteket. A kosmikus befolyásoktól eltekintve, legvaló-
színűbbnek tartja P. Kreichgauer felfogását, aki azt tanítja, hogy 
a földkéreg a jégkorszakban még nem volt elég szilárd, amint-
hogy ma sem az, s így folyton vándorolt a föld magva körül, 
úgy hogy mindig más-más földterületek kerültek az egyenlítő s 
a sarkok vonalába. 

2. A második fejezetben bemutatja a jégkorszak nedves-
hideg (glacialis), meleg (interglacialis) és száraz-hideg (post-
glacialis) öveinek növény- és állatmaradványait, amelyek mint az 
ősember történetének legmegbízhatóbb kútfői, mindenütt fényt 
derítenek az egykorú emberleletek földtani korára. 

3. A jégkorszaknak ősembertani szempontból ó és új palaeo-
lith időszakra való széttagolása után áttér az ó palaeolith-kor 
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méltatására. Itt indul meg az ősember első számottevő kőipara, 
amelynek biztos maradványai a harmadik eljegesedés-közti idő-
szakból maradtak reánk. Ezen a kultúrfokon az ember egyszerű 
faragással, a szilánkok leppattantásával készíti eszközeit (a faragott 
kő kora). Összehasonlító alapon kitárja Franciaországban, az ős-
ember klasszikus hazájában s utána az összes földrészeken az 
ópalaeolith-kor fejlődési fokozatait : a chelleent kezdetleges kőszakó-
cáival, az acheuleent a kőipar lassan emelkedő tökéletesbülésé-
vel, a monsterient, amelyben az ember a zord éghajlat hatása 
alatt barlanglakó életet kezd. A Miskolcz környékén és a Sze-
leta barlangban talált ó palaeolith kőszerszámokkal kapcsolatban 
Magyarországnak is külön helyet szentel a tárgyalás menetében. 
Biztos értesülései hazánk viszonyairól a mű egyéb helyein is 
arra engednek következtetni, hogy szakembereink állandó össze-
köttetésben állanak vele, mint a jégkorszak emberének legkivá-
lóbb ismerőjével. 

4—6. Az új palaeolith-kor c. fejezetekben megismerkedünk 
az ősember magasabb műveltségi fokával, amelynek emlékei a 
postglacialis korszak keretében jelennek meg. Ekkor már csiszolja 
a kőszerszámokat (a csiszolt kő kora), megmunkálja az állati 
csontokat, sőt lelki éhségét a festészet és szobrászat magasabb 
örömeivel is igyekszik kielégíteni. Ez a kor sem bontakozott ki 
egyszerre ; kialakulásában négy tagozat jelenik meg : az aurignacien, 
solutréen, magdalénien és azilien kultúra. A földrészek új palaeo-
lith kultúremlékei között itt is külön figyelemre méltatja a 
magyarországi leleteket, amelyeket Kadic, Hillebrand és Kormos 
honfitársaink újabb ásatásai hoztak felszínre. 

7. A következő fejezet az emberi nem ó'schronologiájával 
foglalkozik. Itt saját kutatásai alapján ellentétbe helyezkedik 
Penck, berlini földrajzprofessorral, aki az európai ősember kultú-
rájának első biztos nyomait a második interglacialis korból szár-
maztatja. Szerzőnk a harmadik interglacialis kor mellett foglal 
állást. Elismeri ugyan, hogy a maueri állkapocs (Heidelberg 
mellett) valószínűleg a második interglacialis korból való, ennek 
hordozója tehát a chelleennél kezdetlegesebb kultúrfokon állha-
tott, de utóbbinak jellemvonásait a maueri ásatások nem tudták 
kideríteni. Mindent összevéve az ősember tanuja volt 2 inter-
glacialis, 2 glacialis, 1 postglacialis időszaknak s csak azután 
lépett be a negyedkor második korszakába, a jelenkorba. Az em-
ber korát legszűkebb időszámítással 100,000 évre becsüli. A Szent-
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írás 4—6000 évre terjedő chronologiáját, amely a biblikusok 
szerint sem megbízható, földtani szempontból nem tekinti irány-
adónak. 

8. Az ősember kultúrájának, mint a szellemi rátermettség 
legbiztosabb próbakövének, méltatása után, mellyel lényegbe vágó 
különbséget állapít meg az ember s a vele egyidejűleg fellépő 
magasabb rendű emlősök között, amelyeknek van ugyan törté-
nete, de nem lévén szellemi lelke, nincs kultúrtörténete, áttér a 
diluvialis ember testszerkezete c. fejezetben a legrégibb emberi 
csontmaradványok összehasonlító jellemzésére. Ezek a csontleletek 
épen olyan fokozatos közeledést jeleznek a tökéletesbülés útján 
a ma élő emberraszhoz, mint amilyen törvényszerű a fejlődés 
láncolata a kultúrában. Mivel az emberi test alaktani szempontból 
állati test, jogosultnak tartja a természettudomány módszerét, 
amely az emberi test körvonalait a ma élő, vagy kihalt s hozzá 
alaktanilag legközelebb álló állatokéval méri össze. Ennek kap-
csán finom distinctiókkal részletezi származástani álláspontját, 
amellyel sehogyan sem tud összebékülni Ow az Apologetische 
Rundschau 1912. évfolyamában, mert veszedelmesnek s a Szent-
írás chronologiájának megrostálását elhibázottnak tekinti. 

Szerzőnk származástani felfogása a következő: Aki a fajok 
változatlanságának elméletével szemben a származástan hívének 
vallja magát, az emberi testet sem vonhatja ki a fejlődésnek 
az egész élettelen és élő világot átlengő, egységesítő elve alól; 
az ember bonyolult testszervezete is egy hosszú, összefüggő 
történeti fejlődés utolsó láncszeme. Az ember törzsfájának alap-
rajza s feltevéses elődjeinek földtani kora azonban ma még meg-
közelítő pontossággal sem állapítható meg. A leszármazás és 
teremtés nem ellentétes fogalmak, mert az emberi test esetleges 
tervszerű kialakulása alacsonyabb, állatjellegű alakokból végelem-
zésben szintén csak teremtés, nem ugyan közvetetlen, hanem köz-
vetett. A test eredete egyébként másodrangú kérdés. Akkor ütött 
az ember születési órája, midőn a lassú fejlődéssel kibontakozó 
test alkalmassá lett az Isten lelkének befogadására. Itt történt a 
nagyszerű ugrás, a végesnek beleolvadása a végtelenbe, amely 
Isten közvetetlen beavatkozása nélkül megfejthetetlen talány. 
A leszármazás elméletének meredek és épen azért veszedelmes 
magaslatairól világosság árad sok olyan kérdésre, amelyekkel 
bajos megbirkózni, ha dogmaszerűen gyökeret ver bennünk az a 
gondolat, hogy az emberi szervezet különváltan, az állatvilágból 
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való teljes kikapcsolással jött létre. Ilyen megoldandó vitás kér-
dések: a) a visszafajzás tüneményei (szabadon kiálló, farkszerű 
képződménnyel született gyermekek, két emlő helyett 3, 4, sőt 
több emlőbimbót viselő emberek) ; b) az emberszabású majmokkal 
való vérbeli megegyezésünk feltűnő esetei (az emberszabású maj-
moknak belénk fecskendezett vére nem oldja fel vörös vérsejt-
jeinket, az alacsonyabb állatfajokét azonban igen) ; c) a csökevé-
nyes szervek (vannak fülmozgató izmaink, amelyek ma már nem 
működnek) stb. Mindezen jelenségek Obermaier szerint fajfejlő-
désünk régebbi korától visszamaradt anachronismusok. Szerzőnk 
tehát határozottan beszél, anélkül azonban, hogy félrebeszélne. 
Jól tudja, hogy a hypothesis ingó talaján jár, azért tisztelettel 
hajol meg az ellenfél véleménye előtt, aki a felsorolt tüneménye-
ket épen olyan joggal pusztán külső, alaki megegyezéseknek 
(convergens jelenségek) fogja minősíteni, amelyek akkor is be-
következhetnének, ha az emberi test az állatvilágból kikapcsolva^ 
külön pályán fejlődött volna. 

íme tehát egy «klerikális» tudós, aki a származástan elmé-
letét az ember testére is kiterjeszti. Van erre számos példa a 
történelemben. Lyell, a híres geologus, Darwin kebelbarátja, 
annyira ment, hogy az utolsó betűig helyeselte Darwin kiváloga-
tódási tanát, amely alkalmasnak látszott az Isten kiküszöbölésére, 
de azért hozzátette, hogy ő mégis hisz az emberi lélek halha-
tatlanságában. 

A származástani kitérő után az ó és új palaeolith kulturával 
kapcsolatban kétféle emberracet különböztet meg a régi csont-
maradványok alapján: az ó palaeolith embert, akit általában 
neanderthali embernek kereszteltek el, s az új palaeolith embert, 
akit a cromagnoni race néven emlegetnek. A neanderthali em-
bert jellemzi: az alacsony, hátradűlő homlok, a duzzadt szemöl-
dökív, a halántékcsont bemélyedése, az alacsony fejtető, az arci 
rész s a rágó szervek nagyobb fejlettsége, a prognathismus, azaz 
a felső állkapocs előre állása, az alsó állkapcson az állcsúcs 
hiánya, a felkar és combcsont viszonylagos rövidsége stb. Oly 
jellemvonások ezek, amelyek összességükben rendszeres közele-
dést jeleznek az emberszabású majmokhoz, anélkül azonban, hogy 
tulajdonosukat kiforgatnák valódi emberi mivoltából. Ez a kez-
detleges emberrace kivételesen ma is él az ausztrál négerek 
között, mint egy darab töredék a múltból. Ezzel ellentétben a 
cromagnoni ősember már nem igen különbözik a ma élő ember-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 26 
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tői. Mivel ú. n. vegyes typusú ősemberkoponyákat is találtak, 
elvileg nem tartja kizártnak, hogy a két palaeolith emberrace 
egymásnak kortársa is lehetett. 

A majomelméletet, amely kezdetben a mai emberszabású 
majmokban, később ezeknek ásatag elődjeiben kereste az ember 
ősszüleit, majd kényelmesen átsurranva a kérdés nehézségein, az 
ember- és majomcsaládot közös, majomszerű törzsből származ-
tatta, mint túlhaladott álláspontot, elveti. Az emberi szervezetben 
sok olyan jelleget állapít meg, amely ősibb szerzemény, mint a 
majmoké. Ilyen p. o. az ember lába, amely mint támasztó készülék 
sokkal hamarább jelenik meg a fejlődés vonalán, mint a majom 
fogódzó lába, amely a támasztó szervből a fán lakó életmód 
hatására sokkal később, másodlagos módosulással jött létre. 

A jávai majotnemberről azt jegyzi meg, hogy ezt a csont-
leletet korántsem szabad lemosolyogni. Profil koponya-vonala 
alaktani átmenetet jelez az emberszabású majmok és a neander-
thali ember között, de az alaktani átmenet egymagában még 
nem jelenthet származástani kapcsolatot. Rég kihalt majomnak 
tartja, amelyen, mint ú. n. collectiv typuson a gibbon, csimpánz 
és ember koponyajellegei mutatkoznak. Részletesen bizonyítja 
a lelet közép-diluviális korát annak igazolására, hogy nem lehe-
tett elődje, hanem kortársa az embernek. Ezt az érvet Lenhossek 
nem fogadja el és pedig méltán. Számos adat ugyanis azt bizo-
nyítja, hogy az ősalak sokáig együttélhet természetes utódjával. 
Az őstulok p. o., mely valószínűleg őse a mai szarvasmarhának^ 
csak néhány száz éve pusztult ki. 

A neanderthali emberlelet korát sem földtanilag, sem strati-
grafiailag nem tartja meghatározhatónak; ezzel azonban a nean-
derthali emberrace őslénytani szerepe nem gyöngült meg, mert 
létezését az azonos leletek egész zöme bizonyítja. A neanderthali 
lelet eme szépséghibája miatt azt indítványozza, hogy a «nean-
derthali» elnevezés helyett vigyük be az irodalomba a homo-
diluvialis var. primigenius, a «cromagnoni» helyett pedig a 
homo diluvialis var. recens kifejezést. Ez a megjelölés már azért 
is szerencsésebb, mert ellentmond Schwalbe-nak, aki a neander-
thali embert a mai homo sapiensszel szemben homo primigenius 
néven külön fajnak tekintette, ami nem felel meg a valóságnak, 
mert Klaatsch vizsgálatai óta tudjuk, hogy a primigenius változat 
kivételesen a mai emberek között is felbukkan. 

A jégkorszak emberi csontmaradványai között legrégibbnek 
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tartja a maneri állkapcsot; korát ismereteink mai állása alapján 
a második interglacialisba utalja. Mivel harmadkori állatmaradvá-
nyokat nem találtak mellette, nem tartja valószínűnek az első 
interglacialisból való keltezését, amit nálunk Lenhossek hirdet 
minden közelebbi indokolás nélkül. Megemlékezik a balla-bar-
langi gyermekcsontvázról is, az első biztos magyarországi dilu-
vialis emberleletről, amelyet Hillebrand a répáshutai balla-bar-
langból ásott ki. Korát a solutréi időszakba iktatja, eltérőleg a 
magyar tudósok véleményétől, akik a ballabarlangi gyermeket a 
korábbi, aurignaci ember sarjadékának tekintik. A sussexi leletről, 
amely a Pithecanthropos feltalálása óta a legnagyobb nevezetes-
ségre vergődött, nem értekezik, mert a mű kiadása alkalmával 
még ismeretlen volt előtte. 

9. A harmadkori ember s az eolith-kérdés c. fejezetben meg-
állapítja, hogy a harmadkorból emberi csontmaradványok isme-
retlenek, ez azonban nem zárja ki a harmadkori ember létezését. 
A harmadkorbeli, durva faragású kőeszközök, az ú. n. eolithok 
szerepe még sokáig nyilt kérdés marad a tudományban, mert 
nincs kizárva, hogy a víz, vagy más fizikai erők súrlódása min-
tázta ki őket. A fejlődés elvének logikája azonban azt sürgeti, 
hogy a chelleeni műveltségi fokozatot kezdetlegesebb kőipar 
előzte meg s ezt talán az eolithok képviselik, amelyeknek hason-
lója ma is előfordul az ausztráliai bennszülöttek házi eszközei 
között. 

10. Végül áttér a diluvialis ember lelki műveltsége vázolá-
sára, amely oly diadalmasan emelkedik ki az ősember kezdetle-
ges környezetéből, hogy sok természeti nép kulturkincse ma sem 
gazdagabb, mint az ősemberé, sőt sok tekintetben mögötte áll. 

11. A mű második, jóval rövidebb része, hat fejezetben a 
földtani jelenkor (alluvium) történelem előtti és őstörténeti emlé-
keivel foglalkozik. Megvitatás alá kerülnek: a jelenkor növény-
és állatvilága, az ó és új neolith-kor, a cölöpépítmények, az ős-
kelet kulturája, a bronz- és az ősvaskor emlékei. Itt hitvédelmi 
szempontból már közömbös területen mozog a szerző. 

Ez körvonalakban Obermaier nagyszabású, ősembertani 
munkájának gondolatmenete. Ma, mikor az elaprósodás, a kis 
dolgokba való befulladás korát éljük, ma, midőn rendszertelenül 
összeolvasott s félig megemésztett szakmunkák vértelen kivona-
taitól csak úgy hemzseg népszerűsítő irodalmunk, ilyen munka 
a szaktudományok concentráló áttekintésével s szerzőjének önálló 

26* 



3 8 8 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

felfogásával az emberbúvárok és hitvédők legnagyobb érdeklő-
désére tarthat számot. 

A füzetes vállalat második kötetéről legközelebb. 
Nagyszombat. Hudyma Emil. 

Die Epistel des heiligen Jakobus. Übersetzt und erklärt von 
Dr. Johannes Evang. Belser, ord. Professor der Theologie an 
der Universität zu Tübingen. Freiburg im Breisgau. Herdersche 
Verlagshandlung. 1909. (VI. és 215.) 

Belser János neve már nem egy munkából ismeretes a 
szentírási tudományok művelői előtt. Az újszövetséghez írt nagy 
introductióján kívül, mely már két kiadást is ért, számos levélhez 
írott magyarázatai forognak közkézen (a pásztorlevelekhez, Efez. 
Ján. I., IL, III. stb.). Legutóbb szent Jakab leveléhez írt magyará-
zatával lép a nyilvánosság elé. Magát a tárgynak megválasztását 
is csak örömmel fogadhatjuk, mert a katholikus levelek általában 
az újszövetségnek kevésbbé ismert részei közé tartoznak. 

A kommentárt 27 oldalra terjedő bevezetés előzi meg, mely 
a levél szerzőjével, első olvasóival, megiratásának korával, tanai-
val, stílusával foglalkozik. Belser a levelet szent Jakab jeruzsálemi 
püspöknek, az Úr rokonának tulajdonítja, akit azonosnak tart 
Alphaeus fiával, a tizenkét apostol egyikével. Ezt a véleményét 
Maderrel szemben is vitatja, ki levelünk szerzőjét apostolnak 
mondja, de nem tartja az Úr rokonának. (L. Biblische Zeitschrift 
VI. 393—406.) Véleményünk szerint Belsernek érvelése nem meg-
győző. Alphaeus és Klopas minden valószínűség szerint két 
különböző név, és azt hisszük, hogy a levél szerzője Jakab, az 
Úr rokona, aki azonban nem tagja az apostoli gyülekezetnek. 

A levél korát Belser 42—51 közé teszi, az általánosabb 
véleménytől eltérően ugyan, de érveit meggyőzőknek tartjuk. 
A levélben szó sincs azon heves vitákról, melyek az 50-es évek 
után az ószövetségi törvény kötelező vagy nem kötelező voltáról 
napirenden voltak. Ez pedig érthetetlen, ha iratunk 50 után látott 
volna napvilágot. Tanait is inkább az ószövetségi bölcseleti 
könyvekből okolja meg, az újszövetséget világosan sehol sem 
idézi, bár egyes gondolatai megegyeznek a synoptikus evangé-
liumokkal. Ez következtetést enged arra, hogy Jakab levelének 
megiratásakor az evangéliumok Írásban még nem léteztek, a keresz-
tény tanítást csak szóbelileg terjesztették. Belser tagadja, hogy Jak. 
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2, 14. tiltakoznék Róm. 3, 28-nak hibás magyarázása ellen, mert 
szerinte a két levélnek tárgya egészen különböző. E levél első 
olvasói a palesztinai, elsősorban jeruzsálemi zsidó-keresztények, 
kik azért vannak «in dispersione,» mivel mint keresztényeknek az 
ég az igazi hazájuk. A szerző nem súlyos erkölcsi botlásokat 
ostoroz, hanem inkább gyarlóságoktól óvja hiveit, mint a nyelv 
hibáitól, és azon hanyagságtól, melyet jó a cselekedetekben, 
hitük bizonyságaiban tanúsítottak stb. A levél nyelve elég tiszta 
görög, de mutatja, hogy írója zsidó. 

Kár, hogy a tudós szerző nem terjeszkedett ki a levél 
kánontörténetére. Igen érdekes kérdés lett volna, annál inkább, 
mivel szent Péter II. levele mellett ezen iratnak kánoni volta 
ellen szokták a legtöbb nehézséget fölhozni. A keleti egyházak — 
főleg az alexandriai — ismerik, nyugaton azonban három évszáza-
don keresztül kevés nyoma van. E jelenség magyarázatát a levél 
tárgyában találjuk meg, mely elsősorban a palesztinai, sőt jeru-
zsálemi zsidó-keresztények viszonyairól szól, s így kevésbbé 
érdekelte a nyugati irókat és egyházakat. Levelünk szerzőjét is 
először határozottan csak Origenes nevezi meg. 

A levél magyarázata, a munka főrésze, a 28—205. oldalokra 
terjed, a gondolatok szerint csoportosított 9 §-ban. 1. § : a cim-
irat 1, 1. (28—35. old.), 2. § : intelmek a türelemre a megpróbál-
tatások idején és a bölcseség kérésére 1, 2—8. (35—49. old.); 
3. § : Isten és a világ szolgálata 1, 9—27. (49—92. old.): 4. §: 
mily szempontok vezessenek az Ítéletben 2, 1—13. (92—118. old.); 
5. § : irgalmasság felebarátunk iránt 2, 14—26. (118—136. old.) ; 

6. §: a nyelv fékezése 3, 1—12. (136—151. old.); 7. § : az igaz 
és hamis életbölcseség 3, 13—4, 12. (152—174. old.); 8. § : a 
világ szolgálatának elitélése 4, 13—5, 6. (174—184. old.); 9 §: 
záróintelmek 5, 7—20. (184—205. old.). Minden szakasz beveze-
tését az illető részlet német fordítása képezi (a görög szöveg 
alapján). Nagy érdeme, hogy a szentatyák és újabb exegeták 
véleményeit oly gondosan közli, és alapos képzettséggel cáfolja 
Spitta nézetét, mintha ez a levél keresztény részletekkel megtol-
dott zsidó irat volna. A viták többnyire apró betűs részletekben 
olvashatók, ami a munka áttekinthetőségét tetemesen növeli. 

A könyv befejezését a levélnek latin fordítása képezi a 
Codex Corbeiensis nyomán. 

Belser munkája igen alapos tanulmánynak eredménye. Bár 
szorosan vett gyakorlati exegesist nem nyújt, könyvének áttanul-
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mányozása igen alkalmas szolgálatokat tehet az egyházi szóno-
koknak is. 

A könyvnek Ízléses és mégis olcsó kiállítása (ára 5 kor. 40 f.) 
a Herder-céget dicséri. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

Az örök tüz. Újabb költemények. Irta Kiss Menyhért. Kiadja 
a Szent-István-Társulat. Budapest. 1913. 

Kiss Menyhértnek a Szent-István-Társulat csinos kiállításában 
megjelent Az örök tűz c. verses kötete ismételt tanúbizonysága 
annak, hogy a minden katholikus ügyben tevékenyen résztvevő 
szerző szívesen időzik a múzsák berkeiben is. Lantját legmaga-
sabb eszményeink : a vallás, a haza s a tiszta szerelem és az élet 
jelentéktelennek látszó, de poézissel telített mozzanatai inspirálják. 

A kötet 40 költeményt tartalmaz, amelyek műfajilag és 
esztétikai értékökre nézve is különbözők. 

Dalai nem nagy érzések hullámverése, inkább csak lágy 
elmerengés s ha formában és tartalomban nem is nyújtanak valami 
újat, őszinte melegségökkel, bensőségükkel és kerekdedségükkel 
gyönyörűséget és lelki emelkedést szereznek az olvasónak. Néme-
lyikben az érzés egy-egy kép mögé húzódik s reflexióvá alakul, 
amelyen egy-egy édes percnek elmúlt boldogsága csillámlik 
meg s ezek a legsikerültebbek. Pl. Az Interieur, a Szerenád, a 
Soror Benita, a Tánc, a Dal. 

Ódáit az alkalmak szülték. Az In hoc signo vinces a Kon-
stántin-jubileumra készült (az utolsó kath. nagygyűlésen a kath. 
irodalmi társaságoktól rendezett irodalmi matinén a szerző el is 
szavalta), Gróf Zichy Nándor emlékezeté-ben. a magyar katholi-
cismus elhunyt nagy vezérfia szellemének áldozik, Az ifjú levita 
álmá-ban Csernoch Jánosnak a kalocsai érseki székig dicsősé-
gesen megfutott pályáját rajzolja. Mindegyiknek ódai a tárgya, 
de a gondolatok nem az érzések tüzében támadtak s inkább 
szónokias és értekező hangjuk egyiket sem emeli az óda magas-
latára. 

Annál sikerültebbek románcai s egyéb apróbb költői elbe-
szélései, melyek át meg át vannak szőve lirai sugarakkal. A Karlsruhi 
leány virágos nyelven írt bájos története a magyar földnek, a 
magyar levegőnek idegent átalakító hatását példázza, a Katona 
történet pedig — bár erősen emlékeztet Tolnay Lajosnak A szegény 
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vándorlólegényről c. románcára — az idegenben pusztuló székely 
baka nemes, egyszerű, találékony szivének megkapó rajza. Az 
első gyermek a nagyúri nevelés félszegségeinek szatírája, A második 
gyermek pedig a szegény anya áldozatos szeretete szemefényének, 
egyetlen gyermekének elvesztésekor. A napi életből veszi tárgyát 
a Gyermek, A kis Idáról, a Történet c. költeményeihez is, amelye-
ket azonban költői lelkének varázsával vesz be. 

A verses kötetet — amelyben több szavalásra is alkalmas 
költemény van — melegen ajánljuk a kath. olvasóközönségnek, 
különösen pedig a kath. körök és ifjúsági könyvtárak figyelmébe. 

Győr. Kiss Szerafin. 
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HEM 
i i ? III. V E G Y E S E K 

m. 

A K E R E S Z T É N Y E R K Ö L C S T U D O M Á N Y 
K Ö R É B Ő L 

Csoportos ismertetéseknek iratokról és írókról van szánva 
ez a rovat. 

E célnak csak az «aurea mediocritas», az arany középút 
követésével lehet megfelelni. Mindenre kiterjeszkedni nem lehet, 
mert ennek más szakok vallanák kárát. Semmit se adni pedig 
az erkölcstudományból, mikor más szakok tért foglalnak, mostoha 
eljárás volna. Tehát a két véglet között középen járva fogunk 
igyekezni itt a keresztény erkölcstudományból, a m. t. szerkesztő 
engedelmével, időközönkint annyit adni, amennyit a körülmények 
engednek. 

1. Ismeretes szent Pál apostol velős etikai mondása: «Quod 
non est ex fide, peccatum est». (Ad Rom. XIV, 23.) Értelme is 
ismeretes ennek az erkölcsi elvnek. Amit az ember nem jó meg-
győződésből, nem nyugodt, tiszta és biztos lelkiismerettel cse-
lekszik, az neki mind bűne. Ezzel meg van állapítva az emberi 
cselekvés egyedül helyes alanyi szabálya, a conscientia morális 
bizonyosságának nélkülözhetetlensége s ki van zárva bármely 
csél-csap vélekedés követhetésének megengedettsége. 

Azok előtt, kik a keresztény erkölcstudományba mélyebb 
belátásra tettek szert, köztudomású dolog általában az, hogy ami 
az erkölcsi öntudat vagyis lelkiismeret (conscientia morális) miben-
létét, valamint hatása körét és módját illeti, a katholikus egyház 
Theologia Moralis-a a szellemi világrendnek oly kincseit emelte 
ki a teljes ismeretlenség, vagy legalább is az uralkodott nem-
tudás avagy félreismerés homályából, amelyeknek birtoka és 
élvezete nélkül az emberi élet valóság szerint véve, nem is 
emberi azaz nem emberhez méltó élet, hanem valami subhu-
manus, emberi méltóság alatti torz képződmény a szellemi világrend 
szervezetén. 
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Ezek közé a katholikus egyház erkölcstudománya által a 
lelkiismeretről napvilágra kiemelt nagy etikai értékek közé tar-
tozik megvilágítása — mondhatni tisztázása — annak a kérdés-
nek is, hogy a lelkiismeretben — ebben az «Isten szavában» — 
van-e és mekkora része van az opinio humanának, a sokszor gyarló, 
de sokszor igen tisztességes emberi véleménynek. Nagy dolog volt 
az erre a tisztázásra fordított, századokra kiható munka, s az ered-
mény, vagyis az emberi vélemények értékelésének a bölcselete, melyet 
szoros értelemben vett «systema morale»-nak nevez a katholikus 
egyház erkölcstudománya, ha bámulatos a gótikus dómok szerke-
zete, úgy ez az éles ésszel végzett s megalkotott bölcselkedés az 
emberi vélemények fölött, mint rendszer, talán még bámulatosabb. 
Kitűnik ez és igazán szembeszökővé válik akkor, ha például 
Liguori szent Alfonznak vagy az ő éleseszű bírálójának, Ballerini 
Péter atyának systema moraléjával, a valószínű vélemények etikai 
értékéről felállított, az elmélet és gyakorlat szempontjából véve 
egyaránt mesteri rendszerét a régi vagy az új pogány világ böl-
cselőinek kielégítő alap és végcél nélkül szűkölködő zagyva 
hozzászólásaival, eredménytelen vitatkozásaival összehasonlítjuk. 

Teljesen beigazolt ténye ugyanis az emberi gondolkodás 
történelmének az, hogy arra a kérdésre, a bennünk felmerülő 
emberi vélemény mikor és miért tekinthető lelkiismereti szózat-
nak vagyis Isten szavának s mikor nem, a pogány világ értelmes 
részének kiválóságai, a philosophusok, nemcsak kellő felvilágo-
sítást nem nyújtottak az emberiségnek, sőt, ellenkezőleg, az emberi 
véleményről való gondolkodásba hihetetlen mily visszataszító 
képtelenségeket csempésztek be. Csak egy példa ! Cicero az egész 
óvilág bölcseletének quintessentiáját hordozta lelkében, s ebben 
a fogékony és termékeny lélekben a valószerű vélemények érté-
kelésének összes philosophiája, ime, ebbe a nyomorúságos szofiz-
mába zsugorodott össze: «Nihil esttam improbabile, quod docendo 
non fiat probabile». Az ily mondásokban gyönyörködő nyelv 
valóban rászolgált azokra a külön tűszurásokra, melyekben Cicero 
nyelve, megöletésekor, ellenfele engesztelhetetlen gyűlöletéből 
részesült. 

Ennek a cicerói mondásnak megértésére egyébiránt tudni kell, 
mit tartott és vallott az akadémikus bölcselők felekezete, amelyhez 
tartozni Cicero is szerencséjének tartotta,a valószerűségről. Szerintök 
valószerű az, «ami bennünket eszünk beleegyezése nélkül birhat rá, 
högy cselekedjünk. Eszünk beleegyezése nélkül, mondom — így 
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folytatja szent Ágoston az akadémikusok gondolkodásának leírá-
sát — hogy t. i. amit teszünk, még csak nem is véljük igaznak 
vagy ezt nem tudni gondoljuk és mégis megtesszük.»1 

Ilyen és más, hasonló léha elvek birták tudvalevőleg szent 
Ágostont arra, hogy az akadémikusok bölcselkedésének irányával 
szakítson. Józan gondolkodásának jutalmául azután megkapta az 
isteni kinyilatkoztatás hitvilágát. Mert «facienti (sc. homini), quod 
in se est, Deus non denegat gratiam». Érdekes a hippói lángész 
ajkairól hallani, hogyan végzett az akadémikusok imént bemu-
tatott észnélküli probabilismusával. Úgy tett, mint Sámson az 
ószövetségben, mikor ez az Isten embere még Isten embere volt. 
Felkapta egy bizonyos állatnak útszélen heverő álkapcsát s azzal 
végig vert ellenségein, ezrével ölve halomra ellenségeinek léha 
csapatát. Szent Ágoston is egy tévelyölő kérdésbe foglalt rövid 
mondásban végzett a — valószerűtlen valószerűség laza elméle-
tével : «Quomodo est illud, quod sequuntur, si non probant — 
probabile? h2 

Szóval, a keresztény vallásnak, a katholikus egyháznak, a 
keresztény hit- és erkölcstudománynak az emberiség gondolat-
világában a légfertőző posványok beláthatatlan sorozatát kellett 
lecsapolással kiszárítania, hogy ez a végtelenségbe merülő mező 
egészséges gondolatok termelésére alkalmassá és termelésben 
gazdaggá legyen. Ami névszerint a lelkiismeret s a vele élet-
szerves kapcsolatban álló valószerű vélekedés igazán nagyterüle-
tűnek mondható világát illeti, hát itt igazán egy antik hasonlatot 
használhatunk. A keresztény erkölcstudomány valóban herkulesi 
tisztító munkát végzett és folytat még mindig, valamint az ó, 
úgy az új pogányság elzüllött bölcselkedésének képtelennél kép-
telenebb vélekedésekkel telített — bocsánat e kifejezésért, de 
Cicero és az akadémikusok fenti okoskodása után mást nem lehet 
használni — Augias-istállójában. 

Azt mondtuk imént, hogy a valószerűségek világában az 
eszmetisztázás munkája, a «systema morale»-nak egyik-másik 
oldalán, még mindig folyamatban van. Valóban, tapasztalás bizo-
nyítja, hogy a probabilismusról a vita a katholikus etikai theolo-

1 Id enim probabile vei verosimile Academici vocant, quod nos ad 
agendum sine assensione potest invitare. Sine assensione autem dico, ut id, 
quod agimus, non opinemur verum esse, aut non id scire arbitremur, agamus 
tarnen. Contra Academicos, 1. 2. cap. 11. n. 26. 

2 De utilitate credendi, cap. 11. 
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gusok között még szakadatlanul tart s nincs év, melyben az több-
ször is lángot ne vetne. A legmagasabbra lövelő világító és 
eszmetisztázó lángokat ebben az ügyben szent Ágoston, Aquinói 
szent Tamás, Bartholomaeus de Medina, Liguori szent Alfonz és 
a XIX. században Ballerini Péter J. t. atya képviselik. 

Legújabban, a vitatkozók sorából jelentősebb szereppel lát-
szik kiemelkedni egy éleseszű főpap, Domenico Maria Valen-
sise, ossirinche-polistenai c. érsek, aki életét, úgy látszik, nehezebb 
kérdések tisztázásának, névszerint Aquinói szent Tamás szellemé-
ben való tisztázásának s ha lehet megoldásának szenteli. A Dog-
matika és az Erkölcstudomány terén két-két ilyen természetű 
tanulmányára mutathatunk rá ezúttal. Amoda tartozik: 1. a «In 
doctrinam S. Thomae Aquinatis de futura hominum resurrec-
tioner> c. értekezése, mely 1889-ben, Piacenzában, a «Divus Tho-
mas» c. folyóirat nyomdájából látott napvilágot. 2. Ugyancsak 
amoda tartozik szerzőnek « Una difficoltà filosofico-teologica creduta 
insolubileyy, Nicastroban, 1900. cimű vitairata, amelyben Bonomelli 
cremonai püspökkel szemben, barátságos eszmetisztázással, azt 
bizonyítja be, hogy testünk feltámadásának dogmáját Aquinói 
szent Tamás teljesen tisztázta: «quindi, la dottrina cattolica, anche 
in questo domma, come in ogni altro, evidentemente trionfa da 
qualsiasi accusa di contradizione.»1 — Az Erkölcstudomány körébe 
vágnak: 1. a «De mente D. Thomae quoad suffieientiam proba-
bilitatis in iudiciis moralibus» és 2. a következő, hosszú cim alá 
foglalt vitairat: «Super Systema Theologiae Morális hodie in 
scholis evulgatum, seu de genuina conscientiae probabilis defini-
tione ac de vera principiorum reflexorum necessitate quoad certi-
tudinem moralem acquirendam Brevis Disquisitio principiis Angelici 
Doctoris deprompta. Editio 2., in nonnullis emendata, Neapoli, 
ex typogr. pontificia Adolescentium Artificum. An. MCMXI. 8-r 
117. lap. 

Ez a két utóbbi értekezés oly szoros összefüggésben van 
egymással, mint az épület alapozása kiépítésével. Amott arról 
értesülünk, Aquinói szent Tamás milyen valószerűségét vesz 
cselekvéshez eléggé megbízható, erkölcsileg biztos (moraliter 
certa) közvetetlen gyakorlati életszabálynak. Emitt levonja a követ-
kezményeket s azokat alkalmazva, vagyis Aquinói szent Tamás 
álláspontjára állva, új birálat alá vonja — valamint Liguori szent 

> 36.1. 
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Alfonz aequiprobabilismusát, kapcsolatos részeivel, abban az 
alakban, melyben az iskolai könyvek tárgyalni szokták: úgy a 
Ballerini Péter atyától a XIX. század derekán rehabilitált vagyis 
tekintélyébe visszaállított probabilismus hagyományos formuláját 
is: «licet sequi opinionem probabilem, relicta probabiliore», 
hogyha amaz, összehasonlítva is emezzel, megtartja nagy való-
színűségét.1 

Valensise érseknek az a véleménye, hogy — sem az aequi-
probabilismus az ő kapcsolatos részeivel, különösen az ő, az u. n. 
segédelvek, principia reflexák mindenkori föltétlen szükségességé-
ről felállított tételével, — sem a rehabilitált mérsékelt probabilismus 
az ő nyilt antiprobabiliorismusával, nem felel meg Aquinói szent 
Tamás «tisztultabb» felfogásának. Azért a tudós főpap, vitairatá-
nak X. Leo pápához intézett ajánlásában, könyvének tartalmát 
és célját a következő szavakba foglaltan terjesztette az egyház 
feje elé: «De morális certitudinis doctrina ad puriores Angelici 
Doctoris fontes revocanda», — ami hogy mit jelent, szükségtelen 
hosszasan fejtegetni, miután e szavaiból teljesen világos, hogy 
szerző a Keresztény Erkölcstudomány terén mindenek előtt a 
moralisták, a szakférfiak tanítását az erkölcsi bizonyosságról akarja 
Aquinói szent Tamás tanításával összemérni, és mivel amazt több 
pontban hibásnak tartja, emez szerint kijavítani s illetve szaba-
tosítani. 

Nagy, a ker. hit- és erkölcstudomány történetében valóban 
gondviseléses feladat, hogyha a reá irányuló kívánság kellő alapo-
kon nyugszik. 

Abból a körülményből, hogy szerző méltán feltűnést keltő 
vitairatának ajánlását X. Piusz pápa elfogadta, tulajdonképpen — 
mert a pápa egy szóval sem nyilatkozik a könyvről — semmi 
sem következik. A jelentős vitairat messzevágó erejének mértékét, 
tehát szaktudományi értékét, a kifejtett okoskodás és bizonyítás 
ereje van csupán hivatva eldönteni. 

Megjegyzem, hogy Valensise érsek e nagyigényű, mert úttö-
résre szánt munkájával már két izben foglalkoztam. Elsőfokon 
(a Clavis Theologiae Morális 205. lapján), inkább pusztán figyelmet 
keltő szándékkal, egyszerű rámutatással, hogy mi a könyv célja. 

1 Bartholomaeus de Medina, ennek az elvnek tételben megfogalmazója 
ugyanis csak oly véleményeket tartott e téren számbavehetőleg valószerüeknek, 
«quae confirmantur magnis argumentis et sapientium auctoritate», viszonyla-
gosan is. 
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Másodfokon a «Hittudományi Folyóirat»-ban foglalkoztam ezzel 
a kiváló vitairattal, tüzetesebben ismertetve tartalmát s róla Mercier 
bibornok, a mai új scholastikus bölcselők és theologusok fejedelmei 
emez egyikének, bár nem minden tartózkodás nélküli, de azért 
mégis fényesnek mondható elismerését. Most, harmadfokon tehát 
az van még itt hátra, hogy röviden a dolog velejébe hatoló 
birálatos betekintésre adjak alkalmat azoknak, kiket a dolog illet, 
vagy akik iránta érdeklődnek. 

Valensise érseknek mind a két vitatkozó felekezet, mind az 
aequiprobabilisták, mind a probabilisták ellen van kifogása. De 
állásfoglalása a kettővel szemben más és más természetű. Az aequi-
probabilisták rendszerén csak javítani akar, de békében hagyja 
őket rendszerök aequiprobabilistikus alapelvén ; ellenben a proba-
bilistákat arra igyekszik rábeszélni, hogy rendszerök alapelvétől, 
mely szerint, valószerűség alatt nagy valószerűséget értve, szabad 
ily valószerű véleményt követni, valószerűbb elhagyásával is, 
álljanak el. Ez egy kicsit sok, túlmegy a teljes megokoltság hatá-
rain. Erre vonatkozik bizonyára Mercier bibornok nagy elisme-
rése mellett is nagy tartózkodása a vitairat végleges eredményé-
nek megállapításában. 

Ami szerintünk a vitairatban kézenfekvővé van téve s amire 
nézve probabilisták és aequiprobalisták fejtegetéseikben a javítás, 
illetve szabatosítás irányában súlyt kötelesek helyezni, az — szerző-
nek következő egyedülálló tételébe van befoglalva. Legyen szabad 
ezt itt szórul-szóra eredetiben idézni: 

Thesis. 
«Cum honestas humani actus manifeste neque immediate 

neque mediate haud appareat, sed tantum rationibus probabilibus 
inspicitur, recursus ad principia reflexa pro acquirenda morali 
certitudine in se spectatus sustineri potest; tamquam vero abso-
lute necessarius ad illam obtinendam ita ut sine eius adiutorio 
homo de suis actibus certitudinem moralem numquam sibi com-
parare vale at, admitti nequit.»! 

1 Mikor az emberi cselekedet tisztesvolta (honestas) sem közvetetlenül 
sem közvetítve nem szembeszökő, hanem csupán valószerű okokban nyilvánul 
meg, akkor a principia reflexákhoz vagyis közvetítő elvekhez (lex dubia non 
obligat, stb.) való fordulás erkölcsi bizonyosság szerzése céljából magában 
véve elfogadható eljárás ; mint ama bizonyosság elérésére föltétlenül szükséges 
eljárás azonban, t. i. oly értelemben, hogy az ő segítsége nélkül, ember, csele-
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Ez a tétel teljes igazolást nyert szerző részéről, úgy, hogy tan-
könyvírók s e tárgyról más alakban értekezők, azok is, kik ily 
segédelvek alkalmazhatásáról tudni sem akarnak, azok is, kik, 
mint Laymann, más mint ilyen külső érvekből folyó gyakorlati, 
practico-practicus bizonyosságot kötelességül nem ismernek, azok 
is végül, kik az ily segédelvek használatát minden körülmények 
között föltétlenül szükségesnek tartják, a Valensisetól felállított 
tétel, mint tilalomfa mellett el nem mehetnek, anélkül, hogy 
menetelüket ahhoz ne igazítanák. 

«A sufficientia probalitatis» elve igazolva van; de a való-
szerűségnek ebben az esetben nagy-nak kell lennie. 

Valensise érsek úttörő vitairatának értékéről lehetetlen itt végül 
Mercier bibornok tartózkodóbb véleményét teljes szövegében nem 
közölni. A löweni bölcseleti iskola ezidőszerinti fejének ítélete 
irányjelző marad, legalább egyidőre, aziránt, hogy Valensise érsek 
kritikájának, thomisticus adalékjának értékelésében — hogyan 
kell eljárni. 

Cher et Vénéré Seigneur! 
— így kezdi a mechelni bíboros főpap véleményének 

nevezetes formulázását. — 
J'ai enfin trouvé le temps de lire la brochure que vous 

avez bien voulu me faire parvenir. Je l'ai lue avec beaucoup 
d'intérêt et de profit et j'ai admiré la clarté de votre exposi-
tion. Sur le fond de la question et sur l'harmonie de deux 
parties de votre thèse, les opinions sont partagées et certaines 
réserves me paraissent s'imposer; mais vous avez trop la con-
naissance de ces problèmes ardues pour avoir vous même nouri 
l'espoir de rallier à votre manière de voir tous les esprits. Vous 
avez voulu apporter une contribution importante, un debut — 
et vous y avez réussi.1 

* 

2. Egy messzeföldön elterjedt és gyakorlatban levő tudós 
eljárással szemben óhajt antidotum, ellenszer lenni a következő, 
igen tartalmas, velős cáfolatok és bizonyítások láncolatából álló 
munka: «Die katholische Lehre von den Ablässen und deren 

kedeteiről, erkölcsi bizonyosságot magának soha sem szerezhetne, el nem 
fogadható. Id. m. 44. 1. 

1 Egy megjegyzést végesvégül még el nem hallgathatunk. Sez az,hogy mikép 
lehet a valószerűség elégsége (sufficientia probabilitatis) mellett a valóbb szerűség 
szükségessége (probabilioritatis necessitas) mellett kardoskodni, nem látjuk. 
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geschichtliche Entwicklung. Mit Anlagen und drei Abbildungen von 
Josef Hägers S. J. Paderborn, Schöningh, 1914. 8-r. XXXIII. 179 1. 

Protestáns tudósok, természetesen, dogmatörténeti kutatásaik-
ban nem rendelkezvén mindjárt kezdetben az illető dogma vagy 
dogmák, melyekről történeti kutatásokat irnak, ismeretével, min-
den vezérfonál, vagy ha jobban tetszik, vezércsillag nélkül men-
nek bele a dogmatörténeti kutatások útvesztőjébe és így nem 
csoda ha rendesen dogmaellenes tévedésekbe esnek, hitellenes 
fejtegetésekbe keverednek. Kutatják valaminek a viszontagságait — 
(mert mi egyéb a történet?) — anélkül, hogy tudnák, hogy mi 
az, aminek viszontagságait kutatják, — bízva a véletlenbe, hogy 
egyszer csak majd rájönnek, — és rá is ismernek bizonnyal — vala-
mikép arra, aminek nemismerésével indultak történeti kutatá-
saik útjára. 

Igaz, hogy ez a kockázatos «tudós» módszer néha sikerrel 
jár; de csak néha, nem mindenkor. Nem minden protestáns 
tudóst juttat a történeti kutatás a katholikus dogmák valódi 
ismeretére. A legtöbben még elfogultabbak, még megrögzötteb-
bek lesznek protestáns balitéleteik követésében. Történeti kuta-
tások alapján megtérni tehát szoktak ugyan tudósok, de keve-
sen. S ez is csak oly országokban szokott történni, — Angliában, 
Hollandiában, némileg Németországban — hol nagy erőben él az 
idealismus a lelkekben, tehát élő tényező az igazság utáni vágy és 
törekvés. Ahol a lelkek hullámzása a vallási igazság fensége és 
szükségessége felé megszűnt, ott a történeti kutatások a vallási 
igazságok terén vagy megszűntek, vagy meddőkké váltak, vagy 
egyenesen a katholikus igazságok elleni hangulat malmára hajt-
ják a vizeket. 

Vannak, sajnos, katholikus tudósok, kik a puszta történeti, 
a dogmák iránt agnostikus kutatásnak ilyen jelenségein nem 
okulva, kellő dogmatikai tájékozottság nélkül vállalkoznak 
katholikus dogmák, tehát élő igazságok történeti kutatására. 
Ezekről a tudósokról gyakran beigazolódik a Szentírásnak régi 
arany mondása: «Semper discentes, nunquam ad cognitionem 
veritatis pervenientes». «Örök kutatók» maradnak az ilyenek, 
kik jó ha végeredményben még féligazságokat, vagy befoglaló 
igazságokat tartanak legalább igazságoknak s hitüket gyökeres-
től el nem vesztik, i 

1 A féligazság szójáték senkit meg ne tévesszen; mert féligazság tulaj-
donképen már nem igazság. 



396 
VEGYESEK 400 

I 

Ujabb időben két katholikus tudós járt Németországban 
«tiszta történeti kutatás» (rein historisch-methodische Forschung) 
útján a búcsú mibenlétének megállapítása céljából, Königer és 
Gottlob, ez az utóbbi, mint világi, nemcsak kellő hittudományi 
iskolázottság, sőt az egyszerű katekizmusnak is figyelembe vétele 
nélkül. Szóval, «szabadon» kutatott és ahogy ez alapon szokott 
a dolog történni, szabadon ugyan, de dicstelenül elkalandozott 
az igazságtól és oly definitióját eszelte ki a búcsúnak, amelyet 
a kath. egyház sosem fog elismerhetni a maga isteni eredetű és 
rendelésű búcsújának. 

Protestáns kutatók nyomdokain haladó katholikus tudósok 
kijózanítására írta Hilgers fenti cím szerint bemutatott munkáját, 
mely a dogmatikai biztos tudásnak s a történeti kutatás mindenre 
ügyelő tapintatosságának valóságos mintája. Annál biztosabban 
állíthatom ezt, mert a könyv a legfőbb egyházi tanító hatóság-
nak, az apostoli szentszéknek szokatlan helyeslésével, mondhatni 
célzatos jóváhagyásával jelent meg. A Paderbornban nyomatott 
könyv homlokán ugyanis, a címlap második oldalán, néhai nagy-
nevű Rampolla bibornok aláírásával, a S. Congregatio Sacri 
Officii következő « Decretum Adprobationis »-sza olvasható : 
«Cum Suprema S. Congregatio S. Officii opus cui titulus Die 
katholische Lehre von den Ablässen und deren geschichtliche 
Entwicklung a R. P. Josepho Hilgers e Societate Jesu exaratum 
nonnullis ex suis Consultoribus examinandum dederit, hi autem, 
maturo praefati operis peracto examine, testati sint illud omnibus 
S. Sedis Apostolicae Decretis in materia Indulgentiarum conforme 
invenisse, attento huiusmodi testimonio, eadem S. Congregatio 
praedictum opus adprobavit et typis publicari benigne permisit. 
L. f s. M. Card. Rampolla. Etc. 

3. Der Gesetzesbegriff beim heil. Thomas von Aquin im 
Lichte des Rechtsstudiums seiner Zeit. Von Dr. B. C. Kühl mann 
O. P., S. Theologiae Lector. Bonn. P. Hanstein, 1912. 8°. XII, 
185 lap. 

Igen értékes tanulmány. Cime már eléggé kifejezi, hogy 
miért. Négy fejezetre van osztva. Az első fejezetben szerző meg-
ismertet a XII. és XIII. század jogtudományi tanulmányaival és 
műveltségével A második fejezet a pápaság és különösen a 
dömés-rend viszonyával a jogtudományhoz foglalkozik. S. Ray-
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mundus a Pennafort, a Corpus Iuris Canonici első hivatalos tör-
vénygyűjteményének, a Decretales Gregorii IX.-nek szerkesztője 
volt tudvalevőleg. A harmadik fejezet Aquinói szent Tamás élete 
folyását rajzolja meg a jogtudományhoz való viszonyában. A ne-
gyedik fejezet végül a jog fogalmával foglalkozik Aquinói szent 
Tamás fölfogása szerint, ennek a törvényről szóló meghatározásá-
ban kora jogtudományához való viszonyában. 

Értékes ez a munka azért is, mert igazán úttörő. «Jede Vor-
arbeit und auch die nächsten Hülfsmittel fehlen», mondja szerző 
könyve jellemzésére. 

4. Die Synteresis nach dem hl. Thomas von Aquin. Von Dr. 
Oskar Renz. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mit-
telalters stb. B. X. Heft 1 u. 2.) Münster, Aschendorff, 1911. 8°. 
VI., 2.40. 

Szerző alkormányzó a luzerni papnevelő és hittudományi 
intézetben. Könyvének érdeme abban rejlik, hogy mivel Aquinói 
szent Tamás a Synteresis-ről, amely nem egyéb, mint az em-
beri léleknek a Teremtőtől kapott természetes fölszereltsége az 
erkölcsi életre (die natürliche moralische Veranlagung), sehol 
külön műben, rendszeresen nem nyilatkozott, ő, szerző, az an-
gyali doktor szétszórtan talált nyilatkozataiból összeállította 
szent Tamás tanát a synteresisről végre összefüggő kapcsola-
tosságban. Műve két részből áll: a) mi a synteresis, b) micsoda 
szerepet játszik az emberiség különféle történeti állapotaiban. 
(Urgerechtigkeit, Fall, Erlösung.) Két dolgot kell megjegyezni. 
Első az, hogy szerző a synteresis szó használatának kezdetét nem 
tisztázta. Már többen rámutattak arra, hogy a auvxrjp7]aoç szó hasz-
nálata a scholastikusoknál szent Jeromos (Comment, in Ezech. 1. 
1. c. 1. n. 10.) eme helyének: «Graeci vocant ouvx/jpyjatv, quae 
scintilla conscientiae in Adam quoque pectore, postquam eiectus 
•est de paradiso, non extingvitur»... (Migne, P. L. 25, 22.) 
helytelen kibetüzéséből származik. A kézirati kutatások eredménye 
az, hogy auvxï'jp7]aiç helyett auvstSïjacç olvasandó az idézett helyen. 
A kétségtelen tévedés szerencsésnek mondható annyiban, hogy 
a a u v E Î § 7 ] a t ç - n e k a auvxrjprjatç-tôl való megkülönböztetésével a 
scholastikusoknak a psychologiát, a lélektant fejleszteniük sike-
rült, összhangzásban a peripatetismusszal. Szóval a auvxTÎjpvjOTç lété-
ben és működésében a perennis philosophia egyik alaptételévé 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 2 7 
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vált és bizonyult. (V. ö. Leiber S. J., Name und Begriff der Syn-
teresis, a Philos. Jahrb. des Görresgesellsch. 1812. 372—92. 11.) 
A másik, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy szerzőnek vannak 
nyilatkozatai, melyeknek megvan a maguk nem ok nélkül kihe-
gyezett élük, amelyeket azonban mégis cum grano salis kell venni. 
Ilyen nyilatkozatok pl. a 135. 1. szent Tamás «steht in direktem 
Gegensatz zum Grundsatz: Lex dubia non obligat»; a 174 L 
«Der hl. Tomas kennt keine Gewissensmoral, aber er kennt eine 
Tugendmoral oder eine Moral der Synteresis» ; a 175. 1. «die 
sämtlichen heutigen sog. Moralsysteme sind dem hl. Thomas 
fremd.» Mit bizonyítanak ezek a nyilatkozatok? Azt, hogy Valensise 
érsek nem ok nélkül sürgeti az erkölcstudományban, az Aquinói 
szent Tamás tanaihoz való szorgalmasabb igazodást, különösen 
ami a «systema morale»-t illeti. Értékes tanulmányt jelez Renz-
től a «Schweizerische Kirchenzeitung» 1913. május 8-iki 19. 
száma «Der Einflusz des Willens auf die Wahrheit des Gewis-
sensurteiles» cím alatt. 

5. Személyzetiek: Dr. Franz Schindler, a bécsi egyetemen a 
keresztény erkölcstudomány tanára, nyugalomba vonul. Három 
kötetes Lehrbuch-ja ép most indult meg második kiadásban. — 
A würzburgi egyetemen ugyané szaknak éveken át volt tanára 
F. A. Göpferí, a tavali nagy szünidőben üdülő-úton Svájcban 
elhunyt. Három kötetes Moraltheologie cimű munkájának hetedik 
kiadását dr. Straab kezeli. — J. A. Endres, Studien zur Gesch.. 
der Frühscholastik cimű tanulmányában fölhívja a világ tudomá-
nyos közönségének figyelmét a magyar nemzet vértanú aposto-
lának, szent Gellértnek tudományos tekintetben is értékes, ed-
dig — úgymond — kellőleg nem becsült, dicső alakjára. 

Budapest. Dr. Breznay Béla 

E G Y H Á Z J O G I S Z A K S Z E M L E . 

I. Egyházjogi irodalom. 

Folyóiratok. 
1. Az «Archiv für kath. Kirchenrecht»-nek f. é. 1. füzetében 

Grentrup Tivadar tanár, a «Societas Verbi Divini» missiótársulat 
sz. Gábrielről elnevezett mödlingi házának tagja, az egyházjogba 
és a missiótudományba vágó értekezést közöl e cím alatt: «Die: 
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Rassenmischehen in den deutschen Kolonien und das kanonische 
Recht.» 

Az értekezés a német gyarmati jog terén igen aktuális és 
sokat vitatott kérdést akar tisztázni: érvényes-e vagy legalább 
megengedett-e egy német állampolgárnak valamely német gyar-
mat területén egy szines fajhoz tartozó gyarmati benszülöttel 
vagy kevertvérűvel való házassága? továbbá: nem volna-e kívá-
natos az ilyen házasságokat megakadályozni egyházi avagy állami 
házassági tiltó akadály felállítása által? 

Ami az előbbi kérdést illeti, értekező előadja, hogy a gyar-
mati jog művelőinek túlnyomó része érvényesnek tartja a német 
állampolgárnak bármely népfajhoz tartozó személlyel kötött há-
zasságát és pedig azért, mert a német polgári törvénykönyv 
(BGB) nem állított fel ilyen bontó akadályt, sőt tiltót sem ; csakis 
a birodalmi kormány tiltotta el rendeletileg Német-Nyugat-Afri-
kában 1905-ben és Samoa-ban 1912-ben a gyarmati benszülöt-
tekkel való házasságot, míg Német-Kelet-Afrikában a gyarmati 
kormányzó adott ki rendeletet, amely az ilyen házasság kötéséhez 
a kormányzónak engedélyét írja elő. 

De az érvényesség védelmezőinek némileg adott igazat a 
német birodalmi parlament is egy bizottsági határozati javaslatnak 
elfogadása által (1912. május 8.), amely kimondotta, hogy a 
szövetségtanács vegye kezébe a dolgot, hogy a szövetséges álla-
mok az ilyen keverékházasságok érvényességét külön törvényben 
mondják ki: 

Ami a második kérdést, a tiltó akadályok felállítását illeti: 
A német birodalmi kormány a keverékházasságok eltiltása 

mellett van és nem hajlandó a parlament határozatának végre-
hajtását kezébe venni. 

A missiók vezetőségei pedig úgy katholikus, mint protestáns 
oldalról ellenzik azt, hogy a keverékházasságok eltiltassanak, ha-
bár kívánatosaknak nem tartják ők sem az ilyen házasságokat. 

A tilalom védői a faj tisztaságának és a fehér faj tekinté-
lyének megóvását hozzák fel okul, valamint azt, hogy az ilyen 
keverékházasságok veszélyeztetik a gyarmatok birtokát. A tilalom 
védői nagyobbrészt bontó hatállyal kívánják a tilalmat kimondatni. 

A tilalom ellenzői inkább erkölcsi okokra hivatkoznak, t. i. 
hogy a tilalom felállítása mellett concubinátusok alakjában mégis 
felüti a baj a fejét és hogy egyébként is a tilalom erkölcsi zül-
lésre vezet, mikor elviselhetetlen béklyóba veri az egyéni szabad-

27* 
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ságot, megtiltva azt a házasságot, amely a gyarmatokon sok 
esetben egyedül lehetséges, a keverék-házasságot; de egyébként 
nem is hatásos eszköz a tilalom, mert kivándorlás által kijátszható. 

Szerző mindenekelőtt a competentia kérdését igyekszik meg-
oldani: vájjon az egyházat avagy az államot, avagy ezt is illeti-e 
meg a jog a keresztények házasságával szemben házassági aka-
dály felállítására ? Szerző, követve a kánonjogászok többségének 
tanítását, tagadásba veszi, hogy az államot megilletné akár 
bontó, akár tiltó akadály felállításának joga; legfeljebb azt teheti 
meg az állam, hogy a házasság polgári joghatályait vonja meg 
az olyan házasságoktól, amelyeket a maga szempontjából nem 
tart kívánatosaknak. 

Az akadály felállítására egyedül illetékes egyház azonban 
soha sem állított fel sem partikulárjogi, sem egyetemesjogi ha-
tállyal ilyen házassági akadályt, pedig Amerikában a fajok közti 
vérkeveredés dolga már 400 év előtt vette kezdetét; ott is ugyan, 
mint a mai gyarmatokban, a mestiz-tk (latinul: mixtitii) QQo/o-a 
konkubinátusból származott, de mégis voltak esetek fehér és 
indián vagy néger közti törvényes házasságra is. 

Ami a jelent és a jövőt illeti, az egyháznak kétségkívül 
megvan a joga arra, hogy a fehérek és más szinüek közt való 
házasságokat bontó hatállyal is eltiltsa, ha úgy akarja. Csak az a 
kérdés, van-e elégséges ok az ilyen bontó akadály felállítására? 

Az bizonyos, hogyha az egyház ezen jogával élne, ezt nem 
a bőr eltérő szine miatt és a fajtisztaság megóvása céljából, ha-
nem azon vallás-erkölcsi aggályok miatt tenné, amelyek az ilyen 
házasságokkal szemben emelkednek. A missionáriusok egybe-
hangzó véleménye az, hogy a fehéreknek négerekkel vagy 
ausztráliai vadnéphez tartozó személyekkel való házassága álta-
lában véve vallás-erkölcsi szempontból aggályos, mert depraváló 
hatással bir, míg egy művelt kínaival való házassága ellen ilyen 
aggály nem merül fel. 

De ezzel szemben mégis sokkal súlyosabban esnek latba a 
fent már említett vallás-erkölcsi károk, amelyek az említett 
tilalom nyomában fakadnak. Ilyen kár volna az is, hogy az aka-
dály mintegy megbélyegezné a szines emberfajokat. 

Miből következik, hogy az egyház ilyen keverék-házasságok 
ellen általános tilalmat semmiesetre sem állíthat fel, hanem leg-
feljebb bizonyos vidékekre és népfajokra szólót; bár ez ismét 
elütne az egyház mai eljárásától, amely szerint az egész egyházi 
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házasságjog, a tiltó akadályok is, kizárólag egyetemes jog ter-
mészetével b irnak. 

Nem marad tehát más hátra, mint az, hogy az állam a maga 
hatáskörében iparkodjék meggátolni az ilyen házasságokat. Bontó 
vagy tiltó akadályt az egyházakkal jó viszonyt ápoló állam nem 
állíthatna fel, nemcsak a kánonjog miatt, hanem a gyarmatokra 
vonatkozó nemzetközi szerződésekben (1885. évi Kongó-állam stb.) 
megadott teljes vallásszabadság miatt sem; ugyanezen okból nem 
lehetne a keverékházasság kötésénél eljáró lelkészre sem bünte-
tést szabni. 

Értekező szerint azonban megtehetné az állam azt, hogy 
gyarmati tisztviselőinek és katonáinak az ilyen házasságot meg-
tiltaná; másokra nézve pedig a politikai és polgári jogok meg-
vonásával, vagy esetleg kiutasítással adhatna nyomatékot a keve-
rék-házasságok állami tilalmának. 

2. Az «Archiv» említett füzetében azután Dr. A. Geiger 
dillingeni tanárnak «Die Feuerbestattung» cikke következik, 
melyben az értekező előadja a halottégetésre vonatkozó egyház-
jogi doktrínát és tételes jogot s másrészt a Német-Birodalomban 
kialakult államjogi doctrinát és a birodalom egyes államaiban, 
főleg Bajorországban a halottégetésre vonatkozó és némileg ellent-
mondó kormányhatósági rendelkezéseket és a «de lege ferenda» 
várható eshetőségekre vonatkozó véleményét. 

Ami az egyházjogi részt illeti, itt az értekező rendszerbe 
foglalja a S. C. Inqu. 1886. és 1892. évi decretumaiban felállított 
jogszabályokat : 

a) Senki sem lehet halotthamvasztó egyesületnek tagjává, 
sem nem szabad rendelkeznie saját vagy más holttestének elham-
vasztásáról. (S. O. 1886. május 19.) 

b) Aki saját holttestéről így rendelkezett és az errevaló 
figyelmeztetés után is ezen elhatározásnál megmarad, a szentsé-
gekhez nem bocsátható, halála után egyházi temetésben nem 
részesíthető és érte nyilvános gyászmise nem végezhető. (S. O. 
1892. július 27.) 

c) Azonban nem vonatnak meg ezen lelkészi functiók azok-
tól, kiknek holttestei nem az ő saját rendelkezésükből lőnek 
elhamvasztva, de ezt a körülményt közhírré kell tenni, a temetési 
szertartás azonban ez esetben sem történhetik a crematoriumnál. 
(S. O. 1886. dec. 15.) 

d) Kétes vagy nehezebb esetekben a püspöknek joga van 



396 
VEGYESEK 406 

az elhamvasztás dacára is a temetést megengedni. (1886. 
dec. 16.) 

e) A crematoriumoknál való alkalmaztatás egymagában 
még nem teszi az illetőket nyilvános bűnösökké, ha közreműkö-
désök merőben materialis marad. (1892. júl. 27.) 

Ezen tételes jogszabályokból és azoknak egyéb jogszabá-
lyokkal való egyeztetéséből értekező a következő további szabá-
lyokat állítja fel : 

a) Az urna elhelyezése semmiesetre sem történhetik egy-
házi szertartások kíséretében, még ha előzőleg a hullának az 
egyházi beszentelés meg is adatott; a Rituale-ban az «ordo sepe-
liendi adultos»-ra nézve foglalt utasítások (elkísérés a sírhoz stb.) 
és formulák ugyanis az urnára nem alkalmazhatók, míg az egy-
ház az urna liturgikus keretben való elkísérésére nézve külön 
intézkedést nem tesz. 

ß) Azoknak urnája, kik nem maguk rendelték el holttestük 
elhamvasztását, elhelyezhető a kath. temetőben és megszentelt 
földben; de az ilyen urnák befogadására szolgáló csarnokot 
(Urnenhalle) épen ügy nem szabad egyházi áldásban részesíteni 
mint egy crematoriumot. 

y) Azoknak urnája pedig, kik maguk rendelték el testök 
elhamvasztását, a törvény betűje szerint nem helyezhető el a kath. 
temetőben. (Adott esetben ugyanis a jóhiszemű egyén urnája 
mégis elhelyezhető, t. i. ha épen jóhiszeműsége miatt előzőleg 
az ő teste egyházi beszentelésben is részesült.) 

De hozzátette a Congregatio (1892. júl. 27.), hogy jóhiszemű 
és nem szabadkőműves egyéneket nem kell okvetetlenül figyel-
meztetni rendelkezésöknek bűnös voltára, ha ők ilyen rendelke-
zésre nem az egyház tana és gyakorlata ellen való ellenséges 
érzülettől, hanem valamely közömbös okból határozták el magu-
kat; de ha ilyenek a szentségekhez bocsáttatnak és egyházi teme-
tésben részesülnek, kellő közhírrététel által gondoskodni kell 
arról, hogy e kedvezmény botrányra okot ne szolgáltasson. 

Mint ebből látható, a Congregatio szigorú decretumai da-
cára is ott, ahol a halotthamvasztás meghonosult, az urnák 
lassacskán bevonulnak majd a kath. temetőkbe is; persze, ha 
külön urnacsarnokokról nem történik gondoskodás a kath. teme-
tőkben, akkor csakis a földben lesz eltemethető az urna vagy 
legfeljebb a községi temetőkben levő urnacsarnokokban elhelyez-
hető. 
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Megjegyzem, hogy utazásaim alatt kétféle rendszerű urna-
csarnokokkal találkoztam : némely helyen (Bologna) az urnák 
emeletes faállványokon vannak elhelyezve, mint az amforák a 
régiségtani museumokban és mindegyiken gyászflór és valami 
feliratos szalag, fénykép stb.; más helyen (Páris) az urnákat ár-
kádos folyosóknak falába helyezik el quadrátszerű beosztással, 
minden urna egy négyszögletes üregbe állíttatik bele és a nyilás 
szája a halott nevét tartalmazó márványlappal záratik el. Ilyen 
folyosók a padlózattól a mennyezetig urnafülke-sorozatokra osz-
lanak. 

Mindenesetre sok fejtörést fog még okozni a Congregatio 
Rituum consultorainak, hogy vájjon az előzőleg egyházi teme-
tésben (beszentelésben) részesített halott hamvainak urnája miféle 
szertartások kíséretében helyeztessék el a szentelt földben, ille-
tőleg a szentelt földön épített csarnokban ; sőt lehetségesnek 
látszik az is, hogy a kath. temetőkben levő urnacsarnokok külön 
egyházi megáldása is idővel meg fog engedtetni. 

Értekező az egyházjogi fejtegetések élén előadja az említett 
egyházi jogszabályoknak alapjául szolgáló motívumokat is, és 
pedig, hogy az egyház a Szentíráson és régi hagyományon 
nyugvó régi szokását, az egész testnek földbe temetését védi 
azon újítás ellen, amelynek fő indító oka a túlvilágban, a lélek 
halhatatlanságában és a test feltámadásában való hitet meggyen-
gíteni ; mert az egyéb felhozott (gazdasági és közegészségi) okok 
tán inkább kedveznek a földbe temetésnek, mint a hamvasztásnak. 

A kérdés civiljogi részét illetőleg értekező közli, hogy a 
Német-Birodalomban eddig nincsen birodalmi törvény, amely a 
halotthamvasztást megengedné, de nincs is, amely tiltaná. Az egyes 
német államokban azonban részint törvényhozás útján (így: 
Poroszország, Anhalt, Braunschweig, Hamburg, Hessen, Lübeck, 
Szászország és Württemberg), részben rendőri szabályzat útján 
(Baden, Reuss j. L., Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Meiningen 
Sachsen-Weimar-Eisenach) már be van vezetve a facultativ halott-
hamvasztás. A legelső crematoriumot 1878-ban állították fel 
Gotha-ban. 

Bajorországban 1913. évig tilosnak tekintetett a halott-
hamvasztás, a bajor kormány ismételten elutasította úgy a halott-
hamvasztó egyesületek, mint a községeknek crematoriumok felállí-
tása iránt beadott kérvényeit, de a bajorországi közigazgatási 
bíróság, miután előbb (1911. dec. 20.) Nürnberg városnak meg-
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engedte egy crematorium felállítását, 1912. nov. 13. határoza-
tában azt mondotta ki (ugyancsak a nürnbergi crematorium 
üzembevétele kapcsán), hogy mivel nincsen olyan törvény, amely 
Bajorországban tiltaná a halotthamvasztást, azért a halottham-
vasztás gyakorlatba vétele nem akadályozható meg; politikai köz-
ségeknek e célból crematoriumok felállításához nincsen állam-
hatósági engedélyre sem szükségök, míg magánosoknak vagy 
egyesületeknek a községi elüljáróságtól engedélyre van szükségük, 
amely tőlük meg is tagadható. Erre 1912. nov. 28-án megtörtént 
Münchenben az első halotthamvasztás. 

Az említett bírósági határozat folytán, mivel az agitáció 
előrehaladottsága miatt a bajor kormány inopportunusnak látta 
egy, a halotthamvasztást tiltó törvényt a parlament elé terjesz-
teni, kénytelen volt a tényleges helyzet tarthatatlanságát orvosolni 
a halotthamvasztásra vonatkozó közrendészeti rendelet kibocsátá-
sával. 

A rendelet kimondja, hogy csakis községek állíthatnak fel 
crematoriumokat, de ezzel a földbetemetést nem szabad korlá-
tozni. A holttest elhamvasztásához rendőrhatósági engedély kell, 
melynek feltételei : a halotti anyakönyvi kivonat, tisztiorvosi bizo-
nyítvány a halál okáról, a 16 éven felüli elhunytnak ily irányú 
rendelkezését igazoló okmány, végre rendőrhatósági bizonyítvány 
arról, hogy bűncselekmény útján előidézett halálnak gyanúja 
nem forog fenn. 16 éven alúli egyénnél az önrendelkezés helyett 
a szülő vagy más törvényes képviselő előterjesztése szükséges. 
Az elégetett holttest hamvait hatóságilag elzárt tartályba zártan 
vagy valamely nyilvános temetőben, vagy pedig a rendőrhatóság 
által megengedett más helyiségben kell elhelyezni; a hamvak 
csakis ennek beigazolása után adhatók ki az elhunyt hozzátartozói-
nak. Minden nyilvános temetőnek tulajdonosa jogosítva van 
meghatározni azt, megengedi-e és hol a hamvak elhelyezését. 

A bajor halotthamvasztók az elért sikerrel nincsenek meg-
elégedve; ők abban reménykedtek, hogy a biróságok nem fogják 
törvényszerüeknek elismerni a kormányrendelet által előírt kor-
látozásokat. Egyik ilyen korlátozásra nézve, t. i. hogy bizonyítani 
kell, hogy az elhunyt maga kivánta testének elhamvasztását, az 
alsóbb biróságok valóban a kormányrendelet ezen korlátozását a 
rendőri büntető törvénnyel ellenkezőnek jelentették ki, de a leg-
felsőbb bíróság ezen Ítéleteket feloldotta. 

3. Az «Archiv» id. füzetében továbbá O. Wodarz porosz; 
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képviselő a jezsuita-törvény érvénytelenségét igyekszik beigazolni 
egy tanulmányban, amelynek címe: «Das Jesuitengesetz in staats-
rechtlicher Beleuchtung, insbesondere die Rechtfolgen im Falle 
seiner Aufhebung». 

Szeiző itt nem annyira a jezsuita-törvény tartalmával fog-
lalkozik, mint inkább azzal a formai kérdéssel, mi lesz akkor, ha 
a jezsuita-törvénynek még hatályban levő 1. és 3. §-ok (a 2. §-t, 
mely a külföldi jezsuitáknak a birodalom területéről, a német 
származásúaknak pedig bizonyos helyről való kitiltására ad a 
hatóságoknak felhatalmazást, hatályon kívül helyezte az 1909. már-
cius 8. törvény) hatályon kívül helyeztetnek? 

Némely jogász szerint ez esetben ipso facto felélednek az 
egyes német államoknak a jezsuitákra vonatkozó régi törvényei. 
Mások szerint e törvényeket mind hatályon kívül helyezte maga 
az említett 1872. évi jezsuita-törvény, úgy hogy a régibb parti-
cularis törvények felélesztésére nem elég a jezsuita-törvényt ha-
tályon kívül helyezni, hanem az egyes államoknak törvényhozási 
úton újból vissza kell állítaniok az illető particularis törvényeket. 
K Falk ellenkezőleg azon a véleményen van, hogy még ha 
materialiter meg is szűnik az 1872. évi jezsuita-törvény, de a 
benne kifejezett formális elv, a jezsuita-ügynek alkotmányváltoz-
tatás útján birodalmi üggyé való tétele továbbra is megmarad a 
birodalmi alkotmány jogszabályának, míg formaliter ez a jog-
szabály is hatályon kívül nem helyeztetik; de addig az egyes 
német államok nem is jogosultak a jezsuitákra nézve új törvényt 
hozni, még kevésbbé éledhetnek fel a régi törvények. 

Maga az értekező, O. Wodarz, nagy apparátussal azt igyek-
szik bebizonyítani, hogy mivel a jezsuita-törvény az egyház és 
állam viszonyának körébe tartozik és mivel ezen jogviszony 
a birodalmi alkotmány szerint az egyes államok particularis 
törvényhozása alá van utalva alkotmányváltoztatás útján, ha csak 
a szövetséges államkormányok hozzájárulásával kifejezetten nem 
terjesztetett ki az egyház és állam közti jogviszony valamelyik 
részletére a birodalmi törvényhozásnak illetékessége és mivel 
ilyen alkotmányváltoztatás nem állott sem az 1872. birodalmi 
parlamentnek, sem a szövetségi tanácsnak szándékában, hanem 
csakis a birodalmi törvénytanács illetékessége alá tartozó egye-
sületi ügy kiegészítő részeként kivánt (helytelenül és illetéktele-
nül) némely szerzetes-rendekre nézve tiltó törvényt hozni: azért 
ez a törvény, mint nem az egyesületi ügy keretébe, hanem az 
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egyház és állam viszonyának keretébe tartozó és alkotmányváltoz-
tató szándék és formaságok nélkül hozott törvény csakis formailag 
törvény, de materialiter érvénytelen és így, ha formailag is elvesz-
tené hatályát, vagyis ha hatályon kívül lesz helyezve a birodalmi 
jezsuita-törvény, eo ipso formailag is felélednek az egyes álla-
moknak a jezsuitákra vonatkozó particaris törvényei, amelyek 
1872 óta is napjainkig csakis formailag nem állottak hatályban, 
de materialiter vagy a valóságban soha hatályon kívül nem 
voltak helyezve. 

Ezen törvénymagyarázatnak gyakorlati haszna a német 
katholikusokra nézve az lehet, hogy ezen vélemény elfogadása 
esetében még tarthatatlanabbnak bizonyulna a görcsös ragaszko-
dás egy csírájában is érvénytelen törvényhez, amely egyébként 
is idejét multa és szomorú, csonka emléke a 40 év előtt dúlt 
«Kulturkampf»-nak. A birodalmi parlament 1913. febr. 19-én 
már hozzá is járult az egész jezsuita-törvény eltörléséhez, de a 
szövetségtanács eddig még nem foglalkozott ezzel. 

Wodarz elég világosan reámutat cikkében arra is, hogy a 
jezsuita-törvény 3. §-ában a szövetségtanácsnak a törvény végre-
hajtására vonatkozó felhatalmazása csakis az 1. és 2. §-okban 
foglalt szabályoknak (1. §. a rend eltiltása, 2. §. a rendtagok ki-
tiltására való felhatalmazás) mikéntjére vonatkozhatik és nem 
arra, amit a szövetségtanács abba belemagyarázott, t. i. mintha 
még részletesebb tilalmakat is hozhatna a szövetségtanács a je-
zsuiták ellen, amint hozott is 1872. júl. 5-én (eltiltva nekik 
mindenféle «rendi tevékenységet», főleg templomban és iskolában, 
névszerint missiók tartását is) és újabban 1912. nov. 28-án. Érte-
kező véleménye szerint tehát a szövetségtanácsnak ezen rendel-
kezései érvénytelenek és alkotmányellenesek, mert a birodalmi 
parlament soha nem is hatalmazhatná fel egyedüli jogalkotásra 
a szövetségtanácsot, ez a jog ugyanis mind a két testületet kö-
zösen illeti meg minden törvénynél. 

II. Egyetemes egyházi törvények, határozatok, bírói 
Ítéletek. 

1. Feltűnést keltő közlemény jelent meg az «Acta Apóst. 
Sedisi) 1913. dec. 31. füzetében, melyben Merry del Val biboros, 
államtitkár «Exaudientia Sanctissimi die 26. Dec. 1913.» hírül adja, 
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hogy a «Pii X. P. M. Acta» cimű diplomatarium-szerű sorozatos 
kiadványnak eddig megjelent I—IV. köteteiben foglalt pápai 
constitutio-k és törvények épen olyan szabályszerűen kihirdetet-
teknek és hatályba léptetetteknek tekintendők, mintha az «Acta 
Apóst. Sedis»-ben hirdettettek volna ki. Ez persze nem annyit 
tesz, hogy a «Pii X. P. M. Acta» köteteiben foglalt mindenféle 
pápai irat törvénynek lőn elismerve, hanem, hogy az «Acta»-ban 
való megjelenés egyenértékű a szabályszerű kihirdetéssel és így 
az ott közölt iratok közül azok, amelyek tartalmilag és formailag 
törvények, szabályszerűen kihirdetett és hatályos törvényeknek 
tekintetnek. 

Tudnivaló, hogy a pápaválasztásra vonatkozó «Commisso-
rum nobis» (1914. jan. 20.) és «Vacante Sede» (1904. dec. 25.) 
institutio-k is csak a «Pii X. Acta» III. kötetében jelentek meg 
és így eddig inkább a bibornokokat kötelező praeceptum ter-
mészetével birtak, most azonban a fenti intézkedés folytán formai 
törvényhatályt is kaptak. 

2. Az «Acta Apóst. Sedis» 1914. február 7. száma X. Pius 
pápa 1914. jan. 16. motuproprioját közli, mellyel a Congregatio 
Rituum-ot újjászervezi és pedig úgy, hogy megszünteti az eddig 
ezen Congregatióhoz kapcsolt három bizottságot (1. liturgiái, 
2. liturgia-történeti, 3. egyházzenei) és a Congregatio Rituum-ot 
két alosztályra osztja fel, amelynek elseje kizárólag a beatificatiók 
és canonisatiók ügyével fog foglalkozni, míg a másiknak hatás-
köre a szorosan vett liturgiái ügyekre (beleértve az ereklyék 
ügyét is) fog vonatkozni. Mind a két alosztálynak meglesznek a 
maga consultorai, de lehet valaki consultor mind a két alosztály-
ban. Az eddigi consultorok megmaradnak hivatalukban és to-
vábbra is csak a beatificatiók- és canonisatiókkal fognak foglal-
kozni, míg a 2. alosztályba a biboros-praefectus előterjesztésére 
a szentatya most fog consultorokat kinevezni. Vagyis míg eddig 
a liturgiái dolgokat a Congreg. Rit.-ban részben az ú. n. «cae-
rimoniarum magistri», részben pedig kültagok, az említett három 
bizottság tagjai, végezték, addig ezentúl a liturgiái ügyosztályban 
is consultori rangban levő beltagok fognak dolgozni. 

3. Törvényerejű decretum jellegével bir még a S. Congr. 
Rituum-nak 1914. febr. 28. decretuma, amely az «Acta Apóst. 
Sedis» márc. 12. számában jelent meg. Ez a decretum kimondja, 
hogy az ünnepélyes fogadalommal biró férfi-szerzeteknek és az 
alájuk tartozó női-szerzeteknek saját külön «kalendarium»-mal 
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kell bírniok; és ezek ezentúl csakis a székesegyháznak templom-
búcsú és védőszent ünnepeit, valamint a helyi védőszentek főbb 
ünnepeit és pedig az egyházmegyei szövegek szerint kötelesek 
megülni, hacsak nekik maguknak is nincs külön szövegük erre. 
A Congregatio még több localis ünnepet is engedélyezhet a 
szerzetnek. Az ünnepélyes fogadalommal nem biró akár férfi, 
akár női Congregatio-kra, ha pápai jóváhagyással birnak és álta-
lános rendfőnök alá tartoznak, szintén a szerzetesrendek szabálya 
áll. De ha nem állanak általános rendfőnök alatt, vagy talán 
csak püspöki jóváhagyással birnak, kötelesek az egyházmegyei 
kalendáriumot használni. 

Budapest. Dr. Hanuy Ferenc. 

R A M P O L L A B Í B O R O S M I N T T U D Ó S . 

Amióta a halál a nagy bibornok kezéből a tollat kiütötte, 
azóta többször hallottuk, hogy ugyanazon elme, mely a «Lumen 
de Caelo» pápa oldala mellett világtörténeti jelentőségű tervek-
nek megalkotásán fáradt, az államtitkárságot követő időkben a 
Piazza San Marta-n fekvő kis palotában tudós tanulmányokkal 
foglalkozott; ámde közelebbit e munkákról nem hallottunk. 
A világsajtóban megjelent s a bibornok emlékének hódoló, ritka 
őszinte tiszteletnek hangjával kitűnt nekrológok megrajzolták 
Rampolla egyéniségének vonásait, leirták államférfiúi kiválóságait, 
rámutattak az Egyház és Szentszék szabadságáért egy Hildebrand-
nak tüzével hevülő lelkületére, fönséges papi karakterére, kiemel-
ték nagy munkabírását, de a tudósnak jellemvonásairól csak néhány 
rövid sorban emlékeztek meg. Pedig Rampolla nemcsak mint 
XIII. Leó pápa terveinek congeniális végrehajtója, nemcsak mint 
államférfiú és egyházfejedelem markáns egyéniség, hanem mint 
tudós is, aki «A Római Szentegyház Bibliothecariusa» címet nem 
dísz gyanánt viselte. A hirneves francia történetíró, Georges Goyau, 
miután Rampollát mint egyházpolitikust jellemezte, így folytatja: 
«Másrészt mint tudós az ő «Santa Melania»-jával a tudományos 
készültségnek és methodusnak oly példáját nyújtotta, mely Till-
montra emlékeztet és szebb látvány a politikus Rampollánál az a 
látvány, melyet Rampolla mint tudós nyújt, mert lelkének nagy 
nemessége sokkal inkább megnyilvánul ebben a 10 éves munkásság-
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ban, mint az azt megelőző 16 éves világkormányzásban.»1 S ha 
oly nagy elfoglaltsága mellett nagyobbszámú jelentős tudományos 
művet nem alkothatott is, életében megjelent három önálló munkája 
s két dolgozata posthumus műveivel együtt oly theologiai, filoló-
giai, történeti és archaeologiai készültségről tesznek tanúságot, 
mely csak elsőrangú szaktudósoknál található s így Rampolla 
egyéniségét e szempontból is megvizsgálni érdemes, vonzó föl-
adatnak kínálkozik. 

A nagy egyházfejedelem emlékét megillető kegyeletes 
érzésnek kívánunk mi is e sorokban hódolni, mikor ismertetésün-
ket mint egyszerű örökzöldkoszorút sírjára letesszük. 

* * * 

Rampolla első munkája 1870-ben, Rómában jelent meg e 
cimmel: «La festa della Cattedra di San Pietro. De authentico 
Romani Pontificis magisterio solemne testimonium ex monimentis 
liturgicis Ecclesiae universae,»2 A monografia foglalatát e tételben 
lehet röviden kifejeznünk: Szent Péternek kathedrája a kath. 
liturgiában mint az igazság kathedrája reprezentálódik. A mű 
három fejezetre oszlik. Az első fejezet történeti-kritikai alapon 
magát ama nagy tényt vizsgálja, mely abban áll, hogy Szent Péter 
kathedrájának ünnepe oly régi, hogy kezdete az egyház első 
korának elején vész el s oly általános, hogy úgy Nyugatot, mint 
Keletet magába foglalja. A második fejezet, mely a mű gerince, 
e nagy tényben az egyháznak liturgikus érzését és szellemét 
veti vizsgálat alá, s ezt így állapítja meg: «E szellem abban áll, 
hogy Szent Péter kathedrájában a Magisteriumnak primátusát 
tiszteli.» A harmadik fejezetben a kath. egyház minden korának 
liturgiáit mint igazi, katholikus panorámát vonultatja el olvasói 
előtt, melynek lectionariumai, oratiói és praeconiumai és fidei 
expositiói (professiói) e fölfogás mellett tanúskodnak. Úgy a 
didascalicus rész, mint az eucologicus és confessionalis rend-
kívül gazdag s meggyőző erejű. A kritika a művet nagy elis-
meréssel fogadta; a Civiltà Cattolica kritikusa pl., miután a 
munka eredetiségét kiemelte, csodálkozásának ad kifejezést, hogy 
a ritka készültséggel és nagy tudománnyal megírt munka, mely 
a szent stúdiumokban egy emberöltőt eltöltött szaktudósnak becsü-

1 Corriere D'Italia, 1913, 319. 3. 
2 Romae, Ex typographeo ephemeridis vulgo dictae deli' Osservatore 

Romano. MDCCCLXX. In 8° gr. di pag. 133. 
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Ietére válnék, egy 27 éves papnak műve.1 De Rampolla e könyve 
nemcsak mint tudományos mű bir kiváló értékkel, hanem egyút-
tal nagyszerű hitvallomás ama hitigazság mellett, amely körül 
folytatott discussiókban ama kor legnagyobb hittudósai, egy 
Franzelin, Cardoni, Schneemann, Freppel szólaltak meg. 

Diplomáciai pályára lépvén Rampolla, hosszú évekig csaknem 
teljesen elvonták a tudományos munkásságtól azon fontos ügyek, 
amelyek mint madridi uditoret, majd a Propaganda titkárát s 
madridi nunciust lekötötték, úgy, hogy második dolgozatával 
csak 1897-ben találkozunk. Ez az «Il Bessarione» c. folyóiratban 
jelent meg : «Del luogo del martirio e del sepolcro dei Maccabei,» 
de még ugyanazon évben különlenyomatban is megjelent Siéná-
ban 48 oldalon. E dolgozat óriási készültséggel tárgyalja a 
Makkabeusok antiochiai templomát 6 fejezeten át. Ugyanezen 
mű később előkelő kiadásban újra megjelent, 1898-ban a vatikáni 
nyomdában. A diszes kiadvány alakja 3 0 /2 i cm., tiszta nyomás, 
terjedelme 60 oldal. Címlapján : M. Card. Rampolla del Tindaro. 
Del luogo... etc. Roma, Tipografia Vaticana. MDCCCXCVIII. 
Előszó és tartalomjegyzék nélkül. E forma nem került könyv-
kereskedésbe. Archaeologus körök kritikája szerint mély tudo-
mányú, alapos munka. A szövegébe nyomtatott latin, görög, arab, 
szír citátumok arra vallanak, hogy szerző a keleti nyelvek terén 
végzett tanulmányait idővel csak fejlesztette; hogy egyébként 
mily könnyűséggel mozgott a bibornok az antik kor ismeretének 
minden terén, azt később még látni fogjuk. Jelen munkájának 
kiemelkedő jellemvonása, hogy stílusa rendkívül könnyed, egy-
általán nem száraz s valamely különös méltósággal teljes vonás 
ömlik el rajta. 

Annak a folytonos búvárkodásnak, mellyel kedves archaeolo-
giai tanulmányaiba elmerült, új jelét adta Rampolla akkor, mikor az 
1900. évi archaeologikus kongresszuson e cimmel : «Di un cata-
logo cimiteriale Románon előadást tartott, mely az «.Acti del II.o Con-
gresso lnternazionale di archeologia cristiana tenuto in Roma neïï 
Aprile 1900. Dissertazioni lette o presentate e resconto di tutte 
le sedute. Roma, Libreria Spithőver, 1902.» név alatt kiadott 
gyűjtőmunkában jelent meg 85—92. oldalon. Egy, a IV. században 
írt tipográfiái munka XV. századbeli átírását ismerteti, amelyben 
a főszerep a keresztény temetkezéseknek jut. Rampolla e téren is 

1 La Civiltà Cattolica. Vol. I. della serie ottava. Firenze, 1871. pag. 197. 
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dús irodalmi inventáriummal rendelkezett és otthonos biztossággal 
mozgott. 

Jóllehet Rampolla bibornoknak életében kiadott legnagyobb 
munkája csak 1905-ben jelent meg, de annak előmunkálatai még 
jóval az államtitkárságot megelőző korba nyúlnak vissza. Madridi 
nunciussága alatt történt ugyanis, hogy időt szakítván magának 
arra, hogy az Eskoriál-könyvtárban a II. Fülöptől adományozott 
gazdag kézirat-gyűjteményben búvárkodjék, ifjabbik Szent Melá-
niának egy latin életírása vonta magára figyelmét. Ez nemcsak 
eddig ismeretlen adatoknak bőségével, hanem a leírásnak elbájoló 
egyszerűségével s általában történeti értékével tünt ki ; a szerző 
ugyanis kortársnak s a tőle elbeszélt tények szemtanújának val-
lotta magát. Akadtak ugyan addig is Szent Melánia életéhez 
fölhasználható források, mint a X. századba tartozó Simeon 
Logothetesnek, ki Metaphrastusnak neveztetik, adatai, melyek 
közé azonban a legendairóktól leginkább használt Suriusnak latin 
fordításában történeti és kronologiai tévedéseknek egész halmaza 
csúszott be. Ott volt továbbá a «História Lausiaca», melyben 
Palladius püspök Lausus patríciusnak ösztönzésére szentéletű sze-
mélyiségekről, akikkel sok utazása közben találkozott, mindenféle 
jegyzeteket összeállított volt. Ez azonban nagyon hézagos volt s 
az idők folyamán többféle átdolgozáson s bővítésen ment át. 
Rendelkezésre állottak még Nolai Szent Paulinusnak Carmen 
Nataliciuma (ünnepi költemény Szent Felix tiszteletére), egyes 
pompás részletekkel Melániáról és férjéről, valamint egyes utalá-
sok Szent Jeromos, Szent Ágoston és Szent Paulinusnak irataiban, 
csakhogy ezek nagyon szűkösek voltak ahhoz, hogy egy életrajz 
számára elégséges alapul szolgáljanak. 

Egy, eladdig még nyilvánosságra nem hozott kéziratról volt 
tehát szó s a tudós nuncius oly fontosnak találta azt, hogy kés-
lekedés nélkül sajátkezűleg sietett lemásolni. Ámde e másolat külön-
bözőakadályokfolytán hosszabb ideig Rampolla íróasztalában maradt 
elásva. Közben más, a Szentre vonatkozó töredékek is napfényre 
kerültek, melyekből Kohler, Smedt és a Bollandisták egyes köz-
léseket nyilvánosságra hoztak, miközben a hézagokat Metaphras-
tusból kitöltötték. Kitűnt azonban, hogy ezen töredékek külön-
külön s együttesen az Eskoriál-i kéziratra mennek vissza. Végül 
a Bollandisták 1900-ban a római Barberini-könyvtárban Szent 
Melániának még egy életrajzát fedezték föl, mely az Eskoriálban 
levő latin kézirattal megegyezik, de görög nyelven Íródott. 
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Csakis e legutóbbi volt, mint egyenértékű, az előző mellé állít-
ható. 

A bibornok sietett a figyelmet e nagyértékú fölfedezésre 
fölhivni. 1900-ban a «Nuovo Bolletino dell'archeologia cristiana» 
hasábjain (6—16 old.) az I. archaeologiai kongresszushoz intézett 
fölszólításban rámutat az ifjabbik Melánia újonnan fölfedezett régi 
biográfiájának kultúrtörténeti és archaeol. szempontból való fon-
tosságára. Az utolsó sorokban ezeket írja: «Nem marad most már 
egyéb hátra, mint hogy kifejezést adjak ama meleg óhajomnak, 
hogy akadjon minél hamarabb egy tudós és elegáns toll, mely 
ennek alapján Melánia élete történetét megírja,» « . . . aggiungendo 
cosi alla storia ed alla letteratura die primi secoli cristiani una 
nuova a fulgida gemma.» 

Ámde az óhajtott tudós és elegáns toll hiába váratott 
magára, Rampolla pedig közben az államtitkárnak absolut elfog-
laltságát a nyugalmasabb Santa Marta melletti élettel cserélvén 
föl, beható studiumok után gazdag anyagot gyűjtvén össze, az 
adatokat is rendezvén, maga vállalkozott a mű kiadására. Min-
deneket egybevetvén, a bibornoknak Szent Melánia életéhez a 
következő források állottak rendelkezésére: 

a) Az Eskoriálban levő kézirat, melyet Rampolla fedezett föl, 
melyekhez egy csomó más kézirat csatlakozik, a következő helyek-
ről : Nemzeti Könyvtár (Páris), Chartres-i könyvtár, Valenciennes-i 
könyvtár, Brüssel-i könyvtár, Douai-i, Montecassino-i és a Cor-
sini-féle könyvtár; 

b) a Barberini könyvtárnak 1900-ban fölfedezett görög 
kézirata ; 

c) a Metaphrastusban található görög biografia latin fordí-
tásaival ; 

d) a Palladius püspöktől írt História Lausicaa. 
A bibornok mindeme iratdarabokat vizsgálatnak s kritikai 

kutatásnak vetette alá, majd egymással való valószínű összefüg-
gésük szerint rendezte és csoportosította azokat. Legértékesebbek-
nek az Eskorial latin s a Barberini-könyvtár görög kézirata 
bizonyultak. E kettőt egymással egybevetvén, egyes dolgokban 
észlelhető némely különbözőségek mellett a lényegesben feltűnő 
megegyezésre lelünk. Kivált egy különös sajátosság közös bennük: 
úgy látszik, mindkettő egy Szent Melániához közel állott személy-
től ered. Eképen a kritikusnak lelkében ama vélemény merül föl, 
hogy mindakettő egyaránt egy már elveszett, alighanem latin 
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ősiratra vezetendő vissza, amelyet Gerontius, a Szentnek körül-
belül 40 évig házi káplánja, egy nyugati, talán afrikai püspök 
kérésére, kit a szerző ismételten megemlít, írhatott. Az Eskorial-
ban levő codex így másolat volna, a Barberini-könyvtáré pedig 
az ősi példánynak egy fordítása. A Metaphrastus-féle biografia is 
kritika alá vétetetett, szintúgy a História Lausiaca különböző 
szövegformái. Amaz a szövegkritika alkalmával a Barberini-könyv-
tár kéziratából leszármazottnak bizonyult. A Hist. Lausiaca azon-
ban a legeredetibb s minden más forrásoktól független, értékes 
adatokban gazdag documentum, amelynek megbízhatósága és 
valódisága a latin biográfiával való egybevetés közben is megállta 
a próbát. 

1905-ben jelent meg a nagy tudományos apparátussal 
készült munka, gyönyörű köntösben, mely egyaránt méltó azon 
fejedelmi személyiséghez, kinek életét tárgyalja, csakúgy, mint 
előkelő szerzőjéhez. Külseje 30/40 cm., tehát folióforma, címlapja 
előtt a Cod. Vatic, gr. 1613. egy lapja Melániát ábrázoló minia-
tűrrel facsimilében. A címlapon : 

M. Card. Rampolla del Tindaro 
Santa Melania — Oiuniore — senatrice — Romana — Docu-

menti contemporanei 
e note — Roma — Tipografia Vaticana — MDCCCCV.1 

Ugyancsak a címlapon egy, a Valeriusok egykori birtokán 
talált alabastrom-discostányér töredékének rajza. A címlap hátán: 
Imprimatur. Fr. Alb. Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister. Impri-
matur: los. Ceppetelli, Patr. Const. Vicegerens: Proprieta lette-
raria. Kézirat gyanánt készült, 500 példányban. 

De lássuk már, ki volt Rampolla bibornok művének hőse, 
az ifj. Szent Melánia? 

Ifj. Szent Melánia a Valeriusok régi törzséből származó 
előkelő római szenátornő, 383-ban született Rómában. Nagyatyja, 
Valerius Maximus, Róma praefektusa, atyja Valerius Publicola, 
már hatéves korában Róma praetora volt. Édesanyja, Albina, a 
Ceioniusoknak nem kevésbbé előkelő családjából származott, mely 
Konstántin császárral volt rokonságban. Apai ágon nagyanyja, 
Antonia Melánia, (kit megkülönböztetés kedvéért idősbnek szokás 
nevezni) férjének s két fiának kora halála után 22 éves korában 

1 A nyugjelek mindegyike külön sort jelent. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 28 



396 
VEGYESEK 418 

elhagyta Rómát s az egyptomi pusztaságba vonult, hogy ott 
aszkéta-életet folytasson. Melániánkat, törzsének egyetlen sarját,, 
dicsvágyó atyja arra kényszeríté, hogy családjuknak s mérhetetlen 
gazdagságuknak örököst biztosítandó, egy nemes római ifjúval, 
Pinianusszal, házasságra lépjen. A szűzi, kizárólagosan Istennek 
szentelt életre vágyó leányka minden könyörgése hasztalan volt, 
az atya akaratának teljesednie kellett. 

A két nemes, mélyen vallásos léleknek frigye boldog 
volt. Nemsokára Melánia egy kedves leánygyermeknek adott 
életet, kit szülei közös megegyezéssel Istennek ajánlottak föl. 
Melánia a ragyogó fény s pompa közepette is talált módot 
arra, miként éljen szigorú, önmegtagadó életet. Selyemöltönyei 
alatt durva gyapjúruhát viselt, a márvány fürdőmedencékbe alig 
lépett be, máris távozott azokból. Miután férje hosszas kérésére 
megígérte, hogy mihelyt fiúörököse lesz, szabad lesz életét egye-
dül Istennek szentelnie, kettőzött volt öröme, mikor második 
gyermeke, egy fiúcska megszületett. De a patricius-ház öröme 
hamar gyászra fordult, a kis gyermek lelke már másnap a kereszt-
ség után az égbe költözött. Ezenfelül Melánia állapota óráról-
órára rosszabbodott. Férje fájdalmában s aggodalmában szinte 
magánkívül fut Szent Lőrinc egyházához, hol a vértanú sírján a 
maga életét ajánlja föl neje fölgyógyulásáért. Itt éri utói Melánia 
üzenete: «ígérd meg Istennek, hogy ezen túl önmegtartóztató 
életet élünk s Isten hatalma meg fog nyilvánulni fölötted.» Pini-
anus megadta magát a kegyelem hivó szavának, fogadást tett s 
Szent Lőrinc sírjától nem mint Melánia férje, hanem mint testvére 
tért haza. 

Melánia egészsége jobbra fordult, természetfölötti szeretete 
első hű társa, Pinianus iránt, hatalmasan megnövekedett. Most 
együtt gyakorolták az erényeket, egymást buzdíták Istenszeretetre. 
Publicola ugyan mindenképen erőszakolta, hogy fényes, világias 
életet éljenek. De a halál keresztülhúzta a nagyatya gőgös terveit, 
nemsokára az elsőszülött gyermek is meghalt, Melánia szivének 
sebe gyógyíthatatlan; kijelenti, már csak egy a vágya: «meg-
szabadulni a világi gondoktól.» Publicola nem enged; Melánia 
és Pinianus már szökni akarnak a fényes élet elől, de a Gond-
viselés vigaszt s bátorítást küld lelkűknek. 402-ben a nápolyi 
kikötőben sajátságos látványosság tárul föl. Nagy a sürgés-forgás,, 
pompázó tömeg. Mi történt? Antonia Melánia Publicola édes-
anyja tért vissza 30 évi távollét után Palesztinából, hova mindig 
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kapott híreket övéi sorsáról. Most eljött, hogy unokáját szent 
elhatározásában megerősítse. Előbb a Campagna felé vonultak, 
hol Antónia Melánia nagybátyját, Nolai Szent Paulinust keresték 
föl. Ez itt nejével s Istennek szentelt személyek egy kedves sere-
gével angyali életet élt. Innen Rómába mentek. Antónia Melániá-
nak nem sikerül fiát a világ szeretetétől elvonni. Még a követ-
kező év tavaszán visszahajózott Afrikába. 

Publicola most újból kényszeríti leányát, hogy a világ hiú-
ságos ünnepélyein résztvegyen. 404-ben azonban gyógyíthatatlan 
betegség verte le lábáról. Halálos ágyán belátta hibáját: «Bocsás-
satok meg kedveseim, hogy benneteket Isten hívásának követésé-
ben megakadályoztalak.» Azon év márciusában, alig 38 éves 
korában, meg is halt. Pinianus ez időben 24, Melánia csak 21 
éves volt. Buzgó lelkük tervének kivitelében mi sem gátolta őket 
többé. 

Azonnal elhagyják Rómát s a Via Appiá-n fekvő villájukba 
vonulnak. Melánia letette világias ruháit s az előkelő római nők 
nagyszerű viseletét a legegyszerűbb öltönnyel cserélte föl. Pini-
anus nemsokára követi példáját. Most egész lelkükkel az ön-
megtagadó életnek adják át magukat, egyúttal elhatározzák, hogy 
egész életüket az irgalmasság cselekedeteinek szentelik. Még ott 
ég a társadalom testén a legégetőbb seb, a rabszolgaság. A vil-
lájukon levő 100 rabszolgát azonnal fölszabadították. Miután 
azonban a szerencsétlenek jórészt még szabadságukkal sem tud-
tak volna mit kezdeni, legfölebb újra szolgaságba kerültek 
volna, de rossz gazdához, nem bocsátják el őket. Közöttük kezdi 
el Melánia első apostolkodását azáltal, hogy lelkükben az Isten-
fiúság méltóságának öntudatát fölkelti. 

Házukat az irgalmas Jób példája szerint minden hajlékra 
szoruló előtt megnyiták, ami az akkori időkben egyik legkiválóbb 
erény volt. Különösen szivélyes fogadtatásban volt részük azok-
nak, akik mint Aranyszájú Szent János ügyének a pápa előtt 
védői érkeztek Itáliába. Ezeknek egyike, Palladius püspök volt az, 
aki Melánia és férjének bőkezűségét és szent életmódját az utó-
kor számára följegyezte. Amily buzgó volt Melánia az irgalmas-
ság cselekedeteiben, épen oly buzgó a katholikus hit védelmé-
ben. Mindig azoknak táborában találjuk, akik a pápa oldalán, az 
igaz hitnek tisztaságáért küzdöttek. A püspököket és egyház-
tanítókat egész befolyásával és vagyonával támogatta. Ily ügyek-
ben az egyébként gyöngéd, szinte félénk nő mint egy hősies lelkű 

28* 
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férfiú viselkedett. Szent Ágoston később Melánia s a vele együtt 
levő kedves lelkek ösztönzésére s vigasztalására írja «De 
gratia Christi et de peccato originali» cimű halhatatlan 
műveit. 

Lassankint egész vagyonukat eladták, hogy annak árát szét-
osztván, az evangéliumi szegénység kincsét megvegyék. Pedig 
e vagyon szinte mérhetetlen volt. A Caeliuson fekvő remek 
palotán kívül, melynek árát mikor azt eladni akarták, senki se 
tudta megadni, még Szeréna sem, az örökváros határában fekvő 
villájukon kívül a Pó-folyó partjain, Apuliában, a Campagnán, 
Szicíliában, Galliában, Hispániában, Britanniában a proconsuláris 
Afrikában, Numidiában és Tripolisban voltak fekvőségeik. Magán 
a egyik afrikai birtokon, melyet később a Thagaste-i egyház-
nak ajándékoztak, két püspökség volt. Míg az akkori leggazda-
gabb római birtokosok kb. 1000—2000 rabszolgával rendelkez-
tek, addig csak azon 8000—8000 rabszolga értéke, kiket egy 
évben fölszabadítottak, 4—5 millió koronányi tőkének felel 
meg. S ha birtokaik jövedelmét a legalacsonyabb számítással 
vesszük, azok összegének legalább 11 millió koronát kelle kiten-
nie. «Olyan család volt ez — mondja határt nem ismerő jóté-
konyságukról Rampolla kardinális — amilyen még a világ nem 
látott, amilyet csak a kereszténység hozhatott létre». 

Mindeme jólelkűség dacára, sőt épen ezért megvetés és 
gyűlölet e szent házaspárt sem kímélték meg. A IV. századbeli 
Róma ellenségének tekinté azokat, kik a gazdagságról való 
lemondás s a bűnbánat gyakorlása által új élet példájául akartak szol-
gálni. A birvágyó rokonok is minden követ megmozgattak elle-
nük. Egyikük, Severus Pinianus, a rabszolgákat, akik új birtokos-
tól féltek, majd a népet, mely attól tarthatott, hogy a gazdag 
patriciusoktól adni szokott fényes ünnepségektől elesik, lázadásra 
izgatja. Jó, hogy a szenthirű Melánia birta Szeréna fejedelemnő 
jóindulatát. Általa megnyerték a kegyet, mely szerint Honorius 
császár minden egyes provincia helytartóihoz rendeletet bocsátott 
ki, Melánia és Pinianus javait saját felelősségükre eladják s a 
befolyó pénzt beszolgáltassák. E javak azonban oly dúsak voltak, 
hogy ha mégoly előkelő és gazdag vevők akadtak, nem tudták a 
megfelelő árt készpénzben letenni, hanem gyakran kénytelenek 
voltak egyelőre záloglevelekkel fizetni. 

Az így befolyt rengeteg összegeket Melánia azonnal kiosz-
totta. Nemcsak a latin föld, hanem a birodalom legtávolabbi részei, 
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Kelet úgy, mint Nyugat érezték jótéteményeit. Nagy összegeket ad a 
szegények és elhagyottak részére. Kolostorokat s egész szigeteket 
vásárolnak, amelyeket szerzeteseknek s Istennek szentelt szüzek-
nek ajándékoznak. Ha az e házak által a népvándorlás idején 
kifejtett szociális és civilizatórius tevékenységet tekintetbe vesz-
szük, nem győzzük csodálni Melánia éleslátását, amellyel jótéte-
ményeit leginkább intézményesen óhajtotta nyújtani az arra 
szorulóknak. Rabszolgái közül mindegyiknek, aki csak kivánta, 
visszaadta szabadságot, aki pedig inkább rabszolga maradt, annak 
megengedte, hogy Severus birtokára menjen át. 

De ha még oly hőslelkű volt is Melánia, önmaguknak min-
denből való kifosztása nem ment anélkül, hogy annak teljes 
végrehajtása legalább időről-időre kísértésbe ne hozta volna. Volt 
a tenger partján, alighanem Szicíliában, Reggióval szemben egy 
fölségesen szép villájuk, márvány- és bronzszobrokkal gazdagon 
ékesítve, kilátással a tengerre, háta mögött gyönyörű erdőkkel 
és vadászterületekkel. Mikor sorra került, hogy ettől is megvál-
janak a földi kincsek minden csábító varázsos szépsége megjelent 
Melánia előtt s óriási vonzó erejével győzni próbált e nemes lélek 
fölött. Máskor 45.000 darab arany volt fölhalmozva szobájában, 
azzal a céllal, hogy azt szegénysorsú kolostoroknak kiosszák, 
belépvén abba, a sok csillogás csaknem elszédíté őket. A kísér-
tés heves volt. Egy harmadik kísértés sem maradhatott el, mely 
nagy alázatossága mellett is rendkívüli cselekedeteinek öntudatá-
ból származott. Nagy lelke azonban az imádságban keresett 
menedéket, s csakhamar győzött is azokon, mikor így szólt: 
«Mindez csak semmi, összehasonlítva azzal, amit Isten szolgáinak 
megígért». 

így telt el az első négy év, mely alatt hol a római villában 
hol a Campagnán, hol meg Szicíliában laktak. A 406-ban és 
407-ben Nólai Szent Paulinus házánál ama kor legkiválóbb szel-
lemei között istenes barátságban töltött szép napok után 408-ban 
ismét Rómában találjuk őket. Itt éri őket a végzetes hír, hogy a 
Honoriusnál hamisan árulásról megvádolt Stilichót, jóakarójuk s 
pártfogójuk férjét, meggyilkolták. De még szörnyűbb volt a 
rákövetkező esemény. Mikor a nemezis Rómát utóiérni készült, — 
Alarich ugyanis értesülvén, hogy a győzhetetlen Stilicho nem áll 
útjában többé, a város ellen vonult, — a meglepett város bosszúját 
Szerénán tölté ki. Ráfogván, hogy ő hivta be bosszúból Alarichot, 
megtámadták a fejedelemnő palotáját s Szerénát lefejezték. 
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Melánia e borzalmak elől egész környezetével Szicíliába 
menekült. Alarich akkor ugyan elvonult, de már 410-ben újból 
Róma előtt áll, bevonul s barbár hordái három napon át foszto-
gatják a világ fővárosát. E hír hallatára még a betlehemi sír-
üregekben élő remete, Szent Jeromos is megrendült. Tűzvész és 
a barbárok fejszéi a Valeriusok pompás palotáját is romba dön-
ték. Alarich csapatai rabolva, gyújtogatva egészen Reggióig 
vonulnak. Melánia s Pinianus Szicíliából láthatták a lobogó lán-
gokat. Nem lévén többé hónukban biztonságban, elhatározták, 
hogy Afrikába kelnek át. Itt Thagasteban telepedtek meg, melynek 
püspöke, Szent Alypius, a szentírás értelmezésében különösen 
kitűnt. Itt tanulták megismerni Hippó nagy püspökét, Ágostont is. 

Hét évi Afrikában való tartózkodás után, miután a Hispániá-
ban fekvőkön kívül minden birtokukat eladták, el hagyják Thagastét, 
hogy Melánia lelkének leghőbb vágyát beteljesítendők, a Szent-
földre vonuljanak. Útközben meglátogatják Szent Cyrill, alexan-
driai pátriárkát, majd Jeruzsálembe érnek. Itt ezidőtájt a legneme-
sebb lelkek telepedtek volt le. Szent Paula nem rég halt meg, de itt 
él leánya Eustochium, Paulina s tanítójuk, Szent Jeromos. Szent 
Melánia és Pinianus is itt kivántak megtelepedni. Itt még szigo-
rúbb életet éltek, de emellett az apostolkodást sem hanyagolják 
el. Még egy nagy vágya volt Melániának: meglátogatni a thé-
bai remetéket, ezek szentségének illata már rég vonzotta lelkét. 
Jámbor vágya 419-ben beteljesedik. Bőséges tapasztalatokkal 
gazdagon tér vissza Jeruzsálembe. Az Olajfák hegyén a legegy-
szerűbb cellát építteti meg magának s 12 éven keresztül él szent 
magányában. 431-ben meghal édesanyja, Albina. 432-ben pedig 
Pinianus. Majd egy istenes személytől küldött pénzen 90 szűz 
számára kolostort alapít. Végre betelik az égő áldozat, mely 
Melánia egész életén át lenni kivánt. Keresztény szüzek seregé-
től körülvéve, kik mint édesanyjukat tisztelik, az Olajfák hegyén 
hal meg, 439-ben. 

Egész élete megfelelő ama kor szellemének, melyben élt. 
Erényei hasonlók másokéhoz, kik magukat Istennek szentelték, 
de nála ez életmód a legmagasabb tökéletesség emelkedik. 
A legkiválóbb azonban benne az Isten szolgálatában való erős-
ség, az igaz hit s erkölcsök védelme, a tisztaságnak s önmegtagadás-
nak szeretete, a rejtett élet után való vágy mellett ama kimerít-
hetetlen szeretetreméltóság és igazi női gyöngédség, mely min-
den tettében megnyilvánult s szent működése minden tökéletes-
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ségét szelid fénnyel vonja be, férfias erejére elbűvölő kedvessé-
get leheli s minden lépésének rendkívüli vonzó erőt kölcsönöz. 

Tekintsük meg ezek után a bibornok kiváló munkáját. 
79 római számmal jelzett oldalon tart az Introduzione, mely-

nek végén a bibornok azon óhajának ad kifejezést, hogy az 
életrajz a nagyközönségnek szánt átdolgozásban is jelenjék meg. 
A bevezetés szedése kettős oszlopokban történt. 

Ezután következnek: 
I. Documenti: 1. Egy latin biografia LXX caputban, a szöveg 

alatt pontos, paleografikus természetű jegyze-
tekkel, 1—40. oldal, 

2. Görög biografia, szöveg alatt kétoszlopos olasz 
fordítással, paleografikus jegyzetekkel 41—85. 
oldalig, 

3. Antiqua versio Paschasi-i diaconi ÏÏAAA'AAIOï 
AAÏ2TAK0N alatt, melyet két különböző szöveg-
ben (átiratban) ad görögül 86—90-ig. 

II. Note. E részben I—XLVIII-ig terjedő, bámulatos tudo-
mányosságról tanúskodó notá-ban adja szerző az V. századnak oly 
kultúrképét, mely az idevágó irodalomban unikum-számba megy. 
Majd a tartalomjegyzék következik 295—306-ig. 

A nagyszerű munkát három facsimile zárja: 
1. Latin codex — Cod. escurial. a, II, 9. sec. X. 108. old. 
2. « « Bibi. de Valenciennes, No. 521., 84. old. 
3. Görög « Cod. Barberin. III. 37. sec. XI. 46. és 65. 

oldalról. 
Szövegbe nyomtatva egy rajz, ugyanaz, mint a címlapon, a 

bevezetés utolsó oldalán, a LXXIX. oldalon. 
Az óhajtás, amelynek a bibornok az Introduzione végén 

kifejezést adott, nemsokára visszhangra talált. Nem kisebb ember, 
mint Georges Goyau volt az első, aki a Rampolla biborostól 
feltárt s rendezett adatok alapján Szent Melánia élete történeté-
nek megírására vállalkozott.1 Utána, teljesen függetlenül Goyau 
művétől, egy olasz grófnő, Elena da Persico, maga is elismert 
írói talentum, vállalta nagy ambícióval ugyané munkát. Azáltal, 
hogy a bevezetést s a forrásmunkák excursusait, amennyiben 
azok szélesebb körök érdeklődését vehetik igénybe, a leglelki-

1 Sainte Mélanie (383—439.) par Q. Goyau. Paris, Lecoffre. 1908-ban 
már harmadik kiadása jelent meg. 
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ismeretesebben felhasználta s művészi érzékkel szőtte össze, 
munkájának általános egyház- és kultúrtörténeti értéket s jelen-
tőséget biztosít. A haldokló pogányság és a győztesen felvonuló 
kereszténységnek végső, elkeseredett harca, az előkelő patriciusi 
köröknek életmódja, palotáik és villáik berendezése, a ker. női 
ifjúságnak neveltetése és tanulmányai, az örök városnak meg-
hódítása Alarik által, a római és byzanci császári udvarok pompás 
élete, a szerzetesi életnek fellendülése, a lybiai remeték élete, az 
afrikai és palaestinai egyházak rítusai, mind színpompás és eleven 
s részben új leírásban vonulnak el szemeink előtt. Szellemi és 
világi nagyok alakjai, kik Melániával családja vagy utazásai révén 
vonatkozásban állottak, mint a pogány pontifex, Ceionius Rufinus 
Albus, a római praefektus Volusianus, Honorius császár, Serena 
fejedelemnő, Pulcheria és Eudokia császárnők, a nagy egyház-
tanítók és püspökök : Szent Ágoston, Alexandriai Cyrillus, Arany-
szájú szent János, Thagaste püspöke Alypius, Nolai szent Paulinus, 
Szent Jeromos, kiváló római nők és szüzek, mint Antónia Melánia, 
Paula, Asella, Eustochium, Blesilla, Therasia, az eretnek Rufinus 
érdekes megvilágításban lépnek elénk. A szent alakjának meg-
mintázása pedig oly kiválóan sikerült, hogy maga a bibornok a 
grófnőhöz intézett levelében őszinte örömét fejezi ki szerzőnőnek 
azon művészete fölött, mellyel neki «Szent Melániának oly 
mennyei módon gyöngéd s másrészt oly férfias vonásait kiemelni 
s szép összképnek feldolgozni sikerült.» Rampolla bibornok úgy 
találja, hogy századunk nem egy tekintetben hasonlít a IV. század-
hoz s azért a IV. század nagy hősnője életének olvasása korunk-
ban is nagy tanulsággal szolgál ; Elena da Persiconak nagy érdeme, 
hogy munkájával e nemes alakot mindnyájunkhoz közel hozta s 
megismertette.1 

Hogy a bibornok még 70 éves korában is oly váratlan 
hirtelenül bekövetkezett haláláig mily fáradhatatlanul dolgozott, 
annak ékesenszóló tanúi azok a munkák és kéziratok, amelyek 
hagyatékában maradtak. Ezek között vannak vatikáni körökből 
nyert értesülésünk szerint egy «Nagy Károly császár»-ról szóló 
munka kéziratai, mely kétségkívül a középkor leghatalmasabb 

1 Elena da Persico : Santa Melania, Giuniore, Senatrice Romana. 383— 
439. Una pagina di azione femminile nel secolo V. Dai documenti raccolti da 
Sua Eminenza il Card. M. Rampolla del Tindaro. Torino, 1909. Libreria Sacro 
Cuore, Rimpetto ai SS. Martiri. E munkának olasz eredetiből való, egyedül 
jogosított magyar fordítása az év végén jelenik meg. 
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uralkodója halálának 1100 éves évfordulójára készült. Egyik utolsó 
művét tehát arról a nagy országszervezőről írta, aki az Imperium 
és Sacerdotium egységének ideáljában a Theocratia fönséges 
uralmát kivánta megvalósítani. 

Teljesen befejezetten, nyomtatásra készen maradt titkárjának 
Msg. Rocchinak közlése szerint a bibornoknak egy másik, az ú. 
n. «Liberius-kérdés»-ről írt munkája. Érdekes és jellemző, hogy 
Rampolla, kinek mint ifjú papnak első munkája Szent Péter 
tanítói kathedrájának, mint infallibile magisterium-nak nagyszerű 
demonstratiója volt, utolsó, posthumus munkáját is, mint a bibor 
viselője, ugyanazon Szentszék tanítói hivatala védelmének szenteli. 
Anima fidelis, vere pia! 

Átadott volt ezenkívül Rampolla még életében a kiváló 
katakomba-kutatónak, Wilpertnek, a régi Rómát ábrázoló térképre 
vonatkozó egy dolgozatot publikálás végett. E dolgozat Wilpert-
nek «Christliche Malereien und Mosaiken» cimű hézagpótló, 
monumentális munkájában körülbelül ez év végén fog megjelenni.1 

Ha ez utóbbi munkákról bővebben nem is szólhatunk, de 
mindenesetre örülünk, hogy szerencsések lehettünk Rampolla 
bibornokot bármely nyelven megjelenő tudományos szemlék meg-
előzésével összes műveinek alapján mint tudóst méltathatni.2 

Kéziratainak emlékiratszerű részei egyéb documentumokkal 
egyetemben a vatikáni titkos archívumba kerültek. Ezekről egyelőre 
semmit megtudni nem lehet, de hogy a jövő történetirója első-
rangú fontosságú adatokat fog azokból meríthetni, az kétségtelen. 

Kisértsük meg ezek után a boldog emlékű főpap lelkét 
műveinek nyomán analizálni, hogy annak folytán e kiváló lélek-
nek synthesisét adhassuk. Ha Rampolla biboros műveit végig-
tekintjük s az azok mögött álló embert keressük, nem állunk 
nehéz föladat előtt, nem nehéz élete- s műveinek egységét meg-
találnunk. S ha egy nagy férfiúnak, különösen egy geniális em-
bernek egész kilétére nézve sohasem lehet közömbös az, hogy 

1 A három folió-kötet ára 1000 korona lesz. 
2 Legyen szabad e helyen leghálásabb köszönetemet kifejeznem Rómában 

élő hazánkfiának, dr. Luttor Ferenc, püspöki könyvtáros úrnak, aki előkelő kész-
séggel nemcsak több, tőle kért bibliográfiái adatot volt szives számomra meg-
szerezni, hanem a boldog emlékű bibornok környezetéből szerzett, értékes 
értesüléseit, a helyszínén szerzett közvetetlen impressióit s a vatikáni körökből 
eredő információit is lekötelező szívességgel felajánlotta s rendelkezésemre 
bocsátotta. 
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hol ringott bölcsője, mely kulturából fakadt szellemisége, akkor 
bizonyára Rampolla bibornoknál is sok kapcsolatra kell hogy 
akadjunk származása és szellemének iránya között. 

Valamint ősi, nemes volt az a vér, mely ereiben csörgede-
zett, valamint a legrégibb kulturtalaj volt az, amelyen bölcsője 
ringott s a legszentebb szellemi központ az az örökváros, mely-
nek levegőjét kora ifjúságától beszívta s melynek ihlete lelkét 
oly korán lefoglalta, olyan ez az elme, olyan ez a szív is mind-
végig minden izében : nagyszerű synthesisben tudja magában össze-
foglalni mindazt, ami nagy, fölséges és szent, amiért élni, hevülni 
egy életet hol munkában, hol lemondásban föláldozni érdemes. 
Vértanúi hősök sírja, az Igazság Lelke Péter által az egyházban, 
a pápaság függetlensége, a Theocratia uralmának megvalósítása, 
lemondás a világról és odaadó Istenszolgálat s egy világ sorsának 
javításáért való lankadatlan törekvés: ime ez elmének, hogy úgy 
mondjuk, thémái, problémái; nagy történeti érzék, kegyeletes 
ragaszkodás a nagy traditiókhoz, mélységes meggyőződés, belá-
tások, de mindenekfölött nagy hit, lelkesedés, hűség és odaadás, 
ezek azok a tényezők, amelyek belátásaiban vezetik, elméje föl-
villanásait eszközlik, akaraterejét feszítik s szive utolsó dobbaná-
sait is hevítik. 

Vagy amint Prof. Toniolo a Rivista Internazionale-ben írta : 
Erős volt hite azon történeti misszióban, melyet a Providentia 
minden nemzetek számára a Szentszékben kijelölt s abban az 
egységes, erős és univerzális civilizációban, mely úgy van elren-
delve, hogy központját a Pontificium Romanumban bírja. «Abból 
a természetfölötti fönségből, amelyből sokféle munkássága szá-
mára inspirációt és friss erőt merített, a választott lelkek sajátját 
tevő derűjéből és melegéből bőven hintett és szórt a szociális 
diplomáciai, politikai és tudományos akciók minden útjára, anél-
kül, hogy törekvésének azon pontját valaha is szeme elől veszí-
tené, hol életünk azon ösvényre ér, amely a földet az éggel 
egybeköti. S ebben áll az igazi nagyságnak bizonysága és gló-
riolája.»1 

S most álljunk meg még egy pillanatra a nagy egyház-
fejedelem nemes alakja előtt, hogy még egyszer szemünk elé állít-
suk. Ott lakik a Santa Marta melletti házban, mely egyszerűsé-

1 Rivista Internazionale di Scienze Sociali e discipline ausiliarie. Anno 
1914. Vol. LXIV. fasc. CCLII. pag. 573—4. 
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gével nem sejtetné, hogy bíbornoki lakója van. Oly kicsiny, 
hogy a bibornok titkárjának már nem jut hely benne, csak egy 
régi komornyik van állandóan közelségben. A bibornok csak 
akkor mozdul ki hazulról, mikor a Szent-Péter-templomba megy, 
melynek archypresbytere, vagy valamely hivatalos ülés hívja el 
hazulról. Mert hivatala ugyancsak bőven van : tagja a Congre-
gatio Consistorialis-, Sacramentorum-, de Propaganda Fide-, 
Propaganda pro Causis Ritus Orientalis-, Causarum Eccl. Extra-
ordinariarum-, Studiorum-nak ; résztvett a kánonjog kodifikálását 
végső bizottságban, az Opus Praeservatio Fidei-ben, a Szentszék 
javait administráló commissióban, elnöke a Biblikus Studiumok 
bizottságának, a «Pubbl. Academia di Religione Cattolica»-, az 
Accademia Romana di San Tommaso d'Aquino elnöke. Pedig 
ezen elfoglaltságaiban nem szokta volt beérni azzal, hogy munka-
társainak útmutatást adjon, hanem nem egyszer tanulmányozásá-
val és személyes kutatásával maga merítette ki az ügyeket, mindig 
kiváló részt kérvén azoknak elintézésében. 

De az, aki oly jártas volt a szent és világi tudományokban^ 
ép oly otthonos volt a «Szentek tudományágban. Officiumát oly 
buzgón s lelkiismeretesen végezi, mint valami neopresbyter ; még 
halála előtt való napon, mint a jelzőszalagok mutatták, elvégezte 
a breviáriumot. Lelkének mély vallásossága fohászokban tör ki-
fejezésre. «Láttam — írja egyik tisztelője — egy kis naplófélét, 
melybe 1894-ben, tehát államtitkár korában, sorozatosan 27 kis 
költeményt jegyzett be. Latin versek, egy mélyen vallásos lélek 
inspirált fohászai a Boldogságos Szűzhöz. Az egyik pl. így 
kezdődik: 

«O Maria, 
Tuta via, 
Qua ad vitám pergimus», — 

Mindenesetre alig fog közöttük oly klasszikus vers akadni, 
mint amilyenekben XIII. Leo pápa lelke szólalt meg, de nem is 
szánta azokat egyébre mint gyermeki lelke kiöntésére.» 

Mindennapi elmélkedését rendesen elvégezte. Egy egyszerű 
ádventi meditációs könyv, amely imazsámolyán feküdt, jelzésével 
mutatta, hogy dec. 15-én reggel még elmélkedett. Otthoni élete 
teljes ellentéte volt fejedelmi külsejének. Hálószobája — írja 
előbbi szemtanú — szerzetesi egyszerűségével szinte visszataszítóan 
primitiv. Ebédlőjébe egyszer egy olasz tiszt betévedt, — egy 
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pohár vizet kért s megütközéssel hallotta, hogy a sötét szoba a 
márványasztallappal a biboros ebédlője. 

A szentmisét praeparatio és gratiarum actióval 11/2 óráig 
végezte, hosszú időt töltött a szent titkok vétele után adoratió-
ban. Alsóruhái szakadozott darabokból összefoldozottak voltak. 
Ebédje, vacsorája 2 egyszerű fogásból állott. 

Ilyen volt ennek a tudós bíborosnak benső élete, melynek 
mikéntje mindenkit meggyőzhet arról, hogy disciplinált fellépése 
nem a diplomata sima önfegyelme, hanem mély papi jellemének 
megnyilvánulása volt, alázata pedig az igaz és őszinte keresztényé. 

Utolsó levelei egyikében, több, a modernismusról megjelent 
cikkre vonatkozólag megkérdeztetvén, vájjon nein ő-e azoknak 
szerzője, egyik hozzá közel állott személyiséghez így ír: Még 
álmomban sem gondoltam arra, hogy ilyeneket írjak, «mert ezen 
nehéz vitás kérdésben teljes öntudatán vagyok annak, hogy az 
én szerepem csak a báránykáé, amely magát a pásztortól vezet-
teti, — hogy az én feladatom tanulni és nem tanítani.» 1 

Hisszük, hogy a halál, mely nemes életét oly hirtelen s vá-
ratlan ragadta el s ezzel millió emberi elme számításait húzta 
keresztül, Rampollánál nem okozott ilynemű csalódást. Jól ismerte 
ő a szentek tudományából, hogy az Úr útjai sokkal csodálato-
sabbak és kifürkészhetetlenebbek, mintsem hogy mi azokba bete-
kinthetnénk. «Mily gyámoltalanok az embereknek rövidlátó és 
kicsinyes számításai a Gondviselésnek végzéseivel szemben», írja 
egy helyen «Santa Melania»-jában. 

És azért meg vagyunk mélyen győződve, hogy alázatos, 
Istenbe merült lelke szent nyugalmát az ellene kimondott vétó 
pillanatra sem zavarta meg s az annak utána is oly derűs volt, 
mint az a szépséges kék tyrrheni tenger, amelynek partján szü-
letett. 

Krisztusnak helytartója a legmagasabbra emelte őt, amikor 
a vértanúi hűséget jelképező bíborral kitüntette, de Rampollának 
legnagyobb dicsőségét nem az képezi, hogy bíbort viselt, hanem 
az, hogy e bíbort oly férfiú viselte, miszerint nem a bíbor volt 
Rampollának dísze, hanem Rampolla a bíboré. Sőt örömmel, 
büszkeséggel valljuk, az egész Ecclesia Sancta Romana-é. Ezt 
fejezte ki a pápa lapja, az «Osservatore Romano»,2 mikor a nagy 

1 Rassegna Nazionale, Firenze, 16. Febbraio 1914. 
2 Osservatore Romano, 18. Dicembre 1913. 



FIZETÉSEK NYUGTATÁSA 429 

elköltözöttről ezeket írta: «Uomo di vita austera, di esemplare 
pietà, di vasta e profonda dottrina... il cardinale Rampolla fu 
una delle piíi eminenti figure del Sacro Collegio, lastro e de-
coro délia Chiesa Romana». 

«In memoria aeterna erit iustus.» 
Budapest. Némethy Ernő. 

Fizetések nyugtatása. 

Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religiónál 
12 koronát értek. 

Hittudományi Folyóirat 1912-re: Városi főgimnázium Szeged. 
Religio 1914-re: Bucsányi Sándor 3 Kv Csathó Ferenc 6 K., dr. Csere-

nyey István 6 K-, Cservenka Béla, Endrédy Dénes 6 K., dr. Fekete Vince, 
Ferencrendi Társház Eger, Ferencrendi Társház Nagyatád 3 K., dr. Orósz József, 
Horváth Qyula 3 K-, Kandier János, Kegyesrendi Társház Nyitra. dr. Király 
János, Kir. kath. főgimnázium Besztercebánya 10 K 80 f., Kovalcsik Ferenc 
6 K., Kudora János lovag, Medveczky Ede, dr. Nagy János 6 K., Plébánia 
hivatal Kéménd, Premontrei Kanonokrendi Ház Kassa 2 K 70 f., Ridárcsik 
Imre, Szőcs Albert. 

A jelen füzet az előre megállapított terjedelmet igen 
jelentősen túlhaladja s nem kételkedem, hogy az olvasó 
tartalmával is meg lesz elégedve. Ezzel szemben nagyon 
kérem igen tisztelt megrendelőimet, szíveskedjenek a folyó-
irat díját a rendelkezésükre bocsátott postai befizetési lapon 
beküldeni, hogy a nagy nyomtatási költségeket, a tisztelet-
díjakat s egyéb költségeket födözhessem. A kezelés meg-
könnyítésére azt is kérem, hogy a megrendelők ne könyv-
kereskedő útján, hanem közvetetlenül nálam rendeljenek és 
nálam fizessenek, valamint azt is, hogy ne részletekben, 
hanem egyszerre fizessék az évi 12 korona csekély összeget. 
Ha valaki mégis félévenkint fizet, nem teszek ez ellen 
észrevételt, de a megrendelést mindenesetre egész évre szó-
lónak tekintem, kisebb időre szóló megrendelést ily szerény 
anyagi keretek közt mozgó vállalatnál elfogadni és nyilván-
tartani nem lehet. A Religio fennmaradása és felvirágozta-
tása érdekében arra is kérem a tisztelt megrendelőket, hogy 
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egyeseket, intézeteket' és könyvtárakat új megrendelésre meg-
nyerni igyekezzenek. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a 
címükben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudo-
másomra adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes 
címre, ellenkező esetben a füzet csak hosszas vándorlás 
után, rossz állapotban jut el a címzetthez vagy épen elvész. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

Claske F. Rikárd : Rövid elmélkedések. Jézus Krisztus kín-
szenvedéséről a nagyböjt minden napjára. 8-adrét, 92 oldal. Buda-
pest. Ára 60 fillér. 

Domonkos István: Egy kis fehérvirág tavaszának története. 
8-adrét, 72 oldal. Budapest. 

Egy áldozópap: Vezérkönyv a máriaradnai kegyhelyen vég-
zendő ájtatosságokhoz. 8-adrét, 77 old. Budapest, 1914. Ára 30 fill. 

Dr. Erdőssy Gyula S. J. : Az I. és II. század eretnekeinek 
tanúskodása evangéliumaink hitelessége mellett. 4-edrét, 104 oldal. 
Külön lenyomat a «Hittudományi Folyóirat» 1913-iki évfolyamá-
ból. Budapest. 

Fieber Henrik: Modern művészet. 4-edrét, 330 old. Az «Élet» 
kiadása. 

Földes István: A magyarságért! 4-edrét, 119 old. Ditro, 1913. 
Ára 2 K 

Gineverné Győry Ilona: Angolok. 4-edrét, 286 old. Az «Élet» 
kiadása. 

Dr. HaiczI Kálmán: A garamszentbenedeki apátság története. 
4-edrét, 187 oldal. Kapható a szerzőnél Garamszentbenedeken 
fűzve 5 K, díszes vászonkötésben 6 K, hollandi merített papíron 
6 K, díszes vászonkötésben 7 K. 

Dr. Franz Hettinger: Apologie des Christentums. 4-edrét, 
485 old. Freiburg im Breisgau. 

Dr. Paul Wilhelm von Keppler. Unseres Herrn Trost Erklä-
rung der Abschiedsreden und des hohepriesterlichen Gebetes 
Jesu. 4-edrét, 426 old. Freiburg im Breisgau, 1914. 

Kiss Béla István: Vasárnapi és ünnepi elmélkedések a keresz-
tény nép számára. 4-edrét, 170 old. Budapest, 1914. 
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Koller István: Bölcsészeti és neveléstudományi dolgozatok. 
4-edrét, 75 old. Ára 2 K. Budapest, 1914. 

Kosztolányi Dezső: Modern költők: 4-edrét, 478 old. Az «Élet» 
kiadása. 

Kozári Gyula: Pascal. (Tanulmányok). 4-edrét, 304 old. 
Budapest, 1914. Ára 8 korona. 

La Stella, periodico quindicinale per il popolo. 4-edrét, 15 
oldal. Abbonamento annuo da marzo a marzo: Monarchia Cor. 
2. Estero Cor. 3. 

Josephus Laurentius S.J.: Institutiones iuris ecclesiastici. 4-ed-
rét, 474 old. Friburgi Brisgoviae, 1914. 

Lévay Pál : Az erkölcsi világrend problémája. Külön lenyomat 
«Religio» 1914-iki évfolyamából. 4-edrét, 46 old, Budapest 1914. 

Mellka Antal : Jézus lelkünk buzgó védője. Nagyböjti beszéd-
sorozat. Magyarra fordította P. Tomsa Ambrus. 4-edrét, 95 old. 
Ára 1 K 20 f. Esztergom. 1914. 

Officium majoris hebdomadae a dominica in palmis usque 
ad sabbatum in albis, juxta ordinem breviarii, missalis et ponti-
ficalis Romani. 4-edrét, 452 old. Taurini (Italia), 1914. 

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

O P T I K U S LIBÁL és MÄRZ 
Budapest, 

FSüz le t : VI., Te réz -körű t 54. sz . 
Nyugot i p á l y a u d v a r r a l s zemben . 
F ióküz le t : VI I I . , Józse f -kö rű t 
77-79. üllöiuti s a r o k h á z mellett . 

Szemüvegek . - O r r c s i p 
t e t ő k . — Távcsövek. — 
Lá tcsővek . — Külön fé l e 
h ő m é r ő k . — Bor- és 
m u s t m é r S k . — Fényké-
pészet i c ikkek és k e l -
lékek. 

Régipénzt és földből ásott régi-
séget legmagasabb áron meg-
vesz és jutányosán elad a 

N u m i s m a t i k a i i r o d a 
Budapest, IV., Múzeum-körút 13. III. 7. 

Csuha András papi szabó, 
reverenda- és cimáda-készífő 
Budapest, IV., Papneve lde-u . 8., I I . em. 18. a . 
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Toronyórákat 
tüntetett. Költségvetés díjtalan. Előnyős fizetési feltételek. 

gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
modern kivitelben a V i l l a m o s ó r a 
és toronyóra gyár Buda-
pest, VI. , Sziv-utca 32. sz. 
Budapest székesfőváros szerződéses 
toronyórásai. Több aranyéremmel ki-

Ritka alkalom 
kitűnő fehérneműek mélyen áronaluli 
beszerzésére. Legfinomabb vászonmara-
dékokat (5—12 méteres darabokban) 64 

fillérért méterjét szállít 40 méteres posta-
::: csomagokban míg a készlet tart ::: 

PFEIFFER IGNÁC 
vászonraktára Pápa. 

Wr Mintákat ingyen küldök. 

Budapest, IV. ker., 
Váci-uíca 41. szám. 

A legjobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb .gyára. 

Árjegyzék k ívánatra 
ingyen és b é r m e n t v e . 
T E L E F O N : 1 6 7 — 3 4 . 

8i8;8 8 8 88 88 8 8 888 8 8 888 8 8:8 8 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
O R G O N A . É P Í T É S I 
V M Ő I N T É Z E T . V 

Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállttá okon kitüntetve. 
Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemesliangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú is 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

8 t 8 í 8 t 8 í 8 i 8 { 8 f 8 í 8 t 8 t 8 í s s s s e í 



A 
vo

na
to

k 
in

d
n

l&
s
a

 B
ud

ap
es

t 
к.

 p
.-u

dv
ar

ró
l. 

Ér
vé

ny
es

 1
91

3.
 o

kt
ób

er
 h

j 
И

8!
. 

A
 v

on
at

ok
 é

rk
e
zé

s
e

 B
ud

ap
es

t 
k.

 p
.-u

dv
ar

ra
. 

h
o

n
n

an
 

. 
E

sz
ék

, 
Pé

cs
 

H
at

va
n 

. 
Po

pr
ád

-F
el

ka
, K

as
sa

 
. 

G
ra

z,
 F

eh
ri

ng
 

. 
K

un
sz

en
tm

ik
ló

s-
Ta

ss
 

B
ic

sk
e 

N
ag

yk
át

a 
T

ap
ol

ca
,B

al
at

on
fü

re
d 

Pé
ce

l 
G

öd
öl

lő
 

Sz
ol

no
k 

B
uk

ar
es

t, 
D

eb
re

ce
n 

B
ru

ck
-K

ir
ál

yb
id

a 
. 

Po
pr

ád
-F

el
ka

, K
as

sa
 

W
ie

n,
 G

ra
z 

. 
St

an
is

la
u,

 M
.-S

zi
ge

t 
So

fia
, B

el
gr

ád
, 

B
uk

ar
es

t, 
A

ra
d 

. 
Sz

er
en

cs
 

. 
B

er
lin

, 
R

ut
tk

a 
B

ic
sk

e 
Ta

po
lca

, B
ala

to
nf

ür
ed

 
Fi

um
e,

 B
ró

d 
La

vo
en

e, 
M

ár
am

ar
os

sz
ig

et 
W

ie
n,

 G
ra

z 
C

so
rb

a,
 K

as
sa

 
B

ic
sk

e 
Pé

ce
l 

V
in

ko
vc

e,
Es

zé
k,

 P
éc

s 
. 

B
ra

ss
ó,

 A
ra

d 
. 

T
ri

es
zt

, T
or

bá
gy

 
. 

B
er

lin
, 

R
ut

tk
a 

R
óm

a,
 F

iu
m

e,
 P

éc
s 

. 
K

is
kő

rö
s 

. 
Le

m
be

rg
, P

rz
em

ys
l 

So
fia

, 
B

el
gr

ád
 

G
ra

z,
 T

rie
at

 
. 

G
öd

öl
lő

 
1 

Se
ge

sv
ár

, K
ol

oz
sv

ár
 

. 
B

ai
tf

a,
 C

so
rb

a,
 K

as
sa

 

» 1 ® ® 

Ä-0) 

s " л 
® m • S « S н -a « s» Д® 

В 00 ев H 00 0 
5 

- J 
.M-a to S влез S 
с ь~.о 'Я 

Í Z B H ! 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

vonat 
neme 

SZ
. V

 
« 

gy
-v

 
gy

-v
 

SZ
. V

 

gy
.v

 

sz
.v

 

V.
 V

 
sz

.v
 

gy
.v 

SZ
. V

 
gy

.v
 

« 
SZ

. V
 

gy
-T

 
• « 

SZ
. V

. 
« 

ГУ
- V

 
ik

 é
i 

JÓ
ZE

 

SZ
. V

 
« « a 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

1 perc I 

56
 

10
 

20
 

25
 

40
 

00
 

10
 

00
 

20
 

25
 

00
 

15
 

20
 

25
 

35
 

00
 

20
 

25
 

35
 

45
 

50
 

05
 

15
 

45
 

Ш
 

10
 

2(1
 

28
 

35
; 

35
; 

55
j 

25
! 

45
' 

itc
 

to
 

DO
 

50
 

17
 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

lóra 1 2 2 2 2 8 3 4 4 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

от
 É ei 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

vonat-
sz ám 

19
01

 
32

5 
15

01
 

13
01

 
91

9 
23

a 
52

1 
11

11
 

82
7 

82
9 

51
1a

4) 
51

1 15
 

15
07

»)
 

8 
17

05
 

90
7 60
7 

42
1 

80
5 25

 
11

09
 

10
09

 
40

5 9 
15

11
 

27
 

83
1 

19
07

 
60

3 29
«) 

30
3 

10
01

 
91

5 
40

3 
90

5 
18

03
 

33
3 

52
5 

15
03

 

A 
V

. 

51
5')

 
51

7 
31

1»
) 

91
7 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

h
o

n
n

an
 

D
él

el
ff

tt
 

B
er

lin
, 

R
ut

tk
a 

D
eb

re
ce

n,
 N

ag
yv

ár
ad

 
H

at
va

n 
Es

zé
k,

 T
ap

ol
ca

 
B

ra
ss

ó,
 A

ra
d 

So
fia

, B
ró

d,
 B

el
gr

ád
 

To
rb

ág
y 

Pé
ce

l 
K

om
ár

om
 

St
an

is
la

u,
 M

.-S
zi

ge
t 

W
ie

n 
U

nb
er

£,
Po

pr
ád

-F
el

ka
,K

as
sa

 
N

ag
yv

ár
ad

 
Le

m
be

rg
, 

St
ry

j, 
K

as
sa

 
F

iu
m

e,
 Z

ág
rá

b 
R

óm
a,

T
ri

es
zt

, F
iu

m
e 

G
öd

öl
lő

 
B

ra
ss

ó,
 K

ol
oz

sv
ár

 
K

un
sz

en
tm

ik
ló

s, 
T

as
s 

G
öd

öl
lő

 
H

at
va

n 
B

ic
sk

e 
G

ra
z,

 F
eh

rin
g 

Sa
ra

je
vo

, 
B

el
gr

ád
 

B
ár

tf
a,

 C
so

rb
a,

 K
as

sa
 

Pa
ks

 
B

uk
ar

es
t, 

K
ol

oz
sv

ár
 

H
at

va
n 

G
yő

r 
B

er
lin

, R
ut

tk
a 

Fi
um

e,
 T

ap
ol

ca
 

Sz
ab

ad
ka

 
Br

ur
k-

Ki
rá

ly
hi

da
, S

zo
mb

at-
M

is
ko

lc
 

[h
ely

, S
op

ro
n 

C
an

ne
s,

N
iz

za
, 

B
ic

sk
e 

Na
gy

vá
rad

, D
eb

rec
en

, I
ra

d 
D

él
u

tá
n

 
G

öd
öl

lő
 

B
uk

ar
es

t, 
A

ra
d 

Ee
rli

n,
 B

ut
tk

a 
Ko

ns
tan

tin
áp

oly
, B

elg
rád

 
Le

m
be

rg
, 

K
as

sa
 

W
ie

n,
 S

op
ro

n 
B

uk
ar

es
t, 

A
ra

d 
Sa

ra
jev

o, 
Br

ód
, S

za
ba

db
a 

Lo
nd

on
, P

ár
is

, W
ie

n 
') 

V
as

ár
na

pr
ól

 h
et

fő
re

 h
aj

ló
 é

jje
le

n 
kö

zi
. '

) 
Fi

um
.-t

ól
 A

do
ny

 P
us

zt
as

za
bo

lc
 si

g 
m

ár
c.

 
l-

tő
l 

kö
zi

. 
») 

B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

tő
l 

B
pe

st
 к

 
p.

 u
.-

ig
fe

br
. 7

-t
ől

 á
pr

. 2
9-

ig
 

ét
fó

n.
 s

ze
r-

dá
n 

és
 s

zo
m

ba
to

u 
a 

ri
vi

er
a-

tir
ol

-w
ie

u-
bp

es
ti 

ex
pr

es
sv

on
at

 
ha

 o
ko

cs
iiá

t 
is

 to
vá

b 
bi

tj
a.

 '
) 

M
in

de
n 

va
sá

r, 
és

 k
et

tő
- 

ün
ne

p 
m

ás
od

ik
 n

ap
já

n 
kö

zi
. 

») 
D

ec
. 1

5-
tő

l b
ez

ár
ó-

lag
 f

eb
r. 

28
-ig

 k
öz

i. 
') 

To
rb

ág
yt

ól
 B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
ij 

va
sá

r 
és

 ü
nn

ep
 e

lő
tti

 k
öz

n.
 

kö
zi

. 
')

 C
sa

k 
hé

tfő
n 

és
 

ün
ne

p 
ut

án
i 

kö
zn

. 
kö

zi
. 

') 
C

sa
k 

hé
tk

üz
na

oo
ko

n 
kö

zi
. 

vonat 
neme 

V.
 V

. 
tv

sz
. 

sz
.v

. 

gy
.v

. 
SZ

. V
. 

gy
.v

. 

sz
.v

. • 

gy
- V

. 
SZ

. V
 

gy
-v

. 
.Z

.V
. 

gy
. 

V.
 

SZ
. V

. 
« 

gy
.v

. 
a « 

SZ
. V

. 
gy

. V
. 

a • 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

1 P«« I 

10
 

20
 

30
 

80
 

45
 

45
 

55
 

00
 

05
 

15
 

£5
 

30
 

40
 

50
 

50
 

00
 

06
 

20
 

25
 

30
 

40
 

45
 

00
 

10
 

15
 

20
 

85
 

45
 

20
 

25
 

36
 

55
 

05
 

20
 

45
 

80
 

10
 

30
 

50
 

00
 

05
 

20
 

25
 

80
 

40
 

')
 V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

éra 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10
 

10
 

10
 

11
 

12
 

12
 

12
 1 1 1 1 1 1 

') 
V

as
ár

na
pr

ól
 h

et
fő

re
 h

aj
ló

 é
jje

le
n 

kö
zi

. '
) 

Fi
um

.-t
ól

 A
do

ny
 P

us
zt

as
za

bo
lc

 si
g 

m
ár

c.
 

l-
tő

l 
kö

zi
. 

») 
B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
tő

l 
B

pe
st

 к
 

p.
 u

.-
ig

fe
br

. 7
-t

ől
 á

pr
. 2

9-
ig

 
ét

fó
n.

 s
ze

r-
dá

n 
és

 s
zo

m
ba

to
u 

a 
ri

vi
er

a-
tir

ol
-w

ie
u-

bp
es

ti 
ex

pr
es

sv
on

at
 

ha
 o

ko
cs

iiá
t 

is
 to

vá
b 

bi
tj

a.
 '

) 
M

in
de

n 
va

sá
r, 

és
 k

et
tő

- 
ün

ne
p 

m
ás

od
ik

 n
ap

já
n 

kö
zi

. 
») 

D
ec

. 1
5-

tő
l b

ez
ár

ó-
lag

 f
eb

r. 
28

-ig
 k

öz
i. 

') 
To

rb
ág

yt
ól

 B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

ij 
va

sá
r 

és
 ü

nn
ep

 e
lő

tti
 k

öz
n.

 
kö

zi
. 

')
 C

sa
k 

hé
tfő

n 
és

 
ün

ne
p 

ut
án

i 
kö

zn
. 

kö
zi

. 
') 

C
sa

k 
hé

tk
üz

na
oo

ko
n 

kö
zi

. 

vonat-
szám 

88
9 

e4
6 

80
9 

19
05

 
60

9 
90

9 19
 

81
8 17
 

17
07

 
11

 
15

06
 

M
3a

<)
 

40
7 

10
07

 
10

03
 

81
6 

61
8 

91
7a

 
31

7 
81

9 21
 

18
09

 
91

1 
15

18
 

10
16

 
61

9 
82

1 13
 

80
7 

10
06

ц 
91

3'
 

6 
40

9 28
«) 

60
6 

32
3 

eu
 

80
1 

90
S 

40
1 7 

60
1 

12
01

 1 
') 

V
as

ár
na

pr
ól

 h
et

fő
re

 h
aj

ló
 é

jje
le

n 
kö

zi
. '

) 
Fi

um
.-t

ól
 A

do
ny

 P
us

zt
as

za
bo

lc
 si

g 
m

ár
c.

 
l-

tő
l 

kö
zi

. 
») 

B
pe

st
-K

el
en

fö
ld

tő
l 

B
pe

st
 к

 
p.

 u
.-

ig
fe

br
. 7

-t
ől

 á
pr

. 2
9-

ig
 

ét
fó

n.
 s

ze
r-

dá
n 

és
 s

zo
m

ba
to

u 
a 

ri
vi

er
a-

tir
ol

-w
ie

u-
bp

es
ti 

ex
pr

es
sv

on
at

 
ha

 o
ko

cs
iiá

t 
is

 to
vá

b 
bi

tj
a.

 '
) 

M
in

de
n 

va
sá

r, 
és

 k
et

tő
- 

ün
ne

p 
m

ás
od

ik
 n

ap
já

n 
kö

zi
. 

») 
D

ec
. 1

5-
tő

l b
ez

ár
ó-

lag
 f

eb
r. 

28
-ig

 k
öz

i. 
') 

To
rb

ág
yt

ól
 B

pe
st

-K
el

en
fö

ld
ij 

va
sá

r 
és

 ü
nn

ep
 e

lő
tti

 k
öz

n.
 

kö
zi

. 
')

 C
sa

k 
hé

tfő
n 

és
 

ün
ne

p 
ut

án
i 

kö
zn

. 
kö

zi
. 

') 
C

sa
k 

hé
tk

üz
na

oo
ko

n 
kö

zi
. 

h
o

v
á 

Sz
ol

no
k 

Sz
ab

ad
ka

, 
Sa

ra
je

vo
 

Ta
po

lc
a,

 
Es

zé
k 

B
el

gr
ád

, K
on

st
an

tin
. 

Pa
ks

 
K

om
ár

om
 

G
öd

öl
lő

 
ár

ad
, B

uk
are

st,
 M

.-s
zlg

et 
La

w
oc

ne
, 

Le
m

be
rg

 
Cy

Sr
, S

op
ron

, S
zo

mb
ath

ely
, 

G
öd

öl
lő

 
[W

ien
 

N
ag

yk
át

a,
 S

zo
ln

ok
 

R
ut

tk
a,

 B
er

lin
 

Ku
ns

ze
ntm

ikl
ós

-T
as

a 
Fi

um
e, 

Ró
ma

, N
áp

oly
 

K
ol

oz
sv

ár
, 

B
ra

ss
ó 

Pé
ce

l 
H

at
va

n 
B

ic
sk

e 
K

un
sz

en
tm

ik
ló

s-
Ta

ss
 

N
ag

yk
át

a,
 S

zo
ln

ok
 

H
at

va
n 

Fi
um

e,
 N

iz
za

, C
an

ne
s 

M
.-S

zi
ge

t, 
St

an
is

la
u 

K
as

sa
, C

so
rb

a,
 B

ár
tf

a 
B

el
gr

ad
, S

ar
aj

ev
o 

Pé
cs

, 
B

ró
d 

G
öd

öl
lő

 
Sz

ol
no

k 
G

yő
r, 

G
ra

z 
A

ra
d,

 B
ra

ss
ó 

K
as

sa
,C

so
rb

a,
 B

ár
tf

a 
Pé

ce
l 

Fi
um

e,
 T

ap
ol

ca
 

K
as

sa
, C

so
rb

a,
 L

em
b.

 
Sz

om
ba

th
el

y,
 W

ie
n 

R
ut

tk
a,

 P
op

rá
d-

Fe
lk

a 
B

ro
d,

 B
el

gr
ád

, S
of

ia
 

A
ra

d,
 D

eb
re

ce
n 

M
isk

ol
c,

 К
ам

а 
B

ic
sk

e 

iu
lá

sa
 B

ud
ap

es
t-

tv
ár

os
ró

l. 
D

él
ut

án
. 

G
öd

öl
lő

 
>) 

D
ec

z.
 1

5 
lő

l 
be

zá
ró

la
g 

fe
br

. 
24

-ig
 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

»)
 N

ag
yk

at
át

ól
 S

zo
ln

ok
ig

 
cs

ak
 

sz
om

ba
to

n 
és

 
üt

in
ep

 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

»)
 M

ár
ci

us
 l

-tő
l 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

A
zo

nk
ív

ül
 B

ud
ap

es
t 

k
. 

p.
 u

.-r
ol

 B
ud

ap
es

t-
K

el
en

fö
ld

ig
 f

eb
r. 

2-
tő

l 
áp

r. 
25

-ig
 m

in
de

n 
hé

tfő
n,

 c
sü

tö
rt

ök
ön

 é
s 

sz
om

ba
to

n 
a 

w
ie

n-
bu

da
pe

st
-t

ir
ol

-
riv

ie
ra

i 
ex

pr
es

sv
on

at
 

há
ló

ko
cs

ijá
va

l 
is

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
sz

om
ba

to
n 

és
 

ün
ne

p 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

hé
tk

öz
na

po
ko

n 
kö

zl
ek

ed
ik

. 

vonat 
neme 

ez
. 

V.
 

gy
. 

V.
 

ш 
' 

* 

SZ
. V

. 
с • 

gy
- 

V.
 

SZ
. V

. 
gy

.v
. 

SZ
. V

. 
« «
 

« 

gy
.v

. 
SZ

. V
. 

с с а с « с ш 
gy

.v
. 

SZ
. V

. 
« ш « « 

V 
g 

gy
. v

. 
SZ

. V
. 

« « 
V.

 V
. 

SZ
. V

. 
« 

V.
 V

. 
SZ

. V
. 

ok
 l

n<
 

Jó
zs

e 

SZ
. V

. 
>) 

D
ec

z.
 1

5 
lő

l 
be

zá
ró

la
g 

fe
br

. 
24

-ig
 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

»)
 N

ag
yk

at
át

ól
 S

zo
ln

ok
ig

 
cs

ak
 

sz
om

ba
to

n 
és

 
üt

in
ep

 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

»)
 M

ár
ci

us
 l

-tő
l 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

A
zo

nk
ív

ül
 B

ud
ap

es
t 

k
. 

p.
 u

.-r
ol

 B
ud

ap
es

t-
K

el
en

fö
ld

ig
 f

eb
r. 

2-
tő

l 
áp

r. 
25

-ig
 m

in
de

n 
hé

tfő
n,

 c
sü

tö
rt

ök
ön

 é
s 

sz
om

ba
to

n 
a 

w
ie

n-
bu

da
pe

st
-t

ir
ol

-
riv

ie
ra

i 
ex

pr
es

sv
on

at
 

há
ló

ko
cs

ijá
va

l 
is

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
sz

om
ba

to
n 

és
 

ün
ne

p 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

hé
tk

öz
na

po
ko

n 
kö

zl
ek

ed
ik

. 

[ perc 

40
 

45
 

55
 

20
 

30
 

25
 

25
 

00
 

10
 

16
 

20
 

40
 

55
 

05
 

15
 

16
 

25
 

40
 

45
 

55
 

10
 

20
 

85
 

40
 

45
 

00
 

05
 

30
 

40
 

00
 

15
 

30
 

00
 

05
 

25
 

26
 

55
 

10
 

15
 

25
 

85
 

56
 

at
 

00
 

>) 
D

ec
z.

 1
5 

lő
l 

be
zá

ró
la

g 
fe

br
. 

24
-ig

 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
»)

 N
ag

yk
at

át
ól

 S
zo

ln
ok

ig
 

cs
ak

 
sz

om
ba

to
n 

és
 

üt
in

ep
 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
»)

 M
ár

ci
us

 l
-tő

l 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
A

zo
nk

ív
ül

 B
ud

ap
es

t 
k

. 
p.

 u
.-r

ol
 B

ud
ap

es
t-

K
el

en
fö

ld
ig

 f
eb

r. 
2-

tő
l 

áp
r. 

25
-ig

 m
in

de
n 

hé
tfő

n,
 c

sü
tö

rt
ök

ön
 é

s 
sz

om
ba

to
n 

a 
w

ie
n-

bu
da

pe
st

-t
ir

ol
-

riv
ie

ra
i 

ex
pr

es
sv

on
at

 
há

ló
ko

cs
ijá

va
l 

is
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

sz
om

ba
to

n 
és

 
ün

ne
p 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
hé

tk
öz

na
po

ko
n 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

éra 2 2 2 8 3 4 4 I 5 6 6 6 6 6 6 6 6 в в 6 8 8 8 ti
 

9 I 10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

и
 

II
 

И
 

11
 

11
 

on
 7 

>) 
D

ec
z.

 1
5 

lő
l 

be
zá

ró
la

g 
fe

br
. 

24
-ig

 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
»)

 N
ag

yk
at

át
ól

 S
zo

ln
ok

ig
 

cs
ak

 
sz

om
ba

to
n 

és
 

üt
in

ep
 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
»)

 M
ár

ci
us

 l
-tő

l 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
A

zo
nk

ív
ül

 B
ud

ap
es

t 
k

. 
p.

 u
.-r

ol
 B

ud
ap

es
t-

K
el

en
fö

ld
ig

 f
eb

r. 
2-

tő
l 

áp
r. 

25
-ig

 m
in

de
n 

hé
tfő

n,
 c

sü
tö

rt
ök

ön
 é

s 
sz

om
ba

to
n 

a 
w

ie
n-

bu
da

pe
st

-t
ir

ol
-

riv
ie

ra
i 

ex
pr

es
sv

on
at

 
há

ló
ko

cs
ijá

va
l 

is
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

sz
om

ba
to

n 
és

 
ün

ne
p 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
hé

tk
öz

na
po

ko
n 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

vonat- 1 
szám j 

61
8 

12
02

 
19

02
 

90
4 

10
16

 
18

 
82

2 
во

в 
41

0 в 
82

4 
62

2 
80

8 
92

0 
10

04
 

61
4 

32
6 

82
8 28
 

92
0а

 
52

4»
) 

16
 

33
2 

10
06

»)
 

17
08

 
16

14
 

91
0 

19
08

 
33

4 
52

6«
) 

13
08

 
61

0 
15

06
 

33
6 

10
10

 
40

8 12
 

83
8 

91
2 

61
4 

42
2 14

а 

F
 

88
0»

) 
>) 

D
ec

z.
 1

5 
lő

l 
be

zá
ró

la
g 

fe
br

. 
24

-ig
 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

»)
 N

ag
yk

at
át

ól
 S

zo
ln

ok
ig

 
cs

ak
 

sz
om

ba
to

n 
és

 
üt

in
ep

 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

»)
 M

ár
ci

us
 l

-tő
l 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

A
zo

nk
ív

ül
 B

ud
ap

es
t 

k
. 

p.
 u

.-r
ol

 B
ud

ap
es

t-
K

el
en

fö
ld

ig
 f

eb
r. 

2-
tő

l 
áp

r. 
25

-ig
 m

in
de

n 
hé

tfő
n,

 c
sü

tö
rt

ök
ön

 é
s 

sz
om

ba
to

n 
a 

w
ie

n-
bu

da
pe

st
-t

ir
ol

-
riv

ie
ra

i 
ex

pr
es

sv
on

at
 

há
ló

ko
cs

ijá
va

l 
is

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
sz

om
ba

to
n 

és
 

ün
ne

p 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

hé
tk

öz
na

po
ko

n 
kö

zl
ek

ed
ik

. 

h
ov

á
 

D
él

el
S

tt
 

B
al

 at
on

fü
re

d,
 T

ap
ol

c а
 

H
at

va
n 

R
ut

tk
a,

 B
er

lin
 

B
ic

sk
e 

W
ie

n,
 G

ra
z,

 S
op

ro
n 

K
as

sa
, C

so
rb

a,
 B

ár
tf

a 
K

as
sa

 
C

so
rb

a 
(F

iu
m

e,
To

rin
o,

 R
óm

a,
 

\P
éc

s,
 V

in
ko

vc
e 

A
ra

d,
 B

ra
ss

ó 
Be

lgr
ád

, S
oí

a, 
Sa

ra
jev

o 
Fe

nr
in

g.
G

ra
z,

 T
rie

sz
t 

/S
tr

yj
, 

Pr
ze

m
ys

l, 
\L

em
be

rg
 

G
öd

öl
lő

 
Be

lg
rá

d, 
So

la,
 f

in
to

ra
 

A
ra

o,
B

ra
ss

ó,
B

uk
ar

es
t 

M
un

ká
cs

, 
La

w
oc

ne
 

K
ol

oz
sv

ár
, 

B
ra

ss
ó 

Es
zé

k,
 B

ró
d 

R
ut

tk
a,

 B
er

lin
 

M
.-S

zi
ge

t, 
St

an
is

la
u 

W
ie

n,
 

So
pr

on
 

B
ic

sk
e 

K
as

sa
, P

op
rá

d-
Fe

lk
a 

K
un

sz
en

tm
ik

ló
s-

T
as

s 
N

ag
yk

át
a 

B
al

at
on

fü
re

d,
T

ap
ol

ca
 

B
ic

sk
e D

él
n

tá
n

 
A

ra
d,

 T
öv

is
, M

.-S
zi

ge
t 

Ú
jv

id
ék

, 
Sa

ra
je

vo
 

H
at

va
n 

Sz
om

ba
th

el
y,

 
W

ie
n 

Fi
um

e, 
Ró

ma
, F

.sz
éb

 
K

as
sa

, P
op

rá
d-

Fe
lk

a 
G

öd
öl

lő
 

Fj
hr

in
g,

 G
ra

z 
S.

-a
lja

uj
b.

, L
em

be
rg,

 K
ass

a 
W

ie
n,

 P
ár

is
 

A
ra

d,
 B

uk
ar

es
t 

K
is

kő
rö

s 
R

ut
tk

a,
 B

er
lin

 
H

at
va

n 
Pé

ce
l 

B
ic

sk
e 

>) 
D

ec
z.

 1
5 

lő
l 

be
zá

ró
la

g 
fe

br
. 

24
-ig

 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
»)

 N
ag

yk
at

át
ól

 S
zo

ln
ok

ig
 

cs
ak

 
sz

om
ba

to
n 

és
 

üt
in

ep
 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
»)

 M
ár

ci
us

 l
-tő

l 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
A

zo
nk

ív
ül

 B
ud

ap
es

t 
k

. 
p.

 u
.-r

ol
 B

ud
ap

es
t-

K
el

en
fö

ld
ig

 f
eb

r. 
2-

tő
l 

áp
r. 

25
-ig

 m
in

de
n 

hé
tfő

n,
 c

sü
tö

rt
ök

ön
 é

s 
sz

om
ba

to
n 

a 
w

ie
n-

bu
da

pe
st

-t
ir

ol
-

riv
ie

ra
i 

ex
pr

es
sv

on
at

 
há

ló
ko

cs
ijá

va
l 

is
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

sz
om

ba
to

n 
és

 
ün

ne
p 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
hé

tk
öz

na
po

ko
n 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

vonat 
neme 

sz
.v

. 
« 

gy
-v

-
SZ

. V
. 

Ш 
gy

-v
. 

SZ
. V

. 
gy

.v
. 

• « a 

SZ
. V

. 
с a 

SZ
. V

. 
« « « 

• 
« 

gy
.v

-
SZ

. V
. 

gy
-v

. 
sz

.v
. 

a • « « « с Щ в 
gy

- 
v.

 
SZ

. V
. 

gy
- 

V- a « 1
 

j S
Z.

 V
. 

:gy
 v

. 
i S

Z.
 V

. 
a с 

>) 
D

ec
z.

 1
5 

lő
l 

be
zá

ró
la

g 
fe

br
. 

24
-ig

 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
»)

 N
ag

yk
at

át
ól

 S
zo

ln
ok

ig
 

cs
ak

 
sz

om
ba

to
n 

és
 

üt
in

ep
 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
»)

 M
ár

ci
us

 l
-tő

l 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
A

zo
nk

ív
ül

 B
ud

ap
es

t 
k

. 
p.

 u
.-r

ol
 B

ud
ap

es
t-

K
el

en
fö

ld
ig

 f
eb

r. 
2-

tő
l 

áp
r. 

25
-ig

 m
in

de
n 

hé
tfő

n,
 c

sü
tö

rt
ök

ön
 é

s 
sz

om
ba

to
n 

a 
w

ie
n-

bu
da

pe
st

-t
ir

ol
-

riv
ie

ra
i 

ex
pr

es
sv

on
at

 
há

ló
ko

cs
ijá

va
l 

is
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

sz
om

ba
to

n 
és

 
ün

ne
p 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
hé

tk
öz

na
po

ko
n 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

! perc 1 

40
 

2!.
 

2S
 

25
 

80
 

45
 

60
 

10
 

20
 

26
 

85
 

55
 

10
 

30
 

35
 

00
 

05
 

45
 

65
 

20
 

20
 

30
 

30
 

46
 

20
 

25
 

40
 

00
 

05
 

10
 

15
 

20
 

25
 

30
 

80
; 

>) 
D

ec
z.

 1
5 

lő
l 

be
zá

ró
la

g 
fe

br
. 

24
-ig

 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
»)

 N
ag

yk
at

át
ól

 S
zo

ln
ok

ig
 

cs
ak

 
sz

om
ba

to
n 

és
 

üt
in

ep
 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
»)

 M
ár

ci
us

 l
-tő

l 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
A

zo
nk

ív
ül

 B
ud

ap
es

t 
k

. 
p.

 u
.-r

ol
 B

ud
ap

es
t-

K
el

en
fö

ld
ig

 f
eb

r. 
2-

tő
l 

áp
r. 

25
-ig

 m
in

de
n 

hé
tfő

n,
 c

sü
tö

rt
ök

ön
 é

s 
sz

om
ba

to
n 

a 
w

ie
n-

bu
da

pe
st

-t
ir

ol
-

riv
ie

ra
i 

ex
pr

es
sv

on
at

 
há

ló
ko

cs
ijá

va
l 

is
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

sz
om

ba
to

n 
és

 
ün

ne
p 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
hé

tk
öz

na
po

ko
n 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

óra 6 Б 6 в в 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10
 

10
 

10
 

И
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 1
 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
>) 

D
ec

z.
 1

5 
lő

l 
be

zá
ró

la
g 

fe
br

. 
24

-ig
 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

»)
 N

ag
yk

at
át

ól
 S

zo
ln

ok
ig

 
cs

ak
 

sz
om

ba
to

n 
és

 
üt

in
ep

 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

»)
 M

ár
ci

us
 l

-tő
l 

kö
zl

ek
ed

ik
. 

A
zo

nk
ív

ül
 B

ud
ap

es
t 

k
. 

p.
 u

.-r
ol

 B
ud

ap
es

t-
K

el
en

fö
ld

ig
 f

eb
r. 

2-
tő

l 
áp

r. 
25

-ig
 m

in
de

n 
hé

tfő
n,

 c
sü

tö
rt

ök
ön

 é
s 

sz
om

ba
to

n 
a 

w
ie

n-
bu

da
pe

st
-t

ir
ol

-
riv

ie
ra

i 
ex

pr
es

sv
on

at
 

há
ló

ko
cs

ijá
va

l 
is

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
sz

om
ba

to
n 

és
 

ün
ne

p 
el

őt
ti 

kö
zn

ap
ok

on
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

hé
tk

öz
na

po
ko

n 
kö

zl
ek

ed
ik

. 

vonat-
szám 

11
10

 
81

0 
80

2 22
 8 

16
02

 
15

12
 

10
02

 
60

2 
90

6 
18

02
 

40
2 

81
2 

90
8 

60
8 

4С
З 

61
2 

19
06

 
30

6 
17

0«
 2 22
а 

15
08

«)
 

91
8 

51
6 

11
12

 
24

 

61
2 

91
4 

81
4 10

 
10

08
 

15
04

 
81

6 
13

04
 

4U
4 4 

60
4 

91
6 

80
4 

81
8 

82
0 26

 >) 
D

ec
z.

 1
5 

lő
l 

be
zá

ró
la

g 
fe

br
. 

24
-ig

 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
»)

 N
ag

yk
at

át
ól

 S
zo

ln
ok

ig
 

cs
ak

 
sz

om
ba

to
n 

és
 

üt
in

ep
 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
»)

 M
ár

ci
us

 l
-tő

l 
kö

zl
ek

ed
ik

. 
A

zo
nk

ív
ül

 B
ud

ap
es

t 
k

. 
p.

 u
.-r

ol
 B

ud
ap

es
t-

K
el

en
fö

ld
ig

 f
eb

r. 
2-

tő
l 

áp
r. 

25
-ig

 m
in

de
n 

hé
tfő

n,
 c

sü
tö

rt
ök

ön
 é

s 
sz

om
ba

to
n 

a 
w

ie
n-

bu
da

pe
st

-t
ir

ol
-

riv
ie

ra
i 

ex
pr

es
sv

on
at

 
há

ló
ko

cs
ijá

va
l 

is
 k

öz
le

ke
di

k.
 

*)
 C

sa
k 

sz
om

ba
to

n 
és

 
ün

ne
p 

el
őt

ti 
kö

zn
ap

ok
on

 k
öz

le
ke

di
k.

 
*)

 C
sa

k 
hé

tk
öz

na
po

ko
n 

kö
zl

ek
ed

ik
. 



A 
vo

na
to

k 
In

d
n

lá
a
* 

Bu
da

pe
st

 я
у.

 p
.-w

lv
ar

ró
L

 
írv

éa
ye

s 
19

13
. 

ok
tó

be
r 

hó
 M

ÓL
 

A
 v

on
at

ok
 é

rk
e
zé

s
e

 B
ud

ap
es

t 
яу

. 
p.

-u
dv

ar
r»

. 

h
o

n
n

an
 

K
ec

sk
em

., 
La

jo
sm

iz
se

 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
Te

m
es

vá
r-

J 
uz

se
ív

ár
o 

N
ag

ym
ar

os
 

Es
zt

er
go

m
 

B
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

Ér
se

kú
jv

ár
 

W
ie

n,
 B

er
lin

 
B

er
lin

, Z
so

ln
a 

R
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

O
rs

ov
a,

 B
áz

iá
s 

W
ie

n 
W

ie
n 

B
áz

iá
s,

 
Te

m
es

vá
r 

B
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

V
ec

sé
s 

Pi
lis

cs
ab

a 
N

-i
gy

m
-r

os
 

Pá
rk

án
y-

N
án

a 
W

ie
n 

K
ec

sk
em

., 
La

jo
sm

iz
se

 
D

un
ak

es
zi

-A
la

g 
Se

ge
sv

ár
, 

St
an

is
la

u 
B

er
lin

, 
Zs

ol
na

 
Es

zt
er

go
m

 
V

ác
 

O
cs

a 
W

ie
n 

T
em

es
vá

r, 
B

áz
iá

s 
/L

on
do

n,
 O

st
en

de
, 

\P
ár

is
, W

ie
n 

D
un

ak
es

zi
-A

la
g 

x
és

e 
B

ud
a-

C
sá

sz
ár

-
rd

ob
e.

 

D
or

og
 

dé
le

lő
tt 

Es
zt

er
go

m
 

• 
Es

zt
er

go
m
 

«
 

Es
zt

er
go

m
 

«
 

Es
zt

er
go

m
 

dé
lu

tá
n 

Es
zt

er
go

m
 

• 
Pi

lis
cs

ab
a 

«
 

Es
zt

er
go

m
 

a
 g SP 

в 3 

а 
i § 
Mg. 
. я 

s ? 

vonat 
neme > > > * » » > >." > . • • • » « * • « . . . V « . « • « « « . .M . v . « w « « о . . 

a a s s » s s s s é
rk

e fű
 

SZ
. V

. 

H 
"S » M ! perc 

>k
 30
 16
 

20
 

04
 10
 

20
 

21
 

07
 

1 óra COCO^fiûiûlûcO®®COO».t.CCCDCDCO®0)®OiCiOi-OOOH «4 w* И И И И Н -H v-i 

A 
vo

na
ti Б 7 8 10
 2 5 8 10
 , s 

S Й-Й 

vonat-
sz ám 

<D — A 
vo

na
ti 

40
01

 
40

05
 

4U
OT

 
40

0»
 

40
11

 
40

18
 

40
17

«)
 

40
15

 я « s 
Sir„ 

h
o

n
n

an
 

D
él

ei
et

i 
D

un
ak

es
zi

-A
la

g 
Ce

gl
éd

 
V

ec
sé

s 
M

or
io

r 
Es

zt
er

go
m

 
N

ag
ym

ar
os

 
Sz

ol
no

k,
 C

eg
lé

d,
 O

rs
a 

Ko
ns

tan
tin

áp
oly

, B
elg

rad
 

Ko
Ds

tan
tin

ap
oly

, B
uk

aie
st 

li
.ik

os
pa

w
ta

-Ú
jp

es
t 

La
jo

sm
iz

se
 

V
ác

z 
B

er
lin

, 
Zs

ol
na

 
M

ar
os

-V
ás

ár
he

ly
 

Es
zt

er
go

m
 

B
uk

ar
es

t, 
B

áz
iá

s 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
Pá

rk
án

y-
N

án
a 

C
eg

lé
d 

/B
uk

ar
es

t, 
K

ol
oz

sv
ár

, 
\M

ár
am

ar
os

sz
ig

et
 

Vá
c 

K
ec

sk
em

., 
La

to
sm

iz
se

 
Pá

rk
án

y-
N

án
a 

Pá
ri

s,
 W

ie
n 

Es
zt

er
go

m
 

K.
-K

.-F
éte

gy
há

za
 

N
ag

ym
ar

os
 

D
un

ak
es

zi
-A

la
g 

Sz
eg

ed
 

Be
rli

n, 
Zs

oln
a, 

Po
zso

ny
 

Es
zt

er
go

m
 

B
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

Sz
eg

ed
 

С 
al

án
 ta

 
R

ák
os

pa
lo

ta
-Ü

jp
es

t 

D
é
lu

tá
n

 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
N

ag
ym

ar
os

 
B

uk
ar

es
t, 

B
áz

iá
s 

R
ak

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

(T
öv

is
, K

ol
oz

sv
ár

, 
\S

z.
-N

ém
et

i 
P

ár
is

, 
W

ie
n 

E
sz

te
rg

om
 

D
un

ak
es

zi
-A

la
g 

R
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

1 
ke

dd
en

, 
sz

tr
d

án
, 

pé
n 

kö
n 

is
 

sz
om

ba
to

n.
 

no
ve

m
be

r 
lO

-i
 

vonat 
neme >." » > > > > V * 

S ji S S S S S S £ 
• « 

> > > > 
S S s " s " " 1 [perc 

s â g s s 
1 

1 óra ©1 -« —• —< 01 Ol Ol СО 
1 

vonat-
szám — 03t-lOb-ÎÛlOC»lQtOt- -ч «lûoïeo Й И М М Э З О О О Й Э П О З О О З Я Я О Ю О И - О - М Ю О О О С О - и в 

ао 05 — -о -и — 
S S n f . Ю се и s h ©to g ás -Ф 

h
o
v
á 

R
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

Pá
rk

án
y-

N
án

a 
V

ec
sé

s 
N

ag
ym

ar
os

 
M

on
or

, 
O

cs
a 

Es
zt

er
go

m
 

C
eg

lé
d,

 
Sz

ol
no

k 
l'o

zso
ny

, 
Zs

oln
a, 

Be
rli

n 
Pá

rk
an

y-
N

án
a 

C
eg

lé
d 

B
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

C
eg

lé
d 

L
aj

os
m

iz
se

 
V

ác
 

B
uk

ar
es

t, 
B

áz
iá

s 
D

un
ak

es
zi

-A
la

g 
Zs

ol
na

, 
B

er
lin

 
W

ie
n,

 P
ár

is
 

B
uk

ar
es

t, 
St

an
is

la
u 

D
un

ak
es

zi
-A

la
g 

Sz
eg

ed
, B

áz
iás

, B
uk

are
st 

M
ar

os
-V

ás
ár

he
ly

 
K

is
ku

nf
él

eg
yh

áz
a 

Es
zt

er
go

m
 

Be
lgr

ád
, K

on
sta

nt
in

áp
ol

y 
V

ác
 

Bu
ka

res
t, 

Ko
ns

tan
tin

áp
oly

 

lá
sa

 B
ud

a-
C

sá
sz

ár
-

rd
ör

őL
 

Es
zt

er
go

m
 

dé
le

lő
tt 

Es
zt

er
go

m
 

• 
Es

zt
er

go
m

 
dé

lu
tá

n 
Pi

lis
cs

ab
a 

• 
Es

zt
er

go
m

 
<

 
D

or
og

 
• 

Es
zt

er
go

m
 

«
 H 

á l l 

«г я 
• ö S 

vonat 
neme (Í » • j í k e ' 1 ; • « « • « W e . • • • » • • « » » » ' . . • . » . о , . с. N Ы ü MN J и ев MW Ып es в -X S £ In

d
a tű
i 

SZ
. V

. м 0 3 
'Mi Л.Й J 

I perc S 8 2 2 ° S " S S 8 S S S S ! § S S ? 8 Î S 8 S S I 8 2 S S 

iá
to

k 55
 54
 

15 57
 11
 

20
 

03
 

" 5 3 й 

I óra l û t f l O f f l O O O C D ' J t - S t - t - C - n M i m i O O O O ^ «H ^ И iá
to

k 

Б 8 12
 

12
 2 6 11
 JÄ о-в 

vonat-
szám 

g a s a ? a 2 s s s s ? 2 3 5 s s 2 ? s | 2 8 s s s a s i ? i " — — r — i - -t — — t— u" — r - —i -Г — Ю —1 b- i.t t— •— Л - t— «r — œ — A
vo

n 

40
02

 
40

04
 

40
06

 
40

40
>)

 
40

10
 

40
12

 
40

16
 

m
ap

 b
ez

ár
ól

ag
 n

ov
em

be
r 

10
-ig

 
n.

 k
öz

ie
k.

 •
) 

M
in

de
n 

ke
dd

en
, 

ed
ik

. 
*) 

M
in

de
n 

b
éi

lö
n
, 

sz
er

dá
i 

h
o
v
é
. 

D
él

el
ő

tt
 

V
ác

 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
Ér

se
kú

jv
ár

 
Sz

eg
ed

, 
Sz

ol
no

k 
Es

zt
er

go
m

 
La

jo
sm

iz
se

, 
K

ec
sk

em
. 

R
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

W
ie

n,
 P

ár
is

, O
st

en
de

 
Se

ge
sv

ár
, 

St
an

is
la

u 
Zs

ol
na

, 
Be

rli
n 

N
ag

ys
zo

m
ba

t, 
W

ie
n 

D
un

ak
es

zi
-A

la
g 

O
rs

ov
a,

 B
áz

iá
s 

B
áz

iá
s,

 K
ar

án
se

be
s 

N
ag

ym
ar

os
 

Es
zt

er
go

m
 

W
ie

n,
 B

er
lin

 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
K

ák
os

] l
al

ot
a-

 U
j p

es
i 

La
jos

mi
zs

e, 
Ke

csk
em

ét 
W

 i
eu

 D
él

u
tá

n 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
Sz

eg
ed

 
Zs

ol
na

, 
Be

rli
n 

N
ag

ym
ar

os
 

Es
zt

er
go

m
 

: K
af

.o
sp

al
ot

a-
U

jp
es

t 
i P

ili
sc

sa
ba

 
! D

un
ak

es
zi

-A
la

g 
Es

^t
-r

go
m

 
W

ie
n,

 P
ár

is
 

Pá
rk

án
y-

N
án

a 
R

ák
os

pa
lo

ta
-U

jp
es

t 
Es

zt
er

go
m

 
Sz

atn
iar

-N
ém

eti
, B

ras
só

 
W

ie
n 

U
al

án
ta

 
B

uk
ar

es
t, 

B
áz

iá
s 

C
eg

lé
d,

 S
zo

ln
ok

 
La

jo
sm

izs
e, 

Ke
csk

em
ét 

R
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

N
ag

ym
ar

os
 

R
ák

os
pa

lo
ta

-U
jp

es
t 

Sz
eg

ed
 

W
ie

n 
N

ag
ym

ar
os

 
ma

p 
be

zá
ró

la
g 

no
ve

m
be

r 
10

-ig
 

n.
 k

öz
ie

k.
 •)

 
M

in
de

n 
ke

dd
en

, 
ed

ik
. 

*) 
M

in
de

n 
bé

ilö
n,

 s
ze

rd
ái

 

vonat 
neme • • . • . . . 1» Л t-t. t- > i 4 t> > t* . « « « « • « C - . « « . . . « • « « « « « . « . - « » л . « * . « 

5 J j £ s S S S S S S £8 S g 

> > •* » > > 
" Ö ' b s s á g 

S 
я-й-З 

perc S 3áStS$!?8£SS28 82?Í!SS8SS2822 •»Я ft óra űiaioioetoco «0 ^ t - t - a o x - r a o » » » - - — -N^^-NTJ-*— M01015101010lc0c0-l<4flfti0 i S 2 

vonat-
szám 

— -- " — ™ ""' ~ ^ "" "z "* "" — ~ Я " ^ "" r̂ "" ^ Н И , " в щ ' - И И ' " " ' М 

r > D. 
i 4 a 



1 

V . F Ü Z E T L X X I I I . É V F . ^ M A j U S 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

\ 
SZERKESZTI ÉS K I A D J A 

Dr. R I S S J Á N O S 
EGYETEMI TANÁR 

Tartalom: 

Értekezések s A dogmák ön- q 

jellemzése. Dr. Czilek Bs. • 
lázs. — A Hit és a -vallás Kér- ° • 
dése jogi szempontból. Dr. • 
Melichár Kálmán. — A vonzó ° 

munka, Dr. JeHlicsKa Fe-
renc. — Ostwald Vilm, ener-
getikai monismusa. Dr. Ma-
darász István. — Irodalmi ér-
tesítő. — Vegyesek. 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA. 

1914 . 

; ( ^ 

У V ' , 

^ . \ 



• ' . ' . ï". • "' '"5 V 

TARTALOM. 

I. Értekezések. 

Oldal 
A dogmák önjellemzése. Dr. Czilek Balázs ... ... 433 
A hit és a vallás kérdése jogi szempontból. Dr. Melichár Kálmán ... 442 
A vonzó munka. Dr. Jehlicska Ferenc 453 
Ostwald Vilmos energetikai monismusa. Dr. Madarász István ... 459 

II. Irodalmi értesítő. 

Dr. Erdélyi László: Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyar-
országon. Dr. Tauber Sándor 481 

Birkás Géza : Montaigne Pedagógiai Tanulmányai. Dr. Acsay Antal ... 483 
Uhlyárik Jenő—dr. Madarász István: Apologétika középiskoláknak. 

Dr. Molnár Antal. 487 
Sig. Jo. Auer: De moralitate actuum humanorum. Dr. Erdőssy Gyula 

S.J. _ ... _ _ _ . „ _ _ _ _ 488 

III. Vegyesek. 

Pályázat a Boromisza püspök-féle ösztöndíjra 492 
Alapvető és ágazatos hittani irodalmi szakszemle. Dr. Wiedermann Károly 493 
Újszövetségi biblikus szakszemle. Dr. Pataky Arnold ... _ 496 
Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból ... ... 505 
A római Gergely-egyetemről. R. T. 510 
Fizetések nyugtatása ~ 511 
Hirdetési rovat ... 512 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 íves füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona, külföldre, Amerikába is 15 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár. Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



A D O G M Á K Ö N J E L L E M Z É S E . 

Eszó dogma jelenti az Isten által kinyilatkoztatott és az egy-
ház által előadott igazságokat. így tehát a dogma olyan 

igazság, melynek bizonyossága mellett a legfőbb tekintély, Isten-
nek tekintélye, értelmének helyessége mellett pedig a tévedés-
től ment egyház, vagyis megint csak Istennek tekintélye kezes-
kedik.i 

Mikor dogmáról beszélünk, a kinyilatkoztatás Isten részé-
ről és az előadás az egyház részéről junctimban, kapcsolatosan 
értendő és nem szétválasztva, mint mondani szokták, nem vagy-
lagosan. Az egyház előadása különféle módokon történhetik; 
nem szükséges föltétlenül a canon alak, vagy az anathema zára-
dék; nincsen ezen előadás kizárólagosan zsinathoz vagy dogma-
tikus bullához kötve. 

Arra vonatkozólag, hogyan tudjuk meg, hogy mit ad vagy 
adott elő az egyház mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot; 
elég hivatkoznunk az egyház tanításának tanúira; ezek a tanuk 
könnyen megközelíthetők még azok részéről is, akik nem olvas-
hatják végig pl. az összes zsinatokat, vagy az összes hitvalláso-
kat. Ilyen tanuk az egyház által jóváhagyott theologusok; van-
nak ugyan más tanuk is, de azért nevezzük meg különösen a 
theologusokat, mert egyrészt ezeknek a révén értesülhetünk a 
többi tanúnak tanúbizonyságáról is, másrészt mert ezeknek munkái 
csakugyan könnyen megközelíthetők. 

Az Istentől kinyilatkoztatott igazságok ugyan valamennyien 
közölnek ismeretet és igy az észhez fordulnak; valamennyien 
irányítják az embert külső-belső cselekedeteiben és így élet-
szabályok is egyúttal. Mégis azonban aszerint, ahogy gondolat, 

1 Bővebben szól erről Dogma cikkünk. Religio, 1906. 145—147 1. — 
Dr. Dudek János: Az őskereszténységből. I. Budapest, 1912. 13—14 1. 
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434 DR. CZILEK BALÁZS 

fogalom-összeget vagy ténymegállapítást nyújtanak, vagy ahogy 
parancs, tiltás, tanács alakjában cselekedeteinknek szabnak irányt, 
hit- és erkölcsigazságokat, hit- és erkölcsdogmákat különbözte-
tünk meg. 

Mi most csak a hit dogmáit tartjuk szem előtt. 
A dogmákban tehát Isten igazságokat közöl velünk, tanít 

bennünket. 
Már most roppant érdekes látni Istennek tanítását; mik 

azok a szükséges, fontos vagy legalább hasznos dolgok, melye-
ket Isten jónak látott velünk közölni? 

1. Mindenekelőtt kiviláglik a dogmákból, hogy az az alany, 
amelyiknek a keresztény kinyilatkoztatás szól, az ember. A kinyilat-
koztatásban van ugyan szó más teremtett eszes lényekről is ; de ez 
is azért történik, hogy az ember ezeknek létezéséről, hozzá való 
viszonyáról értesüljön. (Angyalok; gonosz lelkek.) 

Az nincsen kizárva, hogy az embernek adott kinyilatkoz-
tatásból, vagy ennek alkalmával ezek a más lények is olyas-
mit megismerjenek, amit természetes képességükkel különben 
nem ismerhetnének meg. így pl. miután Isten kijelentette az 
emberiség megváltására vonatkozó szándékát s ennek végrehaj-
tásában többszörösen is felhasználta az angyalok szolgálatát 
(Angyaljelenések az Ó- és Új-szövetségben Dan. 9. ; Luk. 1 ; 22. 
43 stb.), megismertek sok dolgot a nekünk adott kinyilatkozta-
tásból is. Nem mintha a nekünk adott kinyilatkoztatás tudásuk-
nak egyedüli forrása volna, vagy tudásuknak határát jelentené; 
csak azt mondjuk, hogy a nekünk adott kinyilatkoztatás általuk 
is hozzáférhető. 

Kétségbevonhatatlanul bizonyos azonban dogmáinkból az, 
hogy a Krisztusban és apostolaiban befejezett kinyilatkoztatás 
nekünk embereknek szól. 

a) Először is a dogmák a kinyilatkoztatásnak olyan alapfölté-
teleit állapítják meg, melyek egyrészt az ember természetéhez 
alkalmazkodnak, másrészt az ember által teljesíthetők. 

Az ember eszének természetes erejével megismerheti az 
egy igaz Istennek létét s hogy Isten a mi teremtőnk és urunk; 
Cone. Vat. De revelatione can. 1.; az ember eszének természetes 
erejével megismerheti a léleknek szellemiségét, halhatatlanságát 
és az akarat szabadságát; Cone. Later. V. sess. VIII.; Decr. S. C. 
Indids. 11. Junii 1855. contra Aug. Bonnetty. — Heinrich,, 
I. 134 1. 
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Az ember megismerheti minden alapos kétség kizárásával 
az emberi nem üdvére adott kinyilatkoztatásnak hitelre méltósá-
gát, az anyaszentegyháznak hitelre méltóságát. Cone. Vatican. 
Constituât) dogmatica de fide catholica. Cap. III. de fide. can. 3. 
A csodák lehetségesek, bizonyossággal fölismerhetők, az isteni 
kinyilatkoztatásnak ismertető jelei s vannak hiteles csodák. Conc. 
Vat. loco citato et can. 4. Az isteni kinyilatkoztatás a szentírás-
ban és isteni hagyományban foglaltatik. Conc. Trid. sess. 4. decr. 
de canon, scriptum. Conc. Vat. loco cit. cap. II. can. 4. Az isteni 
kinyilatkoztatás az embernek hasznos. Conc. Vat. I. c. de rev. 
can. 2. Krisztus látható élő tanítói hivatalt alapított a kinyilat-
koztatott tan föntartására és terjesztésére. Ezen igazság a szent-
írásban oly világosan van kifejezve, hogy külön ünnepélyes 
megállapítására szükség sincsen; de másrészt az egyházban kez-
dettől fogva kifejezetten hirdetett és vallott igazság, melyet az 
egyház minden intézkedésében alapul tekint. Symbolum Epi-
phanii (Catechumenenis in Oriente propositum)avégefelé; Conc. 
Trident, sess. IV. Decr. de canon. Script.; Conc. Vat. sess. IV. 
Constitutio dogm. de Eccl. Christi. Az egyháznak Krisztus által 
alapított tanítói hivatala tévmentes. Conc. Vat. sess. III. Cap. IV. 
De fide et ratione. can. 3. — Sess. IV. cap. IV. De romani pon-
tificis infallibili magisterio. Az egyház tanítói hivatalának alanya 
a püspökök a pápával. Ezen igazság kiviláglik az egyháznak 
állandó gyakorlatából, mint azt az összes egyetemes zsinatok 
mutatják; a tanítói hivatal alapítására vonatkozó szentírási helyek-
nek az egész egyházban általános magyarázása, a zsinatoknak 
ismételt kijelentései ugyanezt mutatják. Conc. Constantinopol. IV. 
can. 12.; Conc. Trid. sess. XXIII. cap. IV.; Conc. Vat. sess. IV. 
Constitutio dogm. I. de Ecl. Christi. Ibidem cap. III. et IV. 
Isten adott önmagáról és akaratáról kinyilatkoztatást. Symbolum 
Epiphanii (catechumenis in Oriente propositum). — Conc. Triden. 
sess. IV .Decr. de canon. Script. ; Professio fidei Tridentina ; Conc. 
Vat. sess. III. cap. 2. De revelatione. 

Ezen dogmáknak elemzése mutatja, hogy a kinyilatkoztatás 
az emberi lélekkel való kapcsolatnak alapjait — eltekintve Istennek 
szabad elhatározásától s teljesen ingyenes bőkezűségétől — ezen 
lélek természetébe akasztja bele. 

Mikor a dogma azt mondja, hogy az ember természetes 
erejével megismerheti az egy igaz Isten létét s az emberi lélek-
nek szellemiségét, halhatatlanságát és az akarat szabadságát, 
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nyilvánvalóan olyan elvekre és a szellemi működés olyan műve-
letére hivatkozik, amik nekünk természetes sajátunk: az okság 
elvére, az azonosság elvére és az okfejtésre. Ugyanekkor a 
dogma mindjárt az embernek adandó kinyilatkoztatás lehetőségé-
nek és célszerűségének legelső alapját is föltárta. 

Mikor a dogma azt tanítja, hogy az ember minden alapos 
kétség kizárásával megismerheti a kinyilatkoztatásnak, valamint 
az anyaszentegyháznak hitelreméltóságát, nyilvánvalóan eszünk-
nek azon tulajdonságával számol, mely szerint elegendő ok nél-
kül nem foglalhat állást valamely tétel ellen vagy mellett. 

Ezt az elegendő okot meg is adja, mikor azt tanítja, hogy 
a csoda lehetséges, fölismerhető és ismertető jele a kinyilatkoz-
koztatásnak. A csoda ismét nyivánvalóan összetett természetünk-
höz van alkalmazva; mert érzéki tapasztalatból következtetni s 
ítéletig eljutni a mi sajátunk. 

írásos meg szóbeli letétemény a címzettet csakugyan ember-
nek tételezi fel. Élő, látható, tagjaiban kézzel mutatható s meg-
nevezhető tanítói hivatal megint csak emberekhez van szabva. 

Mikor pedig a dogma ezen tanítói hivatalt tévmentesnek 
mondja, figyelembe veszi azt a szigorú mérleget, mely az emberi 
ész állásfoglalásának erősségét egyenlőnek mutatja a bizonyosság 
alapjának erejével. 

b) A dogmák tartalma is azon Ítéletre kényszerít bennün-
ket, hogy az érdekalany, melynek javára és érdekében a kinyilat-
koztatás adatott, az ember. 

Nem lehet kétségbe vonni azon tényt, hogy a dogmák 
nagyon előtérbe állítják az embert. Eltekintünk itt azon tekin-
télyes számú dogmáktól, melyek Istennek helyes és tüzetesebb 
megismerését közlik és teszik lehetővé. (Ilyenek Isten természe-
téről, tökéletességeiről, értelméről, akaratáról, teremtő működé-
séről, a három isteni személyéről szóló dogmák). Ezen dogmák-
tól azért kell eltekintenünk, mert akkor is állanának, ha ember 
nem léteznék, vagy ha a kinyilatkoztatás nem az embernek, hanem 
más teremtett lénynek adatott volna. 

A még fönnmaradó dogmák a kinyilatkoztatásnak határozot-
tan antropocentikus jellegét tanúsítják. 

Leírják az embernek természetét, lényeges alkotó részeit, 
ezeknek összefügését ; az embernek állapotát a bűnbeesés előtt 
és után. Leirják azt a szoros kapcsolatot, mely Isten és az 
emberi természet között létre jött az Ige megtestesülése által; 
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beszélnek az emberi nem megváltásáról, puszta emberi erőnknek 
elégtelenségéről az örök cél eléréséhez szükséges cselekedetekre, 
a hiányt pótló kegyelemből fakadó cselekedeteinknek értékéről ; 
beszélnek a kegyelmet közlő szentségekről, melyek megint test-
ből és lélekből álló összetett természetünkhöz vannak szabva, az 
emberi életnek befejezéséről és a befejezés után következő dol-
gokról. Az isteni itélet által igazságszolgáltatást és megfizetést 
hirdetnek a halál órájában és a világ végén a föltámadáskor. 
A szenteknek, képeiknek s ereklyéiknek tisztelete és a szentek 
közössége által egybekapcsolják az innen eltávozottakat az e 
földön élőkkel. A puszta szellemi lényekről szóló dogmák pedig 
megállapítják a viszonyt, amely az ember és a jó vagy rossz 
angyalok között van. 

2. Amennyire kitetszik a dogmákból az, hogy a kinyilatkoz-
tatás az emberiségnek szól, épannyira észrevehető a kinyilatkoz-
tatásnak az a törekvése is, hogy az emberek Istenről helyes fogal-
mat kapjanak s hogy értelmünk lehetőleg közel férhessen Istenhez. 

Szembeötlő az Istenről szóló dogmáknak a többihez viszo-
nyítva aránylag tekintélyes száma; valamennyinek tételenkint 
való fölsorolása túlsók helyet venne igénybe. Ezen dogmáknak 
ilyen tekintélyes száma már elegendőképen fölhívja figyelmün-
ket az embernek fontos érdekére. 

Különösen meglepő azon dogmáknak száma, melyek Isten-
nek sajátos tökéletességeiről szólanak. Lehetetlen észre nem venni 
itt azt a törekvést, hogy egyrészt részletismeretek segítségével 
bővebb megismerése közöltessék velünk annak, amit a maga 
végtelen oszthatatlan egyszerűségében nem tudunk egy fogalom-
mal átfogni, másrészt pedig, hogy Istennek a kivüle álló lények-
kel való összetévesztés lehetőségének minden alapja kizárassék. 

Még egy érdekes jelenség mutatkozik itt. E nagyszámú 
dogmák bő ismeretet nyújtanak ugyan Istenről, de nem mindazt, 
ami megismerhető Istenben vagy Istenről; hiszen ha ezen dog-
mákat mind együvé foglaljuk és sikerülne valamennyinek teljes 
tartalmát és terjedelmét Istenről való egyetlenegy meghatározásba 
(definitio) összevonni, akkor sem kapnánk Istent teljesen föl-
fogó ismeretet (comprehensio). Más szóval ezen szóbanforgó dog-
mák nagy számuk mellett sem mondják el nekünk mindazon 
tökéletességeket és tulajdonságokat részleteikben, melyeknek az 
isteni természet végtelen egyszerűségében végtelen tökéletességé-
vel megfelel. Tehát kiválasztás áll előttünk. 
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Már most az a nevezetes, hogy a velünk közölt dogmák, 
eltekintve attól, hogy Istenről helyes és bővebb ismeretet nyúj-
tanak és kizárttá teszik Istennek összetévesztését kívüle álló 
lényekkel, Istenről épen olyan tulajdonságokat közölnek velünk, 
melyek kellő alapul szolgálnak a kinyilatkoztatás egyéb igazsá-
gainak észszerűségéhez és megmutatják ezen egyéb igazságok-
nak logikus összefüggését és szoros következetességét az egész 
kinyilatkoztatás rendszerében. 

Szükséges azonban, hogy ezt példákban mutassuk meg. 
Isten igazmondó és hűséges = az Istentől vezérelt egyházi 

tanítói hivatal tévmentes; Isten szent = Isten a bűnt utálja; 
Isten jóságos = Isten az embert a természetfeletti boldogságra 
rendelte, Isten bizonyos föltételek teljesítése után visszafogadja 
a bűnöst; 

Isten mindenható = a csodák lehetségesek; 
Isten örök = örök boldogság, örök kárhozat; 
Isten mindenütt jelenlevő, Isten mindentudó = különleges 

és végitélet stb. 
3. A dogmák sok és fölséges igazságot közölnek velünk, 

de egyúttal ideiglenes állapotra mutatnak. 
Nem lehet tagadni, hogy a dogmák bizonyos tekintetben 

nagyon takarékosak az igazság közlésében. Inkább arra szorítkoz-
nak, amit tudnunk szükséges, vagy nagyon hasznos; sok kérdést 
csak tételes rövidséggel közölnek velünk s így jelzik, hogy a 
bővebb megismerés máshová tartozik. 

Azt megmondja a dogma, hogy legalább itt e földön Isten 
fölfoghatatlan (incomprehensibilis), de azután Istenről szóló számos 
dogmán kívül más részletekbe nem bocsátkozik. A boldogok az 
égben Istent szinről-szinre látják; bővebb részleteket nem kapunk. 
A Szentháromságról szóló dogmák különösen föltűnnek tételes 
rövidségükkel. A teremtésről szóló dogma megmondja a terem-
tett világ eredetét; ezen roppant nagy mű részleteiről nagyon 
keveset mond. A végső dolgokat illetőleg pedig épen csak a 
legszükségesebb tudnivalókról értesülünk. 

Arra fölösleges hivatkoznunk, hogy a végső dolgokról szóló 
dogmák kifejezetten hirdetik a jelenlegi állapot ideiglenességét. 

Ide lehet sorolnunk azt a különös jelenséget is, hogy a 
dogmák nagyon gyakran általánosságokban rendszerint egészen 
világosak, a részletekben homályosak. Igaz ugyan, hogy ezen 
homály nem mindig állandó, mert a szükséges időben a tanítói 
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hivatal a Szentlélek irányítása és vezetése mellett a kételyeket 
eloszlatja és ezzel mindjárt nagyobb a világosság. így megeshetik» 
hogy ami nekünk ma homályos, valamikor világosabb lesz. Igaz 
továbbá az is, hogy a theologiai tudomány egymaga is képes 
néha erősebb világításba helyezni egy-egy dogmát. Az is igaz, 
hogy ez a homály néha viszonylagos ; ha valamely dogma elem-
zése két, egymástól alapjaikban különböző elmélet szerint törté-
nik, egészen természetes, hogy az egyik elméletből kiinduló 
eredmény a másik elmélet álláspontján homályos, sőt érthetetlen 
lesz. Pl. az akaratnak szabadsága a kegyelem hatása mellett a 
molinizmus és tomizmus alapján. 

Azonban ezt mind leszámítva még mindig igen jelentékeny 
téren érvényesül tételünk. 

Pl. Istennek mindentudósága és a lét vagy idő különböző 
osztályaiba tartozó dolgok tudásának mikéntje; a rossznak pro-
blémája ; a három isteni személyről és egymáshoz való viszonyuk-
ról szóló dogmák mint általános tételek világosak, a részlet-
kérdésekben sok homály mutatkozik; ugyanez áll a teremtés 
dogmájáról ; ezt tapasztaljuk a Christologiában és Soteriologiában 
is. Általánosságban minő világosak ezek a dogmák: Krisztus 
áldozatot mutatott be és a szentmise áldozat; de már az áldozat 
fogalmát illetőleg fogy ez a világosság. így van ez a kegyelem-
tanban, a szentségekről szóló tanban, a végső dolgoknál; hiszen 
dogmatikai élességgel nem lehet lokalizálni sem a mennyországot, 
sem a poklot. Sőt vannak dogmák, melyeket a teljes tökéletes 
fölértés és átlátás fokáig megközelíteni itt e földön nem lehet. 
A vatikáni zsinatnak egyik kánonja (sess. 3. de fide et ratione 
can. 1.) joggal idézhető itt. 

Mindez azt mutatja, hogy jelenleg csak ideiglenes állapot-
ban vagyunk. 

4. Feltűnő a dogmáknak tartózkodó álláspontja a termé-
szetes tudományokkal érintkező kérdésekkel szemben. 

Azt nem lehet tagadni, hogy a dogmák a természetes tudomá-
nyoknak nagy hasznára vannak ; ezek részben megerősödnek egyes 
tételeikben, melyekről láthatják, hogy a dogmák azokat igazolják, 
részben legalább irányítást, útmutatást kapnak arra vonatkozólag, 
hogy merre van a téves és merre a helyes út, részben tökéletesítik 
a természetes tudományok segítségével szerzett fogalmakat. 

Csak néhány példát sorolunk fel. 
Isten léte, a lélek halhatatlansága, az embernek lényeges 
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különbözése az állattól philosophiai igazságok, melyeket a dogmák 
megerősítenek; az Oltáriszentségről szóló dogmákból látni lehet 
azt, hogy az anyagot (materia) illetőleg meddig nincsen belső 
ellenmondás (repugnantia) és ez legalább annyit jelez, hogy 
merre nem lehet és merre lehet keresni az anyag fogalmát; a 
Szentháromság, a megtestesülés, az Oltáriszentségről szóló némely 
dogmák tökéletesítik fogalmainkat a hypostasisról, a természetről, 
az accidensről. 

De a természetes tudományok kérdéseinek taglalásába bőveb-
ben nem bocsájtkozik a dogma. 

Pl. a dogma világosan megmondja, hogy a világ előtt 
nem volt semmi sem Istenen kívül, a világ teremtés útján jött 
létre és pedig időben; de már a geológia vagy leszármazástan 
kérdései megoldatlanok maradnak; a dogma nyiltan megmondja, 
hogy az ember természete csupán két részből áll s hogy e 
természetben a lélek az alaki elv, még pedig közvetetlenül, de 
a test és léleknek összefüggését kisérő titkok mégis titkok marad-
nak; a dogma világosan tanítja, hogy az ember a bűnbeesés 
előtt test szerint halhatatlan volt s a halál csak a bűnnek követ-
kezménye, de azért természettudományi szempontból a halál 
problémája nem lett világosabb; azt most sem tudjuk természet-
tudományi szempontból teljesen megmagyarázni, hogyan van az, 
hogy az életfolyamat fejlődésében eljut a tetőpontig s azontúl 
sülyed. Az anyag (materia) problémája ma is probléma. 

Különösen érdekes jelenség, hogy a dogma a földünkön 
kívül létező égitestek lakóit illetőleg sem pro sem contra nem 
foglal állást. 

Azt hisszük, hogy a dogmáknak ebben a 4-ik pontban 
említett sajátsága abból magyarázható, hogy a természetes tudo-
mányok segítségével történhető kutatásnak ugyan nem állják 
útját, de a maguk részéről nem akarják figyelmünket vándor-
lásunk céljától elterelni. A dogmák nem az érdekességet szolgálják, 
hanem azt, ami szükséges, vagy legalább is nagyon hasznos 
nekünk. 

5. Az előző ponttal szemben feltűnő az a határozottság és 
anyagbőség, mellyel a dogmák örök célunkról beszélnek. 

Az eredeti bűnről és a szeplőtelen fogantatásról szóló 
dogmák világosan megmondják az embernek, hogy létének első 
pillanatától kezdve olyan állapotban van, melyből sietősen szaba-
dulnia kell; a megváltásról szóló dogma az eredeti és személyes 
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bűnök okozta szerencsétlen állapotból való megszabadítást tanítja; 
a kegyelemről szóló dogmák a tényleges szabadulásnak mikéntjét 
tanítják; további dogmák a szentségekről azt tanítják, hogyan 
kell és lehet az emberi életet minden mozzanatában s állapotá-
ban a kegyelem rendjébe irányítani s benne megtartani; a végső 
dolgokat tárgyaló dogmák röviden ugyan, de a legnagyobb 
határozottsággal állítják elénk a földi élet utáni lét irányait s 
jelentik ki az egész földi történetnek befejezését. 

Itt csak a dogmákban rejlő legfőbb vezető gondolatokat 
sorakoztattuk egymás mellé. A részleteket tárgyaló dogmáknak 
száma itt igen tekintélyes, kivéve a végső dolgokról szóló dog-
mákat; ez utóbbiakat illetőleg már szólottunk a 3-ik pontban. 

Lehetetlen bizonyos tervszerűséget észre nem venni. A 2. pont-
ban említettük, hogy szembeötlő az Istenről szóló dogmáknak a 
többihez viszonyítva aránylag tekintélyes száma; ennek a jelen-
ségnek magyarázatát abban kerestük, hogy Istenről helyes fogalmat 
kapjunk s hogy értelmünk lehetőleg közel férhessen Istenhez. 

Jelen esetünkben nyilvánvalóan az a törekvés, hogy egyetlen 
életünknek értékét, a pótolhatatlan örök boldogság megszerzésének 
biztos módját megismerjük és semmi kétség se maradjon afelől, 
hogy az ellenállókra mi sors vár. 

* * * 

Ha a dogmákat egymás mellé sorakoztatjuk, azt mutatják, 
hogy Isten jó és irgalmas, mert ennyi fölséges igazságnak közlését, 
ennyi útbaigazítást és felszerelést csak Istennek irántunk való 
jósága tesz érthetővé; mutatják, hogy az emberi nemnek iránya 
theocentrikus, mert Istentől van, Isten vezeti és Isten itéli meg; 
félelmetes fáklyafénnyel világítják meg az Úrjézus szavait: «... az 
ő férgök meg nem hal...»,1 mert elveszik alapját annak a mente-
getőzésnek: ha tudtuk volna! 

Budapest. Dr. Czilek Balázs. 

1 Márk, g, 43. 



A HIT É S A VALLÁS K É R D É S E J O G I SZEM-
P O N T B Ó L . 

HOGY a hitnek és a vallásnak a társadalmi és az állami élet-
ben megnyilatkozó jogi hatását meghatározhassuk, előbb 

azok fogalmával kell tisztába jönnünk. 
A hit fogalmának megalkotása a dogmatika körébe tarto-

zik s ennek is egyik legnehezebb kérdését képezi, főleg annak 
a kérdésnek megoldása tekintetéből, hogy a hit tényének létre-
jöttében milyen része van a szabad akaratnak. 

A nagy vitakérdés a körül forog, hogy vájjon a hit az 
akarat ténye-e, avagy az értelem eredménye-e? Hogy vájjon a 
hit ténye az akarat parancsára jön-e létre (actus fidei ex imperio 
voluntatis), vagy pedig ismeret és tudás utján fogadjuk-e el az 
igazságot ? 

A kath. egyház dogmatikus tanítása szerint a hit ténye: az 
értelem és az akarat együttműködésének eredménye, amennyiben 
az értelem az igazságot, az akarat a jót követeli. 

Az egyház abból indul ki, hogy a hit és a tudás — jól-
lehet lényeges különbség van közöttük — nem állanak egymás-
sal ellenmondásban ; a hit is, a tudás is : észtény, az észnek Íté-
lete, csakhogy míg a tudás valamely igazságnak értelemszerű föl-
ismerésében áll, addig a hit bizonyosságának kritériuma nem 
benső, hanem külső, t. i. az isteni kinyilatkoztatás. 

Hogy a hitben az akaraton kívül az értelem működése is 
benfoglaltatik, mutatja az, hogy amely pillanatban a hit alapjait 
a tudomány megdönthetné, a hit azonnal eloszlanék, mert ész-
szerűtlen hit el sem képzelhető. 

A hitben az akarat a túlnyomó ; csak a rationalisták akarják 
a hitet teljesen a tudás körébe vonni s ezzel a hitet a tudással 
azonosítani; vagyis a rationalisták csak azt akarják a vallásban 
meghagyni, ami kézzelfogható, nem törődve azzal, hogy ez elmélettel 
megfosztják a vallást a dicsfénytől, az imádásra ragadó glóriától. 
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Nemrég elhalt tudósunk: Vécsey Tamás egyetemi tanár 
«Egyházi bajaink és azok orvoslása» cimen a Magyar Szó 1903. 
évi október s novemberi számaiban érdekes cikksorozatot tett 
közzé, ahol egyebek közt azt mondja, hogy: «A hit bizonyos 
mysticismus nélkül olyan volna, mint a nép költészet s a mező 
virág nélkül.» 

Prohászka Ottokár, püspöki karunk büszkesége pedig azt 
tanítja, hogy a hit természetfölötti életenergia s ennek megnyi-
latkozása, melyben az Istentől felvilágosított, a kedélyében és 
akaratában megindított lélek van lefoglalva; azután utal arra, 
hogy az ember értelmisége viszonyban áll a kinyilatkoztatott 
igazságokhoz, melyekből ha ért is valamit, de titoktartalmukat ki 
nem meríti, Credóba foglalja öntudatának értelmi tartalmát.1 

A hitben az akarat mellett az értelemnek is része van; 
ennek adott kifejezést ugyancsak Prohászka Ottokár, midőn a 
«Magyar nők Közművelődési Körében» 1907. évi április 5-én 
tartott előadásában azt hangoztatta, hogy az emberek gondol-
kozzanak és akkor hinni is fognak. 

Az elméletben különbséget tesznek a positiv és a bölcse-
leti vallás közt; az előbbi a tekintélyen, nevezetesen az isteni 
kinyilatkoztatáson, az utóbbi az egyéni autonómián, nevezetesen 
az egyén saját fölfogásán nyugszik. A positiv vallás szerint a 
papok vannak hivatva a hiveket vezetni, míg a bölcseleti vallás 
szerint minden egyes embernek saját dolga, hogy miképen bol-
dogul hitével. 

A vallásos fölfogással szemben a szabadgondolkozók moz-
galma áll, mely a hittagadás alapjára helyezkedik; nevezetesen 
tagadja az Istent, a lelket, a lélek halhatatlanságát, elveti a 
kinyilatkoztatott vallást és programmjába a vallási előítéletek 
elleni küzdelmet vette föl. Ezért követeli az államnak az egy-
háztól való elválasztását, a kötelező világi (laikus) népoktatást, 
az absolut házassági elválás elvének gyakorlati megvalósítását, 
az összes jótékonysági intézmények elvilágiasítását, a halott-
égetést stb.2 

1 Prohászka Ottokár: Hit és theologia. — Religio 1913, 429. 
2 A szabadgondolkozók mozgalma nagyon régi ; visszanyúlik az 1713. 

évig. Az 1880. évben megalapították Brüsselben (Bruxelles; a szabadgondolko-
zók nemzetközi szövetségét «Fédération Internationale de la Libre-Pensée. 
(F. I. L. P.) 
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A vallást a rómaiak a «religio» kifejezéssel illették s mi-
után ez a latin szó egészen átment a magyar nyelvhasználatba, 
nem lesz érdektelen ennek a szónak eredetét keresni. 

Marcus Tullius Cicero, aki a bölcselet terén is kiváló mun-
kásságot fejtett ki, «De natura deorum» cimű művében (1.2. c. 28.) 
a religio szót a «relegere» (összeszedni, összefogni) igétől szár-
maztatja s e szerint a religio mindannak figyelembe vételét jelenti, 
ami az isteni tiszteletre vonatkozik «relegere, quae ad cultum 
deorum pertinent», vagyis a külső imádás. 

Lactantius, Nagy Konstantin császár Crispus nevű fiának 
tanítója s a IV. század hírneves egyházi írója «Institutiones di-
vinae» cimű legjobbnak tartott művében (I. 4. c. 28.) a religio 
szót a «religare» (megkötni) igétől származtatja, ami azt jelen-
tené, hogy a religio minket az Istennel ismét összekötött. 

Tertullianusnak, a II. század végén, illetőleg a harmadiknak 
elején élt kiváló egyházatyának tulajdonítják azt a jogi gondo-
latot,! hogy a religare szó annyit jelent, mint frigyet kötni s 
így a religio annak a frigynek a megjelölésére szolgál, melyet 
az Isten kötött az emberekkel arra nézve, hogyha az isteni 
kinyilatkoztatás utján tudtul adott törvényeket itt e földi pályá-
jukon megtartják, a menybeli boldogságra tarthatnak igényt. 

Sz. Ágoston, a nyugati egyház legkiválóbb egyházatyja 
(f 430) «De civitate Dei» cimű munkájában (I. 10. c. 32.) fog-
lalkozik a religio szóval s azt a religere = reeligere szótól szár-
maztatja, mely szerint a religio annyit jelent, hogy a hit által 
újra azt az Istent választottuk, akit elvesztettünk. 

A vallás kifejezésére még a confessio elnevezést is hasz-
nálták; nevezetesen az erdélyi 1571. évi országgyűlési törvények-
ben fordul elő,2 pedig a confessio nem azonos értelmű a val-
lással, hanem az hitvallást, vagyis az expositio fidei-t jelenti, 
azaz a különböző egyházi társulatok leglényegesebb hitelveinek 
összefoglalását képezi. Ilyen confessio az apostoli hitvallás, mely 
a katholikusok és a protestánsok között — e hitvallásnak közös-
sége folytán — közvetítő kapcsot képez. 

A «cultus» elnevezés alatt meg épen nem lehet a vallást 
érteni; a cultus szó maga mellé kívánja a divinus jelzőt s ezzel 
együtt az isteni tiszteletet jelenti. 

1 Karl Heussi : Kompendium d. Kirchengeschichte. 55. 
2 Századok 1903. évfolyam, 190. lapon. 
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A hit és vallás meghatározása után nézzük, hogy a hit és 
vallás minő viszonylatban áll a tudományhoz. 

A hitnek némely tudományággal semmi érintkezési pontja 
sincs; különösen a mennyiségtan, a természettan, vegytan s az 
orvosi tudomány az, melyekhez a hit semmiféle viszonylatban 
sem áll. 

Valamivel közelebbi kapcsolatban áll a hittudomány a tör-
ténelemmel, minthogy maga a Szentírás is igen sok történetet 
tartalmaz. 

Leginkább a jogtudomány és a bölcselet az, melynek leg-
több vonatkozása van a hitelvekhez, hiszen úgy a jogtudomány 
és bölcselet, mint a hittudomány is az elméleti igazságot és az 
erkölcsöt keresik. 

Bernhard Zsigmond S. J.: «A hit és tudás viszonya» cimű 
értekezésében1 rámutat arra, hogy a Szentírás több mint három-
százszor említi az igazság nevét. A bölcselet az igazság nyomo-
zása közben kutatja az embernek Istenhez való viszonyát, az erő-
nek az anyaghoz való vonatkozásait. A jogtudomány annyiban 
tér el az előbb említett két tudományágtól, hogy az igazság 
kutatásán kívül a hatalmi kérdésekre is kiterjeszkedik, midőn az 
erkölcsös világrendet kényszer utján kívánja megvalósítani. 

E három tudományág közti rokonság abban a közös törek-
vésben nyilatkozik meg, hogy mind a három az emberrel vele-
született vad természetet, az ellenségeskedést igyekszik irtani és 
a békés megélhetést kívánja biztosítani. E közös cél eredmé-
nyezi e három tudománynak egymásra való kölcsönhatását. 
Disraeli, a későbbi lord Beaconsfield mondta azt az igazságot, 
hogy még a legindifferensebbnek látszó kérdésben is ott talál-
juk a vallási kérdést, mihelyt a dolog mélyére tekintünk; persze 
hiszen a vallás az elméletben hirdeti azt, amit a jog kényszer-
eszközökkel törekszik megvalósítani; a vallás a szeretetet hir-
deti, szeretetből pártolja a gyöngéket, szeretetből követeli az 
önzetlenséget ; a jog az igazságot nyomozza, az igazság érzetéből 
védi a gyöngéket, «neminem laedere» mondja Oaius. Rendezett 
viszonyok csak tekintély mellett érhetők el, azért a társadalom 
nem lehet el törvény nélkül; a törvénynek lehet ugyan büntető 
sanctioval nagyobb erőt adni, de a büntető törvénynek minden 
ijesztő ereje sem elegendő a társadalmi rend fentartásához, ha 

1 Kath. Szemle 1910. 265. 
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hiányzik a népben az erkölcsi erő; mit használ az anarchiával 
szemben a törvények tömege, ha azokat alkalmazni nem lehet. 

A hittudomány azt tanítja, hogy az erkölcsiségnek őre a 
vallás, s hogy vallási elvek nélkül valódi erkölcsiséget állandóan 
fentartani nem lehet. 

A hittudománynak ez a tanítása nem maradt hatástalan a 
népéletre. Nemcsak az ókori s a középkori államok, hanem a 
valóban szabadelvű irányt követő népek is még ma is gondosan 
ápolják a vallásosságot, ezzel karöltve a tiszta erkölcsöt, a tör-
téneti mult tiszteletét s ezzel az erős nemzeti érzést, mert ezek-
ben a vonásokban látják azt a nagy erkölcsi erőt, mely a népek 
hatalmát fentartja s jövőjüket biztosítja. Ezt az irányt látjuk 
követni a magas műveltségű német és angol nemzetnél; ezt az 
irányt követi az északamerikai egyesült államoknak kormánya, 
mely súlyt helyez arra, hogy a lakosoknak kellő alkalom nyujtas-
sék arra, hogy vallási érzelmeiknek külső kifejezést adhassanak. 
Hiszen elég utalni arra, hogy a képviselőházi ülést megnyitó 
imával kezdik meg,i az állam összes intézeteiben különböző 
felekezetű lelkészek vannak alkalmazva, így van ez a hadsereg-
nél s a hadi tengerészeinél, a kórházakban és börtönökben. 
Illinois államban ugyan nincsenek államilag alkalmazott lelkészek, 
de minden felekezet lelkészének szabad bemenet van biztosítva 
a börtönökbe s az állami jótékony intézetekbe.2 

A radicalismus persze első sorban vallási téren akar túlzásba 
menni, midőn elveti a tiszteletreméltó hagyományt, nem törődve 
azzal a súlyos következménnyel, hogy romboló munkát végez akkor, 
amikor a régi intézményeket diskreditálni törekszik. De még e 
radikális irányzatnál is lehet tapasztalni azt az óvatosságot, 
amellyel a vallási kérdéseket kezelni kénytelenek, nehogy az 
általuk is hirdetett vallásszabadság elvével ellentétbe jussanak ; 
így az 1905. évi francia szétválasztási törvény is lehetővé teszi, 

1 Qróf Apponyi Albertet 1911. évi északamerikai útjára kisérő társai közül 
Piukovits József «Amerikai emlékek» cime alatt fölolvasást tartott s e nyomta-
tásban is kiadott leírásában ismertette azt az 1911. évi február 9-én tartott kép-
viselőházi ülést, amelyen gróf Apponyi Albertet bemutatták és ünnepelték ; az 
ez ülésről fölvett jegyzőkönyv így szól (magyar fordításban) : «Az ülés meg-
nyílik déli 12 órakor. A megnyitó imát mondja Rev. Chaplain Henry N. 
Couden D. D.» 

2 Karl Rothenbücher: Die Trennung von Staat und Kirche. München 
1908. — 138. 
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hogy az állami intézetekben elhelyezett személyek — esetleges 
kívánságukra — lelki vigaszban részesülhessenek.1 

A radicalismusszal ellenkező túlzásba megy az orosz nemzeti 
politika, mely az orthodox hitet nemcsak külső támadások ellen 
védelmezi, de belső kételyektől is megóvni törekszik; ez a poli-
tika szoros összefüggésben áll azzal a benső kapcsolattal, mely 
a keleten a vallás és a nemzet közt fönnáll s amely politikának 
törekvése arra irányul, hogy a birodalom vallási egységét ne 
engedje veszélyeztetni a nyugati vallások térfoglalásával. Az orosz-
országi politika a rokon ruthén népet vallási úton akarja egye-
síteni Oroszországgal, amiről az imént (1913. december és 
1914. év január és február hónapokban) Máramarosszigeten 
lefolyt schismatikus (právoszláv) per tett tanúságot; e perben 
tünt ki, hogy a russzofil agitáció vallásos álarc alatt politikai 
célokat rejtegetett. 

A vallásnak a népéletre gyakorolt jelentőségét tagadni nem 
lehet; a nagy gondolkozók és államférfiak korán rájöttek arra, 
hogy a vallásban rejlő nagy erő természeti szükség, s igyekeztek 
is a vallást politikai eszközül fölhasználni. 

Cicero szerint a vallásosság emelte a rómaiakat a világ-
hatalomra: «Pietate ac religione hac una sapientia, quo deorum 
immortalium numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnes 
gentes nationesque superavimus.» 

A kereszténység előtti korban az emberek ugyanabban az 
állami s vallási közösségben éltek s különösen a rómaiaknál a 
vallás egy alkalmas állami eszköz volt az állami célok megvaló-
sítására. Ebből a nézőpontból kell elbírálni a különben kiváló 
Decius Trajanus császárnak (236—250.) keresztény üldözését, mely-
nek 250. évi január 20-án Fábián római pápa is áldozatul esett; 
Decius ugyanis az ó-római szellemnek volt képviselője, aki az 
állami határokat nem ismerő keresztény vallástól a római állam 
egységét s a birodalom fennállását féltette annyival inkább, mert 
látta, hogy a nagy római birodalom feloszlása felé kezdett haladni.2 

Nagy Konstántin császár volt az első államférfi, aki az ő 
éleslátásával fölismerte azt a nagy előnyt, melyet az egyházzal 
való szövetkezés a római birodalomnak nyújthat. Nagy Konstantin 

1 Karl Rothenbücher i. m. 138. 
2 Részletesen foglalkozik e kérdéssel Maassen : Über die Gründe des 

Kampfes zwischen dem heidnisch-römischen Staat und dem Christenthum 
cimű, 1882-ben megjelent művében. 
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adott új irányt a római császárok új politikájának, mely abban 
csúcsosodott ki, hogy a keresztény egyház a római birodalom 
intézményei közé vétessék, hogy ennek a nagy monarchiának 
bürokratikusán berendezett katonai mechanismusába új életet 
lehessen önteni, i Utódai következetesen keresztülvitték az egyház-
nak az állammal való egyesítését: a ius sacrumot a ius publicum 
részévé tették, az egyház eszméit bevitték a világi törvényhozásba, 
a pogány vallás követését megtiltották, még pedig azzal a sanc-
tióval, hogy 392. óta a pogányokat kizárták a közhivatalokból. 
Az így megindult állam-egyházi rendszer Justinián császár törvény-
hozásában nyert befejezést, aki az ő egyházpolitikai fölfogásának 
nyilt kifejezést is adott 6. novellájában.2 Ez az erős császári befolyás 
a népharc idejében érvényesült legjobban, mely népharcot császár-
eretnekségnek szeretik nevezni azért, mert azzal a nép nem rokon-
szenvezett, hanem azt a császárok hatalmi eszközzel létesítették. 

A nyugaton Nagy Károly tudta érvényesíteni a vallásban 
rejlő nagy erőt arra, hogy hódító politikáját megvalósítsa; az 
akkor még pogány frieseket és szászokat, valamint a közép-
németországi szlávokat beolvasztotta a frank birodalomba és hogy 
a különböző nemzetiségű népeket meg is tarthassa, összekötő 
kapocsról kellett gondoskodnia; ily összekötő kapocs volt a 
közös vallás, s így vallási meggyőződése mellett ez a politikai 
rugó szintén közreműködött arra, hogy a meghódított népekre 
a kereszténységet rákényszerítse, s a 800. év karácsony napján 
létrejött keresztény világbirodalmat, a kereszténység világi és 
egyházi egységét, megalapozza. 

Az újkor uralkodói közül főleg II. József császár foglal-
kozott nagy egyházpolitikai reformokkal. Régebben sokan úgy 
szerették József császár reformjait föltüntetni, mintha azok vallás-
ellenesek lettek volna; ma ennek ellenkezőjét hirdetik. Mind-
ezeket a reformokat úgy kell fölfogni, hogy József császár, mint 
mindenben, úgy a vallás kérdésében is az állam érdekeit tolta 
előtérbe. Elvitázhatatlan tény, hogy József császár kiváló gondot 
fordított arra, hogy a vallás (főleg a köznépnél) ápoltassék; e 
célból a «regulatio parochiarum» utján szabályozta, illetőleg 
szaporította a plébániákat. Egyebekben azonban nagy tévedéssel 
az egyházat állami célokat szolgáló intézetnek tekintette, a püspö-

1 Eduard Schwartz : Kaiser Konstantin und die christliche Kirche. Fünf 
Vorträge. Freiburg i. B. 1913. 1. lapon. 

2 Kahl : Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik. 1894. 253. 
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köket és papokat pedig állami hivatalnokoknak. Ez épen a josefi-
nismus lényege.1 

Már Napoleonra nem lehet ráfogni a vallásosságot, midőn 
azt a kath. egyházat, melyet Franciaországban a radikális és atheista 
jakobinusok 1793. évi november 7-én megszüntettek s mely a 
terreur uralmának megszűnése után — 1795. február 21. óta — 
a felekezetnélküli állammal szemben mint separált egyház állott 
fenn, az 1801. évi szeptember 10-én ratifikált konkordátummal 
vissza állította. Napoleon kizárólag politikai érdekből cselekedett, 
mert egyfelől felismerte az egyháznak azt a nagy hatalmát, amelyet 
az az ő nagyszerű szervezetével az államnak nyújtani képes, más-
felől pedig az egyházat rendőri intézményül kivánta fölhasználni, 
ami miatt az egyháznak sokat kellett uralkodása alatt szenvedni.2 

A legújabb korban a gyakorlati elméknek legkiválóbbja : 
Bismarck herceg volt, akit még vallásossága mellett a gyakorlati 
politika is vezetett, midőn az állami intézményekben a vallásnak 
megfelelő teret kívánt biztosítani, mert fölismerte a vallásban azt 
a nagy fölényt, melyet az a kötelességek teljesítésére gyakorol, 
mely erkölcsi hatás főleg a hadseregben és haditengerészetben 
bir megbecsülhetetlen értékkel. 

Midőn I. Vilmos német császár ellen merényletet követtek 
el, a császárnak első szava, amit miniszterelnökéhez intézett az 
volt, hogy gondoskodjék arról, hogy népének a vallás fentar-
tassék: «Sorgen Sie dafür, dass meinem Volke die Religion 
erhalten bleibe.»3 

II. Vilmos német császár 1903. évi római utazása alkalmával 
mondta a bibornokoknak, hogy pusztán hatalommal nem lehet 
népeket kormányozni. 

Bármennyire törekedjenek is a politikában arra, hogy az 
államot az egyháztól teljesen elválasszák, azt, hogy a vallásnak 
az állami életre való befolyását kiküszöböljék, nem fogják elérni. 
A vallásnak a népéletre gyakorolt jelentőségét lépten-nyomon 
tapasztaljuk; figyeljük csak meg a népszámlálásokat, mily nagy 
súlyt helyeznek a felekezeti viszonyokra, s bizony feszült érdek-

1 Dr. Fritz Qeier : Die Durchführung der kirchl. Reformen Josefs II. 
Stuttgart, 1905. 1. 4. 11. 13. és 173. 

2 Karl Rothenbücher : Die Trennung von Staat und Kirche. München 
1908. 207. 

3 V. Cathrein S. J. : Zur Schulaufsichtsfrage in Preussen. Stimmen aus 
Maria-Laach. LXXIV. köt. 1908. 256. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 0 
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lődéssel várják az eredményeket, amelyek az államnak felekezeti 
mérlegét tüntetik föl. Ilyen nagy jelentőségű politikai kérdést 
képeznek például Bosznia és Hercegovina felekezeti viszonyai, 
hol a lakosság nem nyelv, hanem csak a vallás szerint tagozódik 
nemzetiségekre. Az 1910. évi népszámlálási eredmények szerint 
825.418 görög keleti vallású képezi a szerb, 612.137 mohamedán 
vallású a török és 442.197 kath. vallású a horvát nemzetiséget. 

A vallásnak nem csak a politikára, de magára a jogi életre 
is nagy befolyása van, s ezért az államok, a vallásszabadságnak 
biztosításán kívül, egyéb közjogi és közigazgatási intézményei-
ben is kénytelenek számolni azzal a hatalmas erkölcsi erővel, 
melyet a vallás a népek életére gyakorol. 

Itt van mindjárt az eskü szentségének nagy kihatása az 
egész közéletre. 

II. Rákóczi Ferenc 1704. évi november 19-én XI. Kelemen 
pápához intézett levelében azzal okolta meg eljárását, hogy I. Lipót 
az esküt — az emberi társadalom legerősebb bilincsét — szándé-
kozik széttörni, azért ő (t. i. Rákóczi) helyreállítani kívánja azokat 
a törvényeket, amelyeket annyi királynak s magának I. Lipótnak 
is esküje következtében mindenki igazságosnak tarthat.! 

Még sokak előtt ismeretes báró Bánffy Dezső volt miniszter-
elnöknek, az akkori kiélesedett politikai harcban, 1906. évi már-
cius 28-án kelt nyílt levele, melyben az eskü erejét a követke-
zőkben fejti ki: «Az eskü szentségén s megtartásainak kötelezett-
ségén nyugszik ma az állam, az egyház és a társadalom egész 
rendje. Ki az esküben való hitet megrendíti, az megdönti az 
államnak, egyháznak és társadalomnak fennálló rendjét. Ki az 
esküt megszegi, azt megbünteti a törvény és az Isten. Esküt tesz 
a hivatalnok, a katona, a miniszter s mindegyiknek esküje meg-
tartásáhozvan kötveállása, földi boldogsága s mennybeli üdvössége.» 

A fejedelmek a vallás formái között esküsznek az alkot-
mányra. A magyar király csak az eskü letétele után lesz alkot-
mányos király ; II. József császárt azért nem tartják magyar király-
nak, mert nem tett esküt az alkotmányra. 

A hadsereg Isten nevében esküszik hűséget és csak a hadi 
cikkekre fölesketett katonát lehet haditörvényszékileg felelősségre 
vonni. 

Az igazságszolgáltatás szintén a hit erejére támaszkodik, 

1 Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Budapest 1907. 251. 
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midőn az eskü alatt tett vallomást valóságnak fogadja el, a 
hamis esküt pedig bünteti; a büntető törvények a hamis esküre 
kiszabott büntetésekkel magát az esküt, mint vallási intézményt, 
védik, vagyis a hamis esküt mindenkor büntetik, még akkor is, 
ha az az eskü mint jogi bizonyíték teljesen értéktelen volt. 

Az északamerikai egyesült államokban a birói eljárásnak 
kezességét a keresztény vallásban keresik; az összes birák, az 
esküdtek és a tanuk, — kötelességeiknek teljesítése előtt, — a 
bibliára esküsznek.1 

A francia büntető eljárási törvény (Code d'instr. erimin.) 
75. 155. 312. és 348. szakaszai, valamint a francia peres eljárás-
ról szóló törvény (Code de procéd. civile) 262. §-a szerint az 
eskü Istenre való hivatkozással történik s az eskünek e formája 
alól sem a szabadgondolkodók, sem az istentagadók nincsenek 
mentesítve, hacsak a föl mentést külön nem kérik. 

Csak a szociáldemokraták nem adnak semmit az esküre, 
mert szerintök a lelkiismeret üres szó. Troelstra szociálista vezér 
volt az, aki a hollandiai kamarában azt mondta az esküről, hogy 
az egy képtelenség.2 

Amidőn az államok a vallásszabadság kérdését rendezik, 
számolnak azzal a nagy befolyással, melyet a vallás a közéletre 
gyakorol; ezért korlátlan vallásszabadságot a modern államok 
sem igen adnak, hanem azt rendszerint egy minimális élet-
koron (a német birodalomban a 14., nálunk a 18. életéven) túl biz-
tosítják csak, mert nem akarják a gyermekeket annak az eshető-
ségnek kitenni, hogy minden, vallás-erkölcsi nevelés nélkül 
nőjjenek föl. 

A világi törvények a gyermekekre a felekezeti kényszert 
állapítják meg, mely kényszer az iskolában érvényesül, hol a 
hittan kötelező tárgy, mely egyúttal erkölcstan is, mely a népet 
a tekintély iránti tiszteletre, a kötelességtudásra, engedelmességre, 
önmegtagadásra és áldozatkészségre tanítja, mindmegannyi jellem-
tulajdonságok, melyek az állampolgárokat vallásos hazafiakká 
nevelik. Szent Tamás azt tanítja, hogy a hazaszeretet sem más, 
mint a felebaráti szeretet, ennek kitűnő egy alakja. 

1 Kari Rothenbücher: Die Trennung von Staat und Kirche. — Mün-
chen 1908. —• 138. 

2 Oberleutnant von Mikoss : Der Socialismus und das Heer. — Kőszeg 
3907. — 20. lap. 

30* 
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A hittan tanításának szükségét a közvélemény is elimerL 
Az 1910. évfolyamán történt, hogy egy apa megtiltotta az elemi 
iskolába járó fiának a hittantanulást azért, mert az apa felekezeten-
kívüli lévén, fiát vallás nélkül kivánta nevelni; ez az eset élén-
ken foglalkoztatta a sajtót, s a klerikálisnak épen nem nevezhető 
Pesti Hirlap egyik «Esti level»-ében «Muszáj-e vallást tanulni?» 
cim alatt taglalta e kérdést, s arra a következtetésre jutott, hogy 
tanítsák a vallást az iskolában, mert különösen gyermekeknek és 
a gyermeki műveltség színvonalán álló felnőtt embereknek szük-
ségük van a vallásra. Megokolásképen pedig hozzáteszi: hogy 
aki ismeri a nép millióinak életét, aki volt valaha falun és nyitott 
szemmel járt ott, az tudja, hogy mily óriási veszedelemmel járna 
az, ha egy 24 óra alatt eltörölnének minden vallást és kiirtanák 
a nép millióiból a hitet, s az úgynevezett isteni törvények det-
ronizálásával csak az emberi törvények alapján akarnánk társa-
dalmi életet és állami rendet állítani. Gyönyörű kis élet volna — 
folytatja az «Esti levél» — egy perc alatt megszűnnék az élet-
és vagyonbiztonság. Vidéken, különösen falvakban, minden 
becsületes, erkölcsös pap egy század csendőrt és legalább két 
büntetötörvényszéket pótol. 

Budapest. Dr. Melichár Kálmán_ 



A V O N Z Ó M U N K A . 

Szociálethikai értekezés. 

AMUNKA, általánosságban tekintve, nem vonzó, hanem inkább 
visszataszító. A munka rendesen fáradságot jelent. Az erőt, 

az izmokat meg kell feszíteni, izzadni kell, hogy az ember elérje, 
amit a munka gyümölcseként maga elé tűzött. Innét van, hogy 
az emberek a munka után sohasem törték magukat. Sőt épen 
ellenkezőleg. Minthogy a megélhetéshez szükséges javakat csak 
kétféle módon lehet megszerezni, t. i. vagy munkával, vagy 
mások munkagyümölcsének eltulajdonításával : a világtörténelem 
folyamán mindig úgy volt, hogy az emberek egy része a fárad-
ságos munkát másokra hárította, míg maga mások verejtékéből, 
zsákmányolásából igyekezett megélni.1 

Ez a magyarázata a rablóháborúnak, a rabszolgatartásnak, 
a munkásnép túldolgoztatásának és mindama cselfogásnak, csa-
lásnak, melyeknek célja mások munkájának gyümölcsét könnyű 
szerrel eltulajdonítani. A rómaiaknak egész élete erre az okos-
kodásra volt alapítva: mi élvezünk, mások dolgozzanak. Azért a 
szomszéd népeket állandóan fosztogatták, bent pedig, a biroda-
lomban, minden nehéz munkát a rabszolgákra hárítottak.2 

A nehéz testi munka, főleg ha rosszul fizetik, ma is az 
elégületlenségnek állandó forrása, vagy legalább is erős kísértés 
az elégedetlenségre és osztálygyülöletre. Teljesen kiküszöbölni a 
kellemetlen, erőltető, durva munkát nem hiszem, hogy valaha is 
sikerülne. A gépek nem végzik el a munkát az ember helyett. 
A fáradság egy részét átveszik, de emberi közreműködés nélkül, 

1 V. ö. Fr. Bastiat, Oeuvres complètes; Sophismes économiques. Paris, 
1854. Série II, chap. I. Psychologie de la spoliation. 

2 Hogy mily macchiavellisztikával fosztogatták a szomszéd népeket a 
rómaiak, arra nézve v. ö. Montesquieu Károly : «Elmélkedések a rómaiak 
nagyságának és hanyatlásának okairól.» Fordította : Orlai Antal, Budapest, 
1891. VI. fejezet : «Minő eljárást követtek a rómaiak a népek leigázásánál.» 
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mely sokszor egyoldalúsága miatt felette unalmas és gyötrő, a 
gépek sem dolgoznak. Ezzel azonban nem azt mondjuk, hogy a 
munkának örök időkre egyenlően fárasztónak, kellemetlennek, 
egészségtelennek, visszataszítónak kell maradnia. Mint azonnal 
látni fogjuk, a munka terhét a kellő jóakarattal könnyíteni, kel-
lemetlenségét csökkenteni lehet. És ha lehet, akkor felette kívá-
natos, hogy ez irányban meg is történjék, amit az emberiesség 
s a józan ész diktálni fog. 

A keresztény világnézetnek igen nemes, bölcs, sokoldalú és 
vigasztaló fölfogása van a munkáról s a munka kellemesebbé 
tételére irányuló törekvések ezzel a fölfogással nem ellenkeznek. 
Még azzal a ténnyel sem, hogy a munka a büntetés jellegét 
viseli magán, amennyiben az embernek általában arca verejtéké-
vel kell megkeresnie mindennapi kenyerét, ahogy a Szentírás 
mondja. A munka, ha annak terhét csökkenteni sikerül is, még 
mindig elég nehéz lesz ahhoz, hogy büntetésnek legyen tekint-
hető. Annyit nem érhetünk el, hogy a földet paradicsommá vará-
zsoljuk; megmarad az továbbra is a megpróbáltatás helyének, a 
siralom völgyének. Ám ha sikerül könnyebbé, vonzóbbá tenni a 
munkát, épen keresztény szempontból kell annak legjobban örül-
nünk, mert azáltal kisebbé, kevésbbé veszedelmessé tesszük a 
restségre és a kizsákmányolásra serkentő kísértést, mely a mun-
kában mindeddig rejlett, és mert általában enyhítenünk sikerülne 
az emberiség szenvedéseit, amit a keresztény egyház nemcsak 
hogy soha nem ellenzett, hanem épen ellenkezőleg, minden más 
tényezőnél többet tett az irányban, hogy a földi élet gyötrelmei 
enyhüljenek. A rabszolgaság lassú, de annál biztosabb eltörlésé-
vel, a gyermekkitétel megtiltásával, a nők eredeti emancipáció-
jával, a pogányság sok kegyetlenségének megszüntetésével, kór-
házaknak és számtalan charitativ intézménynek létesítésével nagy-
ban redukálta az egyház az emberi szenvedések összegét; épen 
azért csak az ő intentiói szerint járunk el, mikor azon gondol-
kozunk, miképen lehetne a munkával járó gyötrelmeket mér-
sékelni.1 

Azon jólelkű férfiak közül, akik az emberi nem boldogítá-
sán fáradoztak s a fájdalmas társadalmi kérdések megoldásán 
törték fejüket, Fourier Károly volt az, aki a mi jelen kérdésünk-

1 A munkások érdekében energikusan fölszólalt XIII. Leo pápa ; v. ö. 
«Rerum novarum» c. enc. 
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nek legtöbb figyelmet szentelt. Hogy optimista volt, hogy az 
emberiség jövőjét nagyon rózsás szinben látta, nem ok arra, 
hogy összes gondolatait, mint valami hasznavehetetlen hóbortokat 
figyelmen kívül hagyjuk. Tény, hogy az összes kommunista ter-
vek közül, melyeket eddig kigondoltak, az övé a legnagyobb 
emberismeretre, előrelátásra és bölcseségre vall, az emberi ter-
mészet mindennemű jó és rossz tulajdonságaival legjobban igyek-
szik számolni. 

Nem vagyunk tehát hajlandók elhinni, hogy a munka a 
«phalanstère»-ben átokból gyönyörűséggé fog változni. Bajos 
elhinni, hogy az ember, akit eddig többnyire csak a nyomor, 
a kényszer és az érdek sarkantyúja kergetett a munkába, a pha-
lanstère-ben csupán gyönyörből fog dolgozni (par plaisir). Nehéz 
elhinni, hogy a munka sporttá fog válni, amelyet szenvedéllyel 
fognak űzni a phalanstère boldog lakói. 

Fourier óta a phalanstère-nek szép épülete összeomlott. 
Tanítványai kísérleteket tettek vele az életben, de e kísérletek 
csütörtököt mondottak. Ám az összedőlt épületnek igen haszna-
vehető kövei vannak; a Fourier-féle elméletnek legértékesebb 
gondolatait pedig épen abban látom, amit ő a munka vonzóvá 
tételéről mondott.1 

A munkát — mondja Fourier — mindeddig egyértelműnek 
tekintették a fáradsággal, a gyötrődéssel. Pedig igen sok munka 
van, amit önként, szívesen, kedvtelésből végeznek az emberek. 
A munka testi és szellemi erőinknek működtetése valami kívá-
natos cél érdekében. Minden ember szükségét érzi annak, hogy 
erőit, képességeit működésbe hozza. A tétlenség untat s a hosszú 
unalom elviselhetetlenné válik. Sok ember szenvedéllyel vadá-
szik, halászik, nem riadván vissza a legnagyobb fáradalmaktól 
sem. Fourier tehát azt hiszi, hogy a munka lényegileg nem 
fáradság, csak a körülmények teszik azzá. Ily fogalmazásban nem 
vagyok ugyan hajlandó aláírni e tételt, de azért kétségtelennek 
tartom, hogy a munkának kellemes vagy kellemetlen voltára a 
körülmények igen nagy befolyást gyakorolnak. 

1 Fourier kusza gondolatainak világos összefoglalását lásd Ch. Oide és 
Ch. Rist könyvében: Histoire des doctrines économiques depuis lesphysiocra-
tes jusqu'à nos jours. Paris, 1913. p. 286. sqq. — A phalanstéie-nek legvilá-
gosabb leírását Victor Considérant adja : Exposition abrégée du systeme pha-
lanstèrien de Fourier, Paris, 1845. A munkára vonatkozó fejtegetéseket lásd 
p. 29. sqq. 
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Nézzük csak meg — mondja Fourier — mi teszi a mun-
kát nehézzé és visszataszítóvá? 

1. Az elégtelen jutalmazás. Megfelelő, vagy épen dús juta-
lomért szívesen fáradnak az emberek és a legnehezebb munkákra 
is vállalkoznak. Mi, keresztények, tudjuk, mire képes a hivő 
ember, hogy az örök jutalmat elnyerhesse. Manapság, jóllehet a 
bérviszonyok javultak, a munkatermék fölosztása még mindig 
méltánytalan, a munkás nagyon silányan jutalmaztatik egész napi 
nehéz és unalmas munkájáért. Nem csoda, hogy munkáját kellet-
lenül végzi, átoknak tekinti. 

2. A műhelyek egészségtelen volta. A gyári munkások tetemes 
része még mindig nagyon egészségtelen viszonyok között, nedves, 
piszkos, csúnya, rosszul szellőztetett helyiségekben kénytelen dol-
gozni. Egyes munkanemek mérges kigőzölgésekkel járnak vagy 
oly hőfok mellett mennek végbe, mely a munkás egészségére 
nézve valósággal gyilkos hatású. Némely gyárak tökéletlenül 
vannak berendezve; a munkások a balesetek különféle veszedel-
meinek vannak kitéve, örökös aggodalmakban élnek. 

Csoda-e aztán, hogy foglalkozásuktól irtóznak, azt meg-
gyülölik? Egész más dolog tiszta, egészséges, szép helyen és 
biztonságban dolgozni, mint valami utálatos odúban, mely a 
műhely vagy gyár nevét meg sem érdemli. 

3. Az elszigeteltség. Nem jó az embernek egyedül lenni, 
annál kevésbbé jó neki egyedül dolgozni. Magára hagyatva kedv-
telenül, unalommal dolgozik az ember. Kisebb-nagyobb, jókedvű 
társaságban vígan folyik a munka, az egyesek észre se veszik, 
hogy dolgoznak. Gondoljunk csak a kapálok, az aratók, a szüre-
telők vidám csoportjaira, a kukoricafosztás kellemes munkájára. 

4. A munka egyhangúsága és hosszú tartama. Az ember 
igen gazdag és változatos tehetségekkel megáldott lény. A munká-
ban akkor érzi magát jól, hogyha összes tehetségei, vagy lehe-
tőleg több képessége egyszerre működésben van, vagy legalább 
váltakozva működésbe kerül. Ám sajnos, a mai viszonyok között 
sok gyári munkás nagyon unalmas munkára van kárhoztatva! 
Sokszor éveken át csak egy-két szellemtelen mozdulatot kell 
végeznie minden változatosság nélkül, p. o. gombostűket kell 
hegyeznie stb., úgyhogy többi képességeinek kisebb-nagyobb 
mértékben el kell csenevészedniök. Nem kevésbbé antipathikussá 
teszi a munkát, ha az túlhosszú ideig tart. Még a mulatságot is 
megunjuk, ha igen hosszúra nyúlik; a legszebb opera is elvisel-
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hetetlenné válnék, ha 10—12 óráig tartana. Annál inkább áll ez 
a munkára, mely megerőltetésbe kerül. 

5. A verseny hiánya. Hogyha a munkások vagy azoknak 
csoportjai egymással versenyre kelve dolgoznak, munkájuk terhét 
sokkal kevésbbé érzik. A verseny a legtöbb esetben kellemes 
sarkantyú, mely a legnagyobb nehézségeken is átsegít, az érdes-
ségeket feledteti. 

Ha ily módon nagyjában megismertük ama körülményeket, 
melyek a munkának terhét súlyosbítják, megtaláltuk annak módját 
is, miképen lehet a munkát a mai körülmények között is kevésbbé 
nyomasztóvá, hogy ne mondjuk, vonzóvá tenni. 

Elsősorban tehát emelni kellene a munka jutalmát. 
A munkabérek a két utolsó évtized folyamán általában 

tetemesen emelkedtek ugyan, de azért az iparnak sok ágában a 
munkaeredményen való osztozás ma is nagyon méltánytalan, i 

Az irányban, hogy a munkahelyiségek egészségesek és 
szépek legyenek, szintén sokat lehetne és kellene tenni, ha meg-
volna a munkaadókban a kellő emberies érzés. Ha a profit-on 
kívül dolgozó embertársaiknak javát is tekintenék, mindent igyekez-
nének eltávolítani, ami a munkások egészségét, életét veszélyezteti 
és szépérzéküket sérti. 

A kellő jóakarat mellett a munkások csoportosításával is 
lehetne kellemesebbé tenni a mindennapi foglalkozást; ha minden 
munkaágban nem is, de igen sokban minden esetre. Hasonló-
képen a foglalkozás változatosságát is lehetne előmozdítani és 
redukálni a munkaórák számát, anélkül, hogy a munkaeredmény 
mennyisége és minősége azáltal szenvedne, mert ha friss kedvvel, 
megelégedetten dolgozik a munkás, többet produkál, mint mikor 
unalommal és ellenszenvvel kezdi, folytatja és végzi teendőjét. 
Ügyes rendezéssel még az egészséges versengést is lehetne fel-
idézni, aminek nemcsak a munkás, hanem a foglalkoztató is 
hasznát látná. 

A keresztény ember mindezen kívül nagy vigasztalást talál 
munkájában, hogyha azt a maga vallásának világánál szemléli, 
Isten nevében, Isten dicsőségére végzi, vagy engesztelésül ajánlja 
fel bűneiért, melyekkel Teremtőjét megbántotta. 

Volnának tehát utak és módok arra, hogy a munkát vonzóbbá, 

1 V. ö. P. Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses. 
Paris, 1897. 
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kellemesebbé tegyük. Fő, hogy legyen meg ahhoz a kellő jóakarat 
is.1 Ez pedig csak ott van meg, ahol a munkaadó a keresztény-
ség szellemében testvérét látja a munkásban, akinek sorsát szivén 
viseli. így megint arra a következtetésre jutunk, hogy minden 
szociális reform megvalósításának «conditio sine qua non»-ja a 
keresztényi gondolkodás, melynek megerősítésén és terjesztésén 
munkálkodni a legeminensebb szociális érdek. 

Budapest. Dr. Jehlicska Ferenc. 

1 Többnyire «nolle in causa est, non posse praetenditur» — mint Seneca 
mondja. 



OSTWALD VILMOS ENERGETIKAI MONISMUSA. 

Felolvastatott az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1914. febr. 18-án tartott ülésében. 

Harmadik, befejező közlemény. 

III. Ostwald elmélete a szellemi világról. 
1. Az elmélet kifejtése. Az anyag és szellem, a test és lélek 

ősrégi dualizmusát régente úgy próbálták eltörölni, hogy az 
egyiket a másikba olvasztották. Ez azonban célra nem vezetett. 
Ostwald úgy próbál célt érni, hogy az anyag és szellem fogal-
mait egy főfogalom alá rendeli, s ez a főfogalom: ismét az 
energia. 1 Elitéli Spinoza, Leibnitz, Dubois Reymond pszicho-
fizikai parallelizmusát, mely végeredményben szintén dualizmus, 
ő a szellemet vagy lelket az energiából magyarázza. Ostwald 
szerint tehát az anyag és szellem viszonyának problémája akként 
módosul, hogy keresni kell azt a kölcsönhatást, mely a fizikai 
energia és az úgynevezett szellemi élet között van.2 

E viszony, illetve kölcsönhatás tisztára energetikai. A szel-
lemi jelenségek épolyan energetikai folyamatok, mint a többiek. 
A szellemi és mechanikai jelenségek között — úgymond3 — 
körülbelül ugyanaz a különbség és hasonlóság áll fönn, mint a 
villamos és kémiai jelenségek között. A villamos jelenségek füg-
getlenek ugyan a kémiaiaktól, önállóak, de kölcsönösen átala-

1 «Wir müssen versuchen einen gemeinsamen Oberbegriff zu finden, 
in welchem sich die beiden auseinanderstrebenden Begriffe Körper und Geist 
eingeschlossen und dadurch verbunden finden.» (Die Energie 143. 1.) 

2 «Es besteht gar nicht mehr die Aufgabe, zu ermitteln, wie Geist und 
Materie in Wechselwirkung treten können, sondern es entsteht die Frage, wie 
sich der Begriff der Energie, der viel weiter als der Materie ist, zu dem Begriff 
des Geistes stellt .» (Die Energie 144. 1.) 

3 «Dieses Verhältnis glaube ich so auffassen zu dürfen, dass die gei-
stigen Geschehnisse ebenso sich als energetische auffassen und deuten lassen, 
wie alle übrigen Geschehnisse auch. Zwischen geistigen Vorgängen und me-
chanischen würde ungefähr derselbe Unterschied und dieselbe Ähnlichkeit 
bestehen, wie zwischen elektrischen und chemischen Vorgängen. (Die Energie 
144. 1.) 
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kulnak és ilyenkor szoros összefüggésbe léphetnek, melynek 
törvényeit az elektrokémia vizsgálgatja. Ugyanez áll a szellemi 
és mechanikai jelenségekről. Látszólag függetlenek egymástól, 
de egymással összefüggésbe léphetnek, átalakulhatnak, mert hiszen 
a szellem és az anyag nem két különálló valóság, hanem ugyan-
annak az általános energiának különböző kifejeződési vagy műkö-
dési alakja. Azért ép oly kevéssé csodálkozhatunk azon, hogy az 
ember kémiai gépezete szellemit hoz létre, mint ahogy nem cso-
dálkozhatunk azon, hogy az akkumulator kémiai energiája elektro-
mosságot produkál. Mindkét esetben tisztán energia átalakulásról 
van szó oly még meg nem fejtett mellék jelenségekkel kapcso-
latban, melyeknek megoldási nehézsége mindkét esetben elvileg 
ugyanaz. î Tehát a szellemi jelenség nem egyéb, mint a fizikai 
energiának átalakított formája, mely elvileg a fizikaival egyen-
értékű, melynek álalakulási processzusát megfejteni csak idő-
kérdés s ép oly elvi nehézség, mint annak a megfejtése, hogyan 
alakul át a kémiai energia villamos energiává. A különbség csak 
az, hogy a szellemi jelenségek megfejtése az agyvelő organikus 
gépezetének bonyolultsága miatt nagyon sokáig fog tartani, míg 
a kémiai és elektromos energia közti viszony lényegét tekintve, 
jobbára már ismeretes. 

Lássuk most a részletesebb magyarázatot. 
A szellemi élet legelemibb alakja az érzékelés. Ez nem 

egyéb, mint a külső energia ingerhatása az érzékszervekben 
végződő és rendkívül érzékeny idegszálakra. Ez a benyomás, 
(Empfindung). Különböző energiafaj is ugyanazt a benyomást 
keltheti az idegrendszerben. így pl. a látóideg mechanikai izga-
tása is látást idéz elő, a homlokhoz tett óra ketyegése is erősen 
hallható stb. A külső energia ingere tehát nem továbbíttatik 
egyszerűen az idegekben, hanem ugyanott átalakul és pedig nem 
quantitativ aequivalenssé. Az inger és a benyomás között nincs 

1 «Geist und Körper sind nicht zwei Wesenheiten für sich, sondern nur 
verschiedene Ausprägungs- oder Betätigungsformen der allgemeinen Energie. 
Daher brauchen wir uns ebensowenig darüber zu wundern, dass die chemische 
Maschine des menschlichen Körpers Geist produziert, wie wir uns darüber nicht 
zu wundern brauchen, dass die chemische Maschine des Akkumulators Elektri-
zität produziert. Es sind in beiden Fällen Energietransformationen mit den 
noch vielfach ungeklärten Sonderfragen, die sich von Fall zu Fall ergeben, 
aber grundsätzlich ist die eine Schwierigkeit dieselbe, wie die andere». (Der 
energetische Imperativ 124. 1.) 
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quantitative egyenes viszony, itt érvényes Weber-Fechner tör-
vénye, mely szerint az inger mértani haladványszerű emelkedése 
csak számtani haladványszerű növekedést eredményez a benyomá-
sokban. Tehát itt nem egyszerű energia átalakulásról van szó, 
hanem arról, hogy az idegnek az a sajátságos tulajdonsága van, 
hogy a legkülönfélébb energiát új alakká változtatja s ez az ideg-
energia (Nervenenergie).1 

Hogy mi ez az idegenergia, pontosan meg nem mondható. 
Energia, amennyiben képes munkát végezni, összehúzza, vagy 
kitágítja az izmokat, gyorsítja vagy lassítja a vérkeringést, emeli 
vagy csökkenti a hőmérséket. Ez az energia az idegszálak ten-
gelyhengerében (Achsenzylinder) székel és másodpercenként 
néhány tucat méternyi utat tesz meg, mely azonban az inger 
intenzitásától és a hőmérséktől függ. 

Az idegenergia reagál az ingerre és pedig öntudatlanul, 
vagy öntudatosan. Öntudatlan reactiója: az egyszerű benyomás 
és a nyomán keletkező reflexmozgás és az öntudatlan gondolati 
kép. Ha a külső energia és a benső idegenergia között egyen-
súlyi, vagyis stationär viszony van, akkor semleges érzelmi álla-
pot keletkezik. Ami az energia áramot növeli, kellemes, ami azt 
csökkenti, kellemetlen hatást kelt.2 így pl. a táplálkozás, alvás, 
pihenés, mert az energiaáramot növeli, kellemes, míg az éhség, 
szomjúság, nehéz munka, betegség, mert az energiaáramot csök-
kenti, kellemetlen. 

Az idegenergia nem qualitativ, hanem csak quantitativ 
különbségeket érez és továbbít, a qualitas a tudat küszöbénél 
jut kifejezésre. 

Mi a tudat? Honnan kerül ide a tudat? 
A tudat nem egyéb, mint azon idegenergiának egyik fontos 

tulajdonsága, mely az agyvelőben működik, reflektor, mely rávilá-
gít a benyomásokra s belőlük érzeteket alkot, a tudatalatti képe-

1 «Nicht unmittelbar die in Gestalt des Reizes auf den Nerv wirkende 
Energie wird fortgeleitet, sondern der Nerv besitzt in seiner ganzen Er-
streckung die Eigenschaft, zugeführte Energie verschiedenster Art in Nerven-
energie zu verwandeln». (Vorlesungen 355. 1.) «Die in dem gesamten ner-
vösen Apparat tätige Energieform nennen wir «Nervenenergie». (Vorlesungen 
381. 1.) Az inger és a hatás viszonyáról így nyilatkozik: «Zwischen Reiz und 
Wirkung besteht ein Verhältnis der Abstufung, nicht aber ein quantitatives 
Umwandlungsverhältnis». (Vorlesungen 381. 1.) 

2 «Jede Förderung des Energiestromes wird als angenehm, jede Störung 
desselben als unangenehm empfunden». (Vorlesungen 388. 1.) 
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ket emlékezetbe juttatja s a mechanikus reflexmozgásokat akarati 
cselekvések rangjára emelheti. A tudat nézőpont (Blickpunkt), 
mely a látóhatár egyes részeit észreveszi, a többieket az öntudat-
lanság homályában hagyja.1 

A tudatos jelenségek energetikai folyamatok s ép ez magya-
rázza, hogy a tudat ezt az energetikai bélyegét rányomja a kül-
eseményekre, amelyek ennek következtében mint energetikai 
folyamatok jelennek meg benne.2 A tudat ép oly lényeges kelléke 
az idegenergiának, mint a mechanikai energiáé a tér s a moz-
gási energiáé az idő fogalma.3 

A tudat székhelye a nagy agyvelő-hártya. Az ideg az érzék-
szervek útján nyert energiát idegenergiává változtatja át s ezt az 
agy velőbe vezeti, ahol az idegenergia összegyülemlik és az agy-
energiát az úgynevezett psychikai energiát váltja ki.4 Az ideg-
energiát vezető ideg tehát hasonló oly elektromos dróthoz, mely 
az elektromos áramot egy battériához vezeti s ott működést hoz 
létre. Nem minden idegvezeték kapcsolódik az agyvelő gépeze-
tébe (Maschinerie des Gehirns), mint pl. a vérkeringés, gyomor-
működés, atmoszféra nyomása idegvezetékei nem érnek az agy-
velőbe, innen van, hogy e jelenségek nem lépnek a tudatba. Sokszor 
egyéb érzéklés sem jut az agyvelőbe. így pl. a gyümölcsfát ugyan-
olyan érzékszervvel nézi a gyermek, a művész s a tudós, s mind-
egyik mást lát rajta. Ugyanez áll a hangok érzékeléséről is. 

1 «Das Bewusstsein fasse ich auf als eine Eigenschaft einer besonderen 
Art der Nervenenergie, nämlich der, welche im Zentralorgan betätigt wird.» 
(Vorlesungen 391. 1.) 

2 «Dass alle äusseren Geschehnisse sich als Vorgänge zwischen Ener-
gien darstellen lassen, erfährt seine einfachste Deutung, wenn eben unsere 
Bewusstseinsvorgänge selbst energetisch sind und diese ihre Beschaffenheit 
allen äusseren Erfahrungen ausprägen.» (Vorlesungen 394. 1.) 

3 «Wir müssen das Bewusstsein ebenso als ein wesentliches Kennzeichen 
der Nervenenergie des Zentralorgans annehmen, wie etwa die räumliche 
Beschaffenheit ein wesentliches Kennzeichen der mechanischen Energie und 
die zeitliche eines der Bewegungsenergie ist» (Ugyanott.) 

4 Der Apparat des Bewusstseins liegt in der Grosshirnrinde. Seine 
Betätigung e r fo lg t . . . durch eine geregelte Auslösung, und zwar scheinen die 
physiologischen Untersuchungen über die Blutdruckschwankungen im Gehirn 
den sicheren Schluss zu gestatten, dass die erforderlichen Energievorräte eben 
dort gesammelt werden und ihrer Verwertung harren. Wir werden uns also 
zu denken haben, dass die zum Gehirn führende Nervenleitung dorthin 
Nervenenergie überträgt, welche zur Auslösung der Hirnenergie dient.» (Vor-
lesungen 404. 1.) 
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Hogy valamely érzékelés, legyen az benyomás, gondolati 
kép vagy reflexcselekvés, tudatunkba lépjen, az idegenergiának 
az agyvelőbe kell bejutnia. A tudat azután a puszta benyomás-
ból érzetet alakít (Empfindung), ha az érzet egy helyen köz-
pontosul, akkor érzelem a neve (Gefühl). A tudat a tudatalatti 
képből tudatos emléket alkot s az öntudatlan reflexmozgásból, 
vagy mechanikai mozdulatból akarati cselekvést.1 

Ha a nagyváros utcáin járunk, rendkívül sok benyomás ér 
minket, de csak kevés lép az öntudatba s lesz belőle érzet. Ha 
azt akarjuk, hogy a benyomás érzetté alakuljon, figyelmünknek 
reá kell irányulnia. 

A tudatos gondolkodás tulajdonkép emlékezés. Maga az 
öntudat tulaj donkép emlékezés. Nem mondhatjuk azt: az énnek 
van emlékezete, hanem azt: az én az emlékezet."1 

A szellemi élet legmagasabb megnyilvánulása, az öntudat 
tehát tulajdonkép az idegenergiának az előző benyomásokra való 
visszaemlékezése. Az öntudat nem önálló, külön valóság, hanem 
az emlékezés folyama. De akkor honnan ered az öntudati egy-
ség? Az én önállósága és egysége nem változatlanságában és 
állagiságában keresendő, hanem változásainak állandóságában s 
abban a körülményben, hogy az énhez tartozó élmények és emlé-
kezések ugyanegy anyagban, illetve szellemben keletkeznek s ezért 
egymással vonatkozásba hozhatók.3 

Ostwald nagyra becsüli a tudat értékét: ez a legfontosabb 
előnye az embernek az alsóbbrangú állatok fölött. 

Végre néhány szó az akaratról. Az akarat tudatos cselekvés, 
a tudatalatti cselekvés reflexmozgás. Az akaratot meg kell előz-
nie az elhatározásnak (Willensempfindung.). Az oly cselekvések, 
melyeknél az elhatározás a végrehajtással egybeesik, impulzív 
cselekvések. Szabadakarat van, jóllehet a lelki élmények is sza-

1 «Der Ablauf eines energetischen Processes kann willkürlich mit der 
Eigenschaft des Bewusstwerdens ausgestattet werden.» (Vorlesungen 401. 1.) 

2 «Unser Ich besteht in Erinnerungen und in dem Apparat sie zu 
benützen.» (Vorlesungen 410. 1.) «Man wird nicht sagen : das Ich hat die 
Erinnerung, sondern man muss sagen : es ist die Erinnerung.» (Die Energie 
151. 1.) 

3 «Die Einheit und Selbstständigkeit des Ich werden wir nicht in seiner 
Unveränderlichkeit oder Substantialität zu suchen haben, sondern in der Ste-
tigkeit seiner Aenderungen und in dem Umstände, dass die dem Ich gehörigen 
Erlebnisse und Erinnerungen in einem Gehirn oder Geist entstanden und vor-
handen und daher aufeinander beziehbar sind». (Vorlesungen 411. 1.) 
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bályok szerint folynak le. A szabály nem kényszerít, csak azt 
konstatálja, hogy itt rendszerűség uralkodik, oly rendszerűség, 
melyet maga az ember állapít meg. 

Az érzet, gondolat, öntudat és akarat az ember szellemi 
életének megnyilvánulásai, melyek mind a pszichikai energia 
művei. 

Mi e pszichikai energia forrása? Mi más lehetne, mint a 
kémiai energia. Miért? Mert rendes táplálkozás nélkül a szellemi 
munka szünetel.1 Szellemi munkálkodásnál oxygén használódik 
föl, mely a táplálkozásból eredő kémiai anyagokat oxydálja.2  

S ebből az oxydációból kerül elő a pszichikai energia. Az aka-
ratnál is a szervezetben kémiai energiának kell fölhalmozva len-
nie, hogy az idegenergia a cselekvést előidézhesse.3 Ugyanazon 
idegingerek különböző embereknél különböző hatásokat váltanak 
ki, amelyek a kémiai energiától függenek.4 Tehát úgy a gon-
dolkodás, mint az akarati cselekvés a szervezetben felgyülemlett 
s a táplálkozásból eredő kémiai energiától, tehát az erős fizi-
kumtól, a jó anyagcserétől függ. 

Ostwald tehát a szellemi élet minden megnyilvánulását s 
egész folyamatát az általános energia két különleges, de nem 
kevésbbé fizikai jellegű alakjának az ideg és pszichikai energiá-
nak tulajdonítja. 

Bírálat. Ha Ostwald az atomelmélet elvetésében s az élet 

1 «Auf Energie-Umwandlung beruht auch die geistige Arbeit, denn 
ohne ordentliche Ernährung kann auch der geistige Arbeiter nichts leisten.» 
(Der energ. Imperativ 31.) 

2 «Wir wissen, dass die Quelle der psychischen Energie chemischer 
Natur ist, denn es wird entsprechend der Stärke der geistigen Betätigung 
Sauerstoff verbraucht, der eine proportionale Oxydation vorhandener, aus der 
Nahrung stammender Stoffe bewirkt.» (Die Energie 153. I. V. ö. Der energe-
tische Imperativ 123. 1. s köv. és Monistische Sonntagspredigten I. 188. 1.) 

3 «Es handelt sich bei der Erzeugung der Willensenergie um eine ver-
hältnismässige Auslösung, wobei die erforderliche Vorratsenergie (wahrschein-
lich in chemischer Gestalt) in dem betreffenden Organ aufgespeichert sein 
muss, damit ein Erfolg, d. h. eine Umwandlung eintreten kann. Die ausgelöste 
Menge hängt einerseits von dem Betrage der auslösenden Nervenenergie, also 
von der Stärke der Empfindung oder des Gedankens ab, anderseits von dem 
Energievorrat, der zur Umwandlung in Willensenergie bereit liegt.» (Vorl. 
426. 1.) 

4 Gleich starke Anlässe können bei verschiedenen Menschen verschieden 
starke Willenserfolge bewirken, je nach dem vorhandenen Vorrat umwandlungs-
fähiger Energie.» (U. o.) 
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energetikai magyarázatában egyoldalú volt is, legalább komolyan 
törekedett elméletét megalapozni s bebizonyítani ; a szellemi élet 
energetikai magyarázatában azonban a leglaikusabb dilettantizmus 
nyilvánul meg, mely csak hangzatos jelszóval, de nem érvekkel 
bizonyít. Egyáltalában nem is bizonyít, csak merészet állít és meg-
feledkezik a logikáról. 

a) A szellemi életben legföljebb per analogiam lehet beszélni 
energiáról. Hiszen maga Ostwald mondja, hogy az energia mér-
hető nagyság, extenzitási és intenzitási mértéke van, mely ergek-
ben, centiméterekben, grammokban, voltákban stb.-ben fejezhető 
ki. De mi a szellemi energia intenzitási mértéke? Hány erget 
képvisel egy meghatározott egyén szellemi képessége? Mi az 
extenzitási nagysága? Köb- vagy négyzetcentiméterek, gramm 
vagy kiló fejezi-e ki a szellemi energia tömegét? Még jó, hogy 
Ostwald is elismeri, hogy mindeddig a mérés mértékegységét 
nem sikerült föltalálni és a dolog valószínűleg nehezen fog 
menni az agyvelő bonyolult szerkezete miatt, de elvi nehéz-
ség nincs. 

b) Továbbá azt kérdjük, hogyan lehetséges szellemi ener-
gia alanyi birtokos nélkül, mert hiszen Ostwald se az agyvelő-
nek, se a léleknek nem tulajdonít állagi jelleget. Akkor pedig a 
szellemi energiaáram is csak a levegőben lóg. 

c) A szellemi jelenség azért sem lehet energiaalak, mert az 
energia teljesen átalakul s nem marad meg a nyoma. Már pedig 
a szellemi jelenségek mély nyomokat, emlékeket hagynak hátra, 
melyekre esztendők múlva is visszatérünk s melyek a szellemi 
működést fejlesztik, tökéletesítik, s melyek nagyon jól és nagyon 
sokáig konzerválhatók. A fizikai energiák folyton átalakulnak, 
nyomokat hátra nem hagynak, alakjukat sokáig meg nem tart-
ják, hanem elillannak és sem nem emlékeznek vissza, sem az 
energetikai működést meg nem könnyítik. Maga Ostwald is 
elismeri, hogy a villamos drót századszor sem vezeti jobban a 
villamosságot, mint először, hanem ellenkezőleg, gyöngébb veze-
tővé válik, mert kopik. 

d) Ostwald meg sem kisérli annak bebizonyítását és meg-
magyarázását, hogy mikép alakul át a fizikai energia szellemivé. 
Ha — mint Ostwald mondja — a fizikai energia ép oly köny-
nyen alakul át szellemivé, mint a kémiai villamossá, akkor elvi-
leg semmi kifogást és ellenvetést nem tehet ama kérdés ellen, 
miért nem alakul át az ember egészen szellemi lénnyé, s az auto-

Religio, hit tud. és bölcs, folyóirat. 3 1 
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mata emberré és megfordítva.1 Ez a deductio ad absurdum eléggé 
mutatja az elmélet felületességét. A két energia különben is ellen-
tétes természetű. A fizikai energia objektiv. Minden egészséges 
szem egyformán látja a fát, ebben nem lehet csalódás, többféle-
ség. A fa azonban szubjektive különbözőkép jelenik meg az 
öntudatban. Tíz félét is lehet az egy fán megfigyelni, lehet csa-
lódni. A szellemi energia tehát szubjektív.2 Ha a fizikai energia 
mechanikus szükségszerűséggel alakulna át szellemivé, akkor, 
miután a fizikai energiák általában egyformák s csak quantitativ 
különbségeket képviselnek, a megismerés és az egész szellemi 
élet nagyon mechanikus és egyforma lenne. Ámde a szellemi élet 
rendkívül individuális. 

e) A részletekben Ostwald a fizikai energiát először spon-
tán módon idegenergiává változtatja. Ezt az új energiafajt Reinke 
is elismeri. Ez azonban csak új név s nem jelent egyebet, mint 
az Organismus reagáló és regeneráló képességét. Ostwald össze-
hasonlítja az automaták célszerű reagálásával. Nagy tévedés. Az 
automata minden egyforma ingerre egyformán mechanikusan 
reagál s nem regenerative, sem pedig célszerűen. Az Organismus 
pedig ugyanazon ingerre többféleképen, rendesen célszerűen felel. 
A célszerű reagálás pedig vezető és irányító tényező nélkül el 
nem képzelhető, amint az automata sem működik jól, ha nem 
hozzáértő mechanikus állította össze s időnkint meg nem vizs-
gálja. Amint az automata helyes működése ügyes mechanikusra 
és célszerű szerkezetre vezetendő vissza, akként az idegenergia 
célszerű reakciója egy az organizmusban lappangó, vezető ős-
erőre utal. 

1 Klimke megjegyzi : «Es wäre prinzipiell nach Ostwalds Theorie 
keineswegs unmöglich, dass sich sämtliche Energien eines menschlichen 
Individuums in psychische verwandelten, und dass wir einmal das merkwür-
dige Schauspiel erleben könnten, wie sich einer unserer Mitmenschen, oder 
wir selbst, allmälich vergeistigt, bis er endlich als rein psychisches Individuum 
aus unseren Augen vollständig verschwindet. Umgekehrt müsste sich sämt-
liche psychische Energie in physische zurückwandeln können, so dass der 
betreffende Mensch zu einem geistlosen Automaten herabsinken würde.» (Der 
Monismus 107. 1.) 

8 Verworn is konstatálja a különbséget s aztán megjegyzi : «Diese Ver-
schiedenheit ist nichts anderes, als die alte Kluft, welche die energetische 
Anschauung gerade überbrücken wollte, die Kluft, die eben zwischen der 
Reihe der psychischen und der Reihe der körperlichen Vorgänge besteht » 
(Naturwissenschaft und Weltanschauung 23. 1.) V. ö. Drews : Der Monismus. 
(Jena 1908) I. 24., 25. 1. 
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f ) Ha ez az idegenergia az agyvelő gépezetébe jut, azon-
nal átalakul tudatos pszichikai energiává. A tudat az idegener-
giának őstulajdonsága. Amily egyszerű, ép oly naiv, indokolatlan 
állítás. A tudat őstulajdonság ! Akkor sokkal egyszerűbb azt 
mondani, hogy az anyag őstulajdonsága a szellem, de ezt nem 
meri mondani, mert ellensége a panpszichismusnak. Pedig ez az 
állítás már nem is rejtett, hanem egyenes panpszichismus. Ost-
wald elitéli Haeckel hylozoismusát, pedig nincs messze tőle ő 
sem. Sokkal őszintébb az öntudat kérdésénél a Dubois Reymond-
féle Ignoramus álláspont. Az öntudat nem is lehet energia, mert 
semmi munkát nem végez. Az öntudat csak reflektor, mely meg-
világítja a gondolati képeket, ujat riem hoz, csak megjelentet már 
meglevőt. 1 Az öntudat nem emlékezetnem folyamat. Az öntudat 
a jövőre is gondol, amire az emlékezetnek nincs befolyása, az 
öntudat a jelenben él, amikor az emlékezet még csak keletkezik 
s a leggyöngébb a múltban. Az öntudat meg tudja magát külön-
böztetni úgy a megismerés, mint az akarás folyamataitól, az ön-
tudat a cselekvő és vezérlő alany. 

g) Igaz ugyan, hogy úgy a megismerés, mint a vágyódás 
energetikai jelenségekkel indul meg; a szem fénytani, a fül hang-
tani, a tagok mechanikai energetikai működése a szellemi élet 
első ősforrása és nagyon szükséges eszköze. Sőt a fensőbb ön-
tudati működés is karöltve jár az idegrendszer energetikai sze-
replésével. De abból, hogy a legtökéletesebb érzékszervi ener-
getikai működés sem válik szellemi ténnyé, ha nem járul hozzá 
a rejtélyes őserő, az öntudat, melynek eredetéről Ostwald sem 
tud semmit, továbbá abból, hogy sokszor a legtökéletlenebb 
érzéklés mellett, sőt később anélkül is alakul és fejlődhetik a 
szellemi élet, azt kell következtetnünk, hogy az érzékszervek 
energetikai működése és az idegrendszer szerepe nem egyéb, 
mint fontos eszköze és kísérője annak az eredeti, az érzéktől füg-
getlen, mert azokat kormányzó, irányító őserőnek, melyet szel-
lemnek, léleknek nevezünk. Ez a függése a szellemi életnek a 
fizikai energiától nem egyéb — mondja Mercier — mint tudo-
mányos konstatálása annak a természeti törvénynek, mely a két 

1 «Das Bewusstsein kann nicht Energie sein, weil es nicht arbeitet im 
Sinne energetischer Arbeit. Ist es doch nur der helle und sich selbst erkenn-
bare Hintergrund, auf dem die Vorstellungsbilder sich abheben. Die Vorstel-
lung einer Arbeit ist aber noch keine Arbeit, wie die Vorstellung einer Pappel 
iioch keine Pappel ist.» (Reinke : Naturwissenschaftliche Vorträge III. 48. 1.) 

31* 
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rend, az érzéki és érzékfölötti élet közti kölcsönösséget meg-
állapítja és törvényszerűségét vizsgálja.1 A tapasztalat és az öntudat 
egyöntetűen az aristotelesi spiritualismust támogatják.2 

h) Legvaskosabb tévedés Ostvald ama állítása, hogy a szel-
lemi energia főforrása a táplálék formájában fölvett kémiai ener-
gia. Eszerint, amint a mechanikai gép működése a kőszén kémiai 
energiájától függ, akként az ember szellemi élete a kémiai anyag-
cserétől függne. Miért? Mert — mint Ostwald mondja — meg-
felelő táplálkozás nélkül a szellemi munkás sem tud dolgozni. 
Ennél laikusabb s naivabb magyarázatot bölcseleti írónál bajos 
találni. Ilyen logikával bátran azt lehetne mondani, hogy az ember 
szellemi élete a levegőtől, hőtől, víztől függ s azoknak tulajdo-
nítandó, mert azok nélkül sem tud a szellemi munkás dolgozni. 
Hiszen még a legprimitívebb organizmus, az ázalék életét sem 
a környezet s a táplálék teremtik meg, legföljebb elősegítik, 
élettartamát meghosszabbítják, de az élet nem kívülről, hanem 
belülről spontán indul meg. Hiszen Ostwald is elismeri, hogy az 
Organismus a legkedvezőtlenebb életföltételek mellett is fönn-
tartja magát és évekig képes velük dacolni. Ha tehát a puszta 
fiziologiai élet sem függ okozati módon a tápláléktól, annál 
kevésbbé az állati ösztön s legkevésbbé az emberi szellem. Ez a 
föltevés a föltételnek az okkal való oly naiv és ügyetlen föl-
cserélése, hogy laikus írónál megütköznénk rajta. Mindenesetre a 
szellemi munkásnak is szüksége van táplálkozásra, de ez nincs 
egyenes arányban a szellemi munkával, mint ahogyan a gőz-
gépeknél a kőszén kémiai s hő energiája egyenes arányban van 
a mechanikai mozgással. Hiszen akkor egyforma táplálék egy-
forma szellemi erőt produkálna és legokosabb emberek azok 
lennének, akiknek a kémiai anyagcseréje a legjobb rendben van 
s akik a legtöbb s legjobb táplálékban veszik magukhoz a kémiai 
energiát. Hiszen csak nem gondolja komolyan Ostwald, hogy az 

1 «Quiconque sait embrasser les faits dans leur ensemble et ne renon-
cer à aucune des sources d'information, dont la nature nous a pourvus, com-
prendra que la loi, de dépendance à l'égard des forces corporelles n'est qu'une 
confirmation scientifique de la loi naturelle de réciprocité qui régit les rela-
tions entre les deux ordres, l'une sensible, l'autre suprasensible, de notre acti-
vité psychique.» (La pensée et la loi de la conservation de l'énergie Louvain 
1900. 15. 1.) 

2 «Les résultats de l'observation exterieure et de la conscience, loin de 
s'exclure, s'harmonisent en une système générale, qui résume, en psychologie, 
e spiritualisme aristotélicien.« (U. o.) 
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<5 nagy szellemi munkaereje táplálkozásától ered. A kulturtörté-
nelem azt bizonyítja, hogy a lángeszű szellemek sokszor a leg-
nagyobb nélkülözések között szerezték remekműveiket. A min-
dennapi tapasztalat is igazolja ezt és azt is, hogy a túlbő táplálkozás 
fizikai erőt szerez ugyan, de a szellemi képességre határozottan 
visszafejlesztő hatással van. Szofoklesz, Plato, Goethe, Fabre az 
öreg kor határán a legminimálisabb kémiai anyagcsere idejében 
is tudtak szellemileg működni. 

Ugyanezt állítja az akarati működésről is. Eszerint azokban 
az emberekben volna a legnagyobb akarati energia, akik a leg-
több kémiai energiát tudják fölhalmozni izmaikban, ahonnan az 
inger váltja ki az akaratot, mint ahogyan a szelep kinyitása meg-
nyitja a gőz vagy a víz feszítő energiáját. Ostwald itt össze-
téveszti a fizikai erőt a lelki erővel. Mindkettő rászorul táp-
lálkozásra, ép ügy, mint a levegőre, pihenésre, edzésre. A fizi-
kait a helyes táplálkozás erősíti, növeli, de a lelkire semmi 
behatással nincs. Testileg törékeny, gyönge testekben nagy lélek 
s nagy akaraterő lakhatik. A hadviselés s a szentek története 
eléggé igazolja, hogy az erős fizikum és nagy akaraterő között 
nincs egyenes arány, sőt egyáltalán semmi arány. Mindakettő 
heterogén terület. 

Ostwald energetikája tehát a szellemi élet magyarázatában 
mond igazán csődöt. Itt már az energetika fogalmát csak a logika 
szabályainak teljes mellőzésével tudja hangoztatni, de csak az 
energia nevének említése lehet cum grano salis helyes, a többi 
mind helytelen. Ostwaldnak legalább két lényegesen különböző 
energiát, fizikait és szellemit kellene elfogadnia. Ez pedig már 
halála az energetikai monismusnak.1 

IV. Ostwald energetikai monismusának praktikus következményei. 
Ostvald több ízben tiltakozik az ellen, mintha az ő ener-

getikai elvei világnézetet akarnának teremteni. Az én monis-

1 Ez Dennert végkövetkeztetése is : «In der Tat Ostwalds Energetik ist 
kein echter Monismus, denn er kommt nicht darüber hinaus, dass es wenig-
stens zwei verschiedenartige Energien gibt. Wenn wir noch hinzufügen, dass 
er die Materie nur mit Gewalt aus der Welt schaffen kann und dass es ihm 
nicht gelingt, die Leitung in der Welt der Lebensformen und der Zweckmäs-
sigkeit zu erklären, so müssen wir sagen, dass Ostwalds genialer Versuch, dem 
Dualismus zu entgehen, missglückt ist.» (Die Weltanschauung des modernen 
Naturforschers 267. 1.) 
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musom — úgymond —• a tudományos kutatás monismusa, nem 
rendszer, nem a priori kidolgozott világnézet a másfél tucat hamis 
monismus mintájára, hanem ép oly egységes tudományos mód-
szer, mint a logika vagy számtan. 1 

Más helyen viszont őszintén bevallja, hogy monismusa nem 
levegőben lógó, elvont, vértelen bölcselet, hanem a munkás és 
reális életből merített és a reális tevékeny élet számára kidolgo-
zott igaz bölcselet: életismeret és életművészet.2 

S ez utóbbi vallomása akar az igazi lenni, mert Ostwald 
tényleg nem elégszik meg azzal, hogy energetikai elméletét 
bölcseletileg kifejti s megalapozza, hanem annak elveit sokszor 
a legerőltetettebb rabulisztikával az élet legaprólékosabb, de 
egyszersmind legfontosabb vonatkozásaira is kiterjeszti, úgy hogy 
mondhatjuk, nincs az emberi életnek s a létnek oly megnyilvá-
nulása, melyet az energia prokruszteszi ágyába ne gyömöszölne. 
A világ minden jelensége — úgymond — nem egyéb mint 
energiaátalakulás.3 

/. Az elmélet kifejtése. Főleg az energetikának második 
törvényét aknázza ki és alkalmazza saját fölfogása szerint a prak-
tikus életre. E törvény szerint a szabad energia nem teljesen 
alakul át más energiaalakká. Az átalakulás úgy történik, hogy 
az energia a nagyobb intenzitásról a kisebbre sülyed alá, miköz-
ben egyrésze ellenérték nélkül eltűnik. Legjobban tapasztalható 
ez a hő és a kisugárzási energiánál. A nap, mint a legfőbb szabad 
energia, nagyon tökéletlenül alakul át. A növény a nap kisugár-
zási enegrgiájának csak i/ioo-részét használja föl, "/100-része ellenér-
ték nélkül eltűnik. Az emberi gépek már jobbak. A gőzmotor a 
hő V3"át képes fölhasználni, 2/3-része, súrlódás, fáradt gőz, kör-
nyezet fölmelegedése alakjában elillan. Ez az energia elillanásá-
nak törvénye, lex dissipationis. 

Ebből következik, hogy az lesz a leghasznosabb gép> 
mely a fölvett energiát legkevesebb veszteséggel tudja átalakítani. 
Egyszóval az energiával takarékosan, gazdaságosan kell bánni. 
Minthogy pedig a szellemi energia is csak a fizikainak átalaku-
lása, ez a mechanikai gazdasági elv nemcsak a gazdasági életben 
érvényes, hanem a szellemi és az erkölcsi életben is. Nem sza-

1 Monistische Sonntagspredigten I. 8, II. 292, 294, III. 130. 
2 Der energetische Imperativ 87, 88. 
3 Der energetische Imperativ 83. 
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bad a szellemi energiát sem ellenérték nélkül kibocsátani, nem 
szabad felesleges elérhetetlen célokra fordítani, oly célokra, me-
lyek semmi hasznot nem hoznak. Egyszóval az energetika máso-
dik törvényéből következik, azaz energetikai parancs, energeticus 
imperativus, mely így szól: «Vergeude keine Energie, verwerte 
sie», ne pazarold el az energiát, hanem használd föl.1 

E szempontból veszi birálat alá a vallást, az erkölcstant, a 
tudományt és művészetet, a szociális kérdést, és egészen kicsinyes, 
sőt komikus aprólékosságig megy. 

a) A vallás szerinte nem reális valóság es hasznot nem 
hoz. A vallási igazságok energetikai úton meg nem ismerhetők, 
máskép azonban ismeret létre nem jöhet, tehát vallási igazságok 
nem reálisak. Mint nem létező, képzelt fogalmak nem is tudnak 
üdvös hatást gyakorolni, kételyeket, tépelődést, fanatizmust, félel-
met, gyűlölködést, háborút, anyagi visszafejlődést, kulturális 
hanyatlást idéztek elő ott, ahol virultak. Ezekre energiát pazarolni 
vétek az energetikai imperativus ellen, Szentlélek elleni bűn, mely 
sohasem bocsáttatik meg, mert az egyszer elpazarolt energia 
soha vissza nem szerezhető.2 

Hogyan keletkezett azonban mégis a vallás? A vallás a 
primitiv ember ősborzalmából keletkezett. A műveletlen, barbár 
ember a természet tüneményeinek láttára részint csodálattal, 
részint borzalommal telt el. A kedvező tüneményeket jó szellem-
nek, a borzalmasakat gonosz szellemnek kezdte tulajdonítani. 
Kialakult a jó és a gonosz isten dualizmusa. Az elsőt tisztelte és 
szerette s ezért áldozott neki, a másiktól rettegett s kiengesztelés 
céljából neki is áldozott. A társadalomba verődő embernek ezt 
az ősborzalmát egy műveltebb kaszt ügyesen kihasználta, ameny-
nyiben magának vindikálta a jogot az ember s az istenek közti 
viszony ápolására. így alakult ki a papság s a papi uralom. Az 
istenség mindig az őt tisztelő nép tulajdonait és jellemét öltötte 
magára. A zsidók istene még pusztai sejk, aki kegyetlen, félté-
keny, boszuálló. A rossz vonások a kultura s az erkölcsiség 

1 Der energetische Imperativ 85, Monistische Sonntagspredigten I. 89— 
105. 1. 

2 «Die Vergeudung der Energie ist eine Handlung, welche jenen Cha-
rakter der Unverzeihlichkeit, weil Unwiderruflichkeit hat, den man der Sünde 
wider den heiligen Geist zuschreibt. Es ist die Sünde wider den energetischen 
Imperativ.» — Monistische Sonntagspr. I. 100. V. ö. Der energetische Impe-
rativ 31. 
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emelkedésével lassan el-el tünedeznek, s megjelenik a keresztény 
gondviselő isten, minden jónak megszemélyesítője. Ez az isten 
régente a szorgalmas és lelkiismeretes háziúr szerepét játszotta 
a világ kormányzásában, a tudomány azonban mindinkább szű-
kebb térre szorítja működését, s a monismus egészen száműzi a 
természetből, mert nem lesz rá szükség. így alakult a vallás 
második fontos alkotó eleme a túlvilági hit is. A papság csak 
úgy tudta fönntartani uralmát, hogy a halál után következő élet-
ben jutalmat igért az engedelmeskedőnek és büntetéssel fenye-
gette az engedetlenkedőt. Ezt a hitet elősegítette az ősember ama 
megfigyelése, hogy az ember az álom idején is él; így képzelte 
el a halál utáni létet is, s azért kényelmes, sőt később monumen-
tális síremlékeket emelt halottainak. A zsarnokok kiaknázták ezt 
a gondolatot és hatalmas síremlékeket emeltettek maguknak, 
hogy a túlvilágon is biztosítsák maguknak a hatalmat és ural-
kodást.1 A gazdagabbak követték fejedelmeik szokását s melléjük 
temetkeztek, hogy némikép ők is résztvegyenek a túlvilági 
boldogságban. Csak a szegény volt az örök életből kizárva, mert 
nem állott módjában a fényes temetkezés és a halotti áldozat. Erre 
a boldog álláspontra helyezkedik a monismus is, amely azt 
mondja, hogy az emberi élet és annak mindennemű megnyilat-
kozása itt a földön teljesen befejeződik, az emberiség minden-
nemű elszámolása itt e földön végérvényesen bezáródik.2 Az 
ember legfőbb célja az emberiség boldogságát és jólétét egyéni 
munkájával előmozdítani. Mennél jobban mozdította elő, annál 
nagyobb érdeme és neve marad fönn az utókor emléke-
zetében. 

Ép ezért a monismus nem ismeri az imát. Az ima a primi-
tiv ember ősborzalmából keletkezett. Az ősember a borzalomtól 
megfélemlítve varázsigékkel és az ijedtség szavaival próbált befo-
lyást gyakorolni a rossz szellemre, melyet így terrorizálni remélt. 
Később a jó szellemhez kérlelő szavakat intézett. így keletkeztek 
az ima formák, melyek most is autoszuggesztív hatásúak s így 
a szenvedésben önuralomra, megnyugvásra indítanak. A monista 
az ima hatását azzal pótolhatja, hogy szellemi öntudatát szakadat-

1 Monistische Sonntagspr. III. 81—88. 
2 Alles, was die Menschen und ihre Verhältnisse angeht, soll und muss 

durchaus auf dieser Erde erledigt werden, weil für uns mit dieser Erde die 
Qesammtrechnungen der Menschheit abgeschlossen werden.» (Monistische Sonn-
tagspr. II. 223. 1.) 
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lanul és nyomatékosan örvendetes, kellemes és boldogító képze-
tekre koncentrálja és az ellentéteseket, mint energia zavarókat 
tőle lehetőleg száműzi, i A szenvedés óráiban nagyon ajánlatos a 
zene és festészet művészi hatásaiban keresni üdülést és vigasztalást. 
Megfelelő olvasmányok is alkalmasak a nyomasztó, szomorú 
kedélyállapot fölfrissítésére. 

b) Minthogy a monismus elveti a vallást, mint természet-
fölötti jelenséget, az erkölcstant sem a vallásra, hanem a tudo-
mányra építi. Lehetőleg mélyreható ismeret — úgymod Ost-
wald — és széles praktikus tudás szükséges alapja a mi erkölcs-
tanunknak.2 Nem a vallás, hanem a tudomány az, amely meg-
teremti és emeli az erkölcsiséget. A tudomány ugyanis meg-
teremti az egyéni jólétet, az egyéni boldogságot, eszközöket fedez 
föl a nagy nyomor enyhítésére, betegségek leküzdésére s ezáltal 
a tömegek boldogulását mozdítja elő.3 A nyomor és a betegség 
nyomában pedig jár a bűn, tehát a tudomány a bűn hatalmát 
is megtöri. A tudomány volt az, amely a technikai vívmányok 
felfedezésével eltörölte a rabszolgaságot, amely az embert emberi 
méltóságra emelte, amely az emberszeretet és szolidaritás elveit 
a legszélesebb körökben elterjesztette, s az emberiség tudomá-
nyos, művészeti, erkölcsi, hygienikus kincseit közkincsekké tette. 
Nem imádkozni s Istenben bizakodni kell, ha nincs eső, hanem 
csatornázásról gondoskodni, nem imákat s miséket mondani, ha 
betegségben vagyunk, hanem ügyes orvosokhoz fordulni. 

A tudomány világosítja fel az embert a szenvedélyek rom-
boló hatásáról, gondoskodik azoknak helyes levezetéséről. A tudo-
mány előrelátás, az események és következmények előrelátása s 
ezért növeli a cselekvő egyén felelősségét és így erkölcsi-
ségét is. A tudomány fedezte föl az energetikai imperativust, 

1 «Es bleibt uns nur ü b r i g . . . unaufhörlich und immer mit Nachdruck 
auf schöne, erfreuliche, glückbringende Vorstellungen zu konzentrieren und 
die gegenteiligen als energiestörend so weit wie möglich fernzuhalten.» (Moni-
stische Sonntagspr. I. 206.) 

2 «Möglichst tiefgehende Erkenntnis, möglichst ausgedehntes praktisches 
Wissen ist eine notwendige Grundlage unserer Ethik. (Mon. Sonntagspr. 
II. 251.) 

3 «Die Wissenschaft ist nicht nur Grundlage für die erfreuliche und 
glückliche Lebensgestaltung jedes einzelnen, sondern sie ist in ganz derselben 
Weise die einzige wirklich wirksame Grundlage für die Erhebung und 
Beglückung der grossen Massen.» (Mon. Sonntagspr. II. 254.) 
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amely az erkölcsi életben a mértékletesség, kötelességteljesítés, 
rendszeretet, felelősség, becsületesség erényeire neveli az embert, 
megőrzi a gőgtől és tehetségeinek kifejlesztésére ösztönzi az 
embert. 

Az energetikai imperativus megengedi az öngyilkosságot, 
ha t. i. valakinek sem fizikai, sem szellemi, sem pedig erkölcsi 
energia nem áll többé rendelkezésére s így nem válhat az emberiség 
javára, vagy ha oly szenvedés ér valakit, amelyen az energetikai 
imperativus sem tud segíteni. Helyeselhető a házassági elválás is, 
a szabad szerelem is, ha az energia értékesítése máskép meg 
nem történhetik, s ha a házassági forma fönnmaradása energia 
veszteséget, szenvedést, lemondást jelent. 

Az energetikai monismus erkölcstana tehát a tudomány. 
c) Hogyan osztályozhatja az energetikai monismus a tudo-

mányokat? Ostwald a savoir c'est prévoir álláspontján áll a tudo-
mány meghatározása, mibenléte és célja kérdéseiben. A tudomány — 
úgymond1 — oly tudás, mely a mult és a jelen ismeretéből a 
jövőre való következtetést teszi lehetővé. A tudomány egyedüli 
mértéke a jövőre való alkalmazhatósága.2 Oly tudománynak és 
bölcseletnek, mely semmi hasznot nem hoz, vagyis mely az 
élet semmiféle vonatkozásában nem alkalmazható haszonnal, nincs 
létjogosultsága.3 Minthogy a világ minden jelenségeiben a 
természet örök törvényei uralkodnak, ezeket pedig a természet-
tudomány tanulmányozza, kiaknázza és hasznosítja az emberi 
élet javára, mondhatjuk — úgymond Ostwald — hogy a legfőbb 
tudomány, sőt egyedüli tudomány a természettudomány. A ter-
mészettudomány az energetika és a fejlődés törvényein állva a 
tudományt mindinkább tökéletesíti, a tudást gazdagítja és az 
emberi élet legbonyolultabb jelenségeire is haszonnal alkalmazza. 
A többi tudomány, mely a múltra tekint vissza, annak ismeretét 
ambicionálja s a jövőre ki nem hathat, vagy amely nem létező, 
fictiv, a természeten kívül vagy fölött álló világot tételez föl, s 

1 Die Wissenschaft ist ein solches Wissen, das aus der Kenntniss der Ver-
gangenheit und der Gegenwart die Vorhersagung der Zukunft ermöglicht.» 
(Mon. Sonntagspr. I. 50. 1. V. ö. II. 329. 1.) 

2 «Der allgemeine Wertstab des Wissens ist seine Anwendbarkeit auf 
die Zukunft.» (U. o.) 

3 «Eine Wissenschaft und eine Philosophie, die keinen Nutzen, d. h. 
keine Anwendung auf irgendwelche Lebensgebiete hat, hat auch keine soziale 
Existenzberechtigung.» (Der energ. Imp. 89. 1.) 
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annak kikutatását tűzi ki célul, az oly tudomány papirtudomány.i 
Metafizika, történelem, vallásbölcselet és hittudomány, esztétika 
stb. papirtudományok. 

A természettudománynak két ága van : az egyik az elméleti 
s ez a természetbölcselet, s a másik ennek alkalmazása az élet 
minden területére. 

A természetbölcselet a legtágabb, de legszegényebb tartalmú 
fogalomból indul ki s azon épít tovább a legtökéletesebb, a leg-
szűkebb, de leggazdagabb tartalmú fogalomig s így valóságos 
piramisban képzelhető el. A természetbölcselet legáltalánosabb, 
de legszegényebb tartalmú fogalma a rend és rendszer fogalma. 

A második az energia s a harmadik az élet fogalma. E hár-
mas fogalomfelosztást alkalmazva a tudományok a következő 
sorrendben következnek: 

E tudományok gyakorlati alkalmazása a jog- s államtudomány-
ban, közgazdaságban, orvostudományban s a technikában történik. 

Mindezekben a tudományágakban az energetika és a fejlődés 
törvényei uralkodnak s csak ezek teszik lehetővé az eredményes 
kutatást és haladást. Ennek a tudománynak művelése és alkal-
mazása előmozdítja a kulturát, az erkölcsöket, a jólétet és a 
boldogságot. 

1 «Naturwissenschaft ist die Auffassung des gesamten Wissens, welche 
auf entwicklungsgeschichtlicher Basis beruht und daher eine unaufhörliche 
Verbesserung und Steigerung des jeweiligen Wissensbestandes als die Haupt-
tätigkeit des Gelehrten oder Forschers ansieht. Unter Papierwissenschaft ist 
dagegen diejenige Auffassung des Wissens zu verstehen, welche in der Ver-
gangenheit bereits das Höchsterreichbare beschlossen sieht und daher eine 
möglichst genaue Kenntniss dieser Vergangenheit als eigentlichen Inhalt aller 
Wissensbestrebung proklamiert.» (Der energ. Imp. 107.) 

Ilogika 
számtan 
mértan 
mechanika 

II. Az energia tudományai fizika 
kémia 

III. Az élet tudományai 

fiziologia 
pszichológia 
kulturologia (szociologia) 
genealógia (fajtökéletesítés). 
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d) Ostwald a művészetet is beállítja az energetikai monismus 
szolgálatába. A művészet ősrégi primitiv megnyilvánulása az 
emberben szunnyadó szépérzéknek, de a mai gyakorlati életben 
vajmi csekély befolyással van a kulturára. A művészet — úgy-
mond — gyakorlatilag meghatározva az, amivel csak este hét óra 
után érnek rá az emberek foglalkozni.1 Mivel pedig kevés ember 
ér reá este hét óra után a művészet drága élvezetére, a művészet 
mindinkább tért veszít s helyét a tudomány s a technika foglalja 
el. A technika maga is sok műélvezetet nyújt s pl. a repülőgépen 
való repülés ritka műélvezetet szerez a bátor pilótának.2 

A művészet energetikai szerepe abban áll, hogy mester-
ségesen kedvező érzelmeket ébresszen az energia kiadásban 
kimerült s elfáradt emberben.3 Aktiv művészet az ifjúság szóra-
kozása, játéka, sportolása, passiv művészet a műremekek hatása 
a kedélyre. A passiv művészet kiváló eszköz az életöröm fönn-
tartására és fokozására. A művészet legelső forrása a természet, 
ahogyan azt Haeckel szines természetrajzi képei, medúzái s egyéb 
tengerfenéki állatok s növények rajzai mutatják.4 

e) Az energetikai kulturologia szerint a kultura célja a fel-
használható energiák átalakítási együtthatóit mennél kedvezőbbekké 
tenni, vagyis az energiaátalakulást mennél gyorsabbá és gazda-
ságosabbá tenni.5 Ez fogja megteremteni a szociális jólétet s ezt 
a technika tökéletesítésétől lehet várni. Az egyénnek célja és 
kötelessége a társadalomban ennek az energiaátalakításnak ügyét 
előmozdítani, vagyis önmagát mennél munkabiróbbá tenni.6 Ez 
fogja megteremteni az egyéni jólétet, mert a kedvvel kibocsátott 
nagy energia örömet, boldogságot szerez. 

Hogy az egyén a társadalom javát helyesen munkálja, 

1 «Die Kunst kann praktisch definiert werden als das, um was man 
sich im allgemeinen erst nach sieben Uhr abends zu kümmern Zeit hat.» 
(Mon. Sonntagspr. II. 315.) 

2 Mon. Sonntagspr. II. 269. 
3 «Kunst ist die Kunst, auf künstlichem Wege willkommene Gefühle 

hervorzurufen.» (Mon. Sonntagspr. II. 316. «Die Kunst ist ein Hilfsmittel, um 
die Lebensfreude zu steigern.» (U. o. II. 318.) 

4 U. o. II. 319. 
5 Die allgemeine Aufgabe der gesamten Kultur ist, die Transformations-

koeffizienten der umzuwandelnden Energien so günstig wie möglich zu 
gestalten.» (Die Energie 165. I.) 

6 «Die erste Pflicht des Monisten ist, sich selber leistungsfähiger zu 
machen.» (Mon. Sonntagspr. I. 154.) 
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munkájának, mint a gép egyik alkatrészének összhangban kell 
lennie a többi munkájával, tehát harmónia, szolidaritás is szük-
séges. Ebből fog fakadni a szeretet ösztönszerű parancsa : Szeresd 
felebarátodat szociális értéke szerint! 

Ennek útját állja a társadalmi osztálykülönbség, a tehet-
ségek mellőzése s a tehetségtelenek pártolása, a helytelen birtok-
politika és a háború. 

f ) Végre Ostwald a legaprólékosabb dolgokra is kiterjeszti 
az energetikai elveket. Új világnyelvet ajánl, mely a nemzetközi 
szolidaritást és a tudomány nemzetközi művelését előmozdítaná. 
Ugyanezt a célt szolgálná a tudósok s a tudományos intézetek 
nemzetközi egyesülete. Jó volna továbbá egységes pénznem, egy-
séges könyvalak, egységes tudományos szótár, egyszerűbb naptár-
számítás, helyesírás és sok mindenféle aprólékos dolog. A nevelést 
biologiai alapra fektetné, az iskolaügyet megreformálná a termé-
szettudományok érdekében stb.1 

Egy szóval mindenütt csak energia. Ez a XX. század leg-
nagyobb gondolata és az a költő, aki az energia eposzát méltó 
hangon meg tudná énekelni, oly művet alkotna, melynek igénye 
lenne arra, hogy az emberiség eposzának tekintessék.2 

2. Bírálat. Ostwald energetismusának gyakorlati következ-
tetéseiben találunk egyet-mást, ami elfogadható; de az energetikai 
imperativusnak az élet egész vonalán vörös fonálként való végig 
vonultatása egyoldalú s ezért sok esetben hamis tételekre vezet. 
Az energetikai imperativus takarékossági elve nagyon beválhat 
a fizikai világrendben. A gazdasági élet és a technikai haladás 
nagy haszonnal aknázzák ki. Mérsékelten cum grano salis a szellemi 
életben is ajánlható a szellemi képességek kímélése és gyakorlati 
hasznosítása. Szellemi életben azonban legfeljebb per analogiam 
beszélhetünk energiáról. A szellemi képesség nem pusztán ener-
getikai munkaképesség, mely átalakul s visszaalakul, hanem egy-

1 Részletesen kifejti Der energetische Imperativ 175 — 452. h ; |a : . 
2 Wahrlich, wenn heute ein Dichter Ausschau halten wollu: iiach dem 

grössten Inhalte menschlichen Denkens und Schauens, und wer.u er klagen 
wollte, dass keine grossen Gedanken mehr die Seelen zu weitreichendem Um-
fassen aufregen, so könnte ich ihm den Energiegedanken den grössten nennen, 
den die Menschheit im letzten Jahrhundert an ihrem Horizonte hat auftauchen 
sehen, und ein Poet, der das Epos der Energie in würdigen Tönen zu singen 
verstände, würde ein Werk schaffen, das den Anspruch hätte, als Epos der 
Menschheit gewürdigt zu werden.» (Die Energie 6. 1.) 
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szer megszerzett, sokáig fönnmaradó tehetség, mely munkálkodás 
közben nem csökken, nem kopik, hanem gyarapszik, erősbödik. 
Kimélni ugyan ezt is kell, felesleges pazarlástól megóvni ezt is 
tanácsos. De mi lenne a kulturával az egyéni szellemi energia 
önfeláldozó, sokszor céltalan és halálthozó pazarlása nélkül ? 
A haladás útját nem a fukar takarékosság lassú, de biztos léptei, 
hanem az önfeláldozás vérnyomai jelzik (vasút, gőzgépek, villa-
mosság, a,viatika, orvosi tudomány stb.) A kultura nagyon rosszul 
járna, ha mindenki szó szerint követné az energetikai imperativus 
egoisztikus és utilitarisztikus elvét.1 

a) Tévedés, hogy a vallás nem reális valóság. Nem energe-
tikai úton észrevehető s megismerhető jelenség ugyan, ámbár a 
vallás megismerésénél is szükséges a szem és a fül energetikai 
közreműködése — fides ex auditu, — hanem magasabb rangú 
lelki tény. Az energetikai megismerés különben soha és sehol 
sem elegendő, ha nem járul hozzá a tudat közreműködése. Hogy 
a vallás energetikai hasznot hoz, az egész emberiség több ezer 
esztendős története igazolja. Nem az energetikai imperativus 
szabadította fel a rabszolgákat, hanem a vallásból fakadó szeretet, 
nem az energetika fogja a testi és lelki szenvedést elviselhetővé 
tenni, hanem a vallás nyújtotta remény és vigasz. Amit Ostwald 
a vallás eredetéről mond, laikus tudatlanság és rosszakaratú, 
szellemtelen gúnyolódás. Ebben méltó társa Haeckelnek. A féle-
lem lehet oka egy differenciálatlan ősborzalomnak, meghunyász-
kodásnak, de nem a differenciált vallási típusoknak, amelyek a 
tudomány haladásával a félelmet és borzalmat levetették, de 
azért meg nem szűntek. A lélek halhatatlanságáról szóló fejtege-
tése üres fecsegés. Nem a papi kaszt uralomvágya, hanem az 
emberi lélek igazságra és boldogságra törekvő vágya teremtette 
meg e hitet, ha el is tekintünk a kinyilatkoztatás felvilágosí-
tásától. 

b) Az erkölcs és tudomány azonosításáról szóló elmélete is 
egészen hamis. A puszta tudomány soha sem pótolhatja az erköl-
csöt. A tudomány nem nevel jellemet, nem fékezi a szenvedélyt, 
nem tünteti el a bűnt, hanem a puszta tudomány, ha erkölcsi 
nagysággal nem párosul, gőgre tanít, a szenvedélyek brutális 
kitörését fékezi ugyan, de azok kielégítésében mesterkéltségre, 

1 L. bővebben dr. Madarász : Az energetikai imperativus bölcselete c. 
értekezésében. Religio 1913. 35., 36. számaiban. 



OSTWALD VILMOS ENERGETIKAI MONISMUSA 479 

raffináltságra, perverzitásra vezeti az embert. A tudomány elő-
mozdítja az anyagi jólétet, szárazság idején tényleg célravezetőbb 
a csatornázás, mint az ölbetett kezekkel való várakozás s az 
imádság erejében való tétlen bizakodás, de erkölcsi jólétet a 
tudománytól várni nem lehet. A történelem eléggé igazolja, hogy 
nagy kulturák korában szerfelett nagy az erkölcsi hanyatlás, ha 
a vallási alap hiányzik. A XX. század nagyszerű technikai 
vívmányai sem csökkentették a bűntetteket, hanem elkövetésük 
módjait tökélesítették és szaporították. 

ej Amit Ostwald a tudományról állít, csak részben helyes. 
A tudománynak keresnie kell a kapcsolatot az élettel, de egy-
oldalú tévedés csak a természetbölcseletet hasznos és szükséges 
tudománynak tekinteni s a klasszikus és történeti tudományokat 
lebecsülni. Ép a természettudósok, Haeckel és Ostwald felületes 
bölcseleti tudása igazolja, hogy a klasszikus tudomány, habár 
haszna egyelőre nem nyilvánvaló, mennyire szükséges a gondol-
kodni akaró embernek. Ép ezért hiányos a tudományok Ostwald-
féle felosztása. 

Sokkal helyesebb lenne a rend, az energia s az élet hasz-
nos alapfelosztásán kívül, a lélek és a lélek és Isten viszonya 
köré csoportosítani a hiányzó tudományokat, úgy, hogy a fel-
osztás ilyen lenne : 

I logika 
I. A rendszer tudományai { számtan 

mértan 
mechanika 

II. Az energia tudományai j fizika 
kémia (geologia) 
leíró fiziologia,geographia,palaeonto-
logia, (botanika, zoologia, anthropo-
logia) bölcseleti fiziologia 

IV. Az emberi lélekről j £ ° I O g Í a 

szóló tudományok | s z o c i o l o g i a ( t ö r ténet) 

V. A lélek és az Isten [metafizika 
viszonyáról szóló j theodicea 
tudományok [ theologia. 

d) A művészetről szóló praktikus gondolatai sértik a művé-
szet önállóságát. A művészetnek kell, hogy szép és nemes-

in. Az élet tudományai 
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célja legyen, de a művészet szuverén, önmagában is értékes, ha 
nem is neveli az energia tartalmat. 

c) Szociologiájának alapelve, az energetikai imperativus 
nagyon gyönge motivum a társadalom javának munkálására. Ez 
az utilitarisztikus parancs és a szeresd felebarátodat szociális 
értéke szerint cimű elv nagyon önző, rideg társadalmat alkotna, 
mely sem az önzetlen szeretetet, sem a szolidaritást nem ismerné, 
hanem a do ut des rideg elve alapján a nitzscheizmus felé köze-
ledne. Mi történne ebben a társadalomban az öregekkel, bete-
gekkel és szegényekkel, akiktől szociális munkát már nem lehetne 
várni. Mi történne a korcsgyermekekkel és elmebajosokkal? 

Ezekre a kérdésekre vagy perverz, vagy az energetikai im-
perativussal szerencsés ellenmondásban lévő válaszokat adna. 

A birtokpolitikáról és háborúról szóló véleményei elfogad-
hatók. 

f ) Aprólékos kívánságai, — egységes könyvalak, egyszerűbb 
naptár, helyesírás — részint kicsinyesek, részint komikusak. 

Ostwald gyakorlati következtetései tehát részint egyolda-
lúak, részint tévesek és az életben meg nem állnak. 

* * * 

Összegezés. Ostwald akként kisérli meg a dualizmust kikü-
szöbölni, hogy az anyag és szellem, test és lélek kétféleségét az 
energia fogalma alá rendeli. A metafizikában tagadja az anyag 
reális létét, csak az energiát fogadja el, mint egyedül létező 
substanciát. A biologiában az életet az energia újabb megnyil-
vánulásának nevezi s az anthropologiában, az ember öntudatos 
lelki világában sem lát egyebet, mint egy újabb energia műkö-
dését. Ostwald tehát háromféle energiát különböztet meg : fizikai, 
élet és pszichikai energiát. Ő ugyan mind a hármat a fizikaiból 
származtatja, de minden alap nélkül. E három energiaalak három 
különböző világ: az anyag, az élet és a lélek világa. E hármat 
egymástól származtatni még senkinek sem sikerült. E három 
világ azonosítása csak transcendentaliter az első létesítő okban, a 
causa prima efficiens-btn lehetséges, amint a theistikus causalis 
monismus, vagyis a keresztény világnézet magyarázza. 

Budapest. Dr. Madarász István. 
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egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon. Irta 
Erdélyi László dr. egyetemi tanár. Budapest, Apostol-nyomda r. t. 
1913. 55 1. Ára? 

Nagyon helyes és méltánylást érdemlő dolog volt, hogy a 
magyar egyházi történelem egyik legavatottabb búvára, Erdélyi 
László dr. egyetemi tanár, különlenyomatban is közrebocsá-
totta azt az alapos tanulmányát, mely a «Magyar Kultura» mult 
évi folyamában megjelent és a magyarországi kath. egyházi 
vagyon eredetét és jellegét targyalja. 

Az egyházi vagyon szekulárizációjának újabb keletű előhar-
cosai ugyanis sok mindenféle érvet és okot hoztak forgalomba, 
melyekkel az egyházi vagyon történeti keletkezéséből és rendel-
tetéséből vélték igazolhatónak az egyházi vagyonnak a változott 
viszonyokhoz képest való modernizálását, végső elemzésben 
elvilágiasítását. Legtöbbnyire a banderiális hadkötelezettségre és 
általában a középkori és nyugati keletkezésű hűbéri és magán-
hatalmi rendszerre, a feudalizmusra szokták a magyarországi 
egyházi vagyon eredetét is visszavezetni. Pedig a feudalizmus 
hazánkban csak akkor lelt befogadásra, mikor az egyházi vagyon 
már teljes egészében ki volt alakulva s amikor az egyháziak 
világi hűbéreket már el sem nyerhettek, mivel várispánsági bir-
tokok, eladományozható nagy hűbérek nem voltak s mivel a 
törvények is kifejezetten tiltották ezt. A banderiális hadkötelezett-
ség az egyházi vagyon tulajdonképeni és eredeti jellegét egy-
általában nem érinti. 

Az egyházi vagyon történeti fejlődéséből általános nyugat-
európai szempontból és különleges hazai szempontból tekintve 
történelmi hitelességű, okiratilag igazolt adatok és tények alap-
ján bizonyítja be szerző az egyházi vagyon eredetét, jellegét, 
rendeltetését és cáfolja meg perdöntő határozottsággal a törté-
neti tévedéseket, ferdítéseket és az egekből helytelenül levezetett 
-érveléseket és következtetéseket. 

Religio h i t tud . és bölcs, folyóirat . 32 
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Mielőtt a magyar egyházi vagyon eredetét, történeti kiala-
kulását, célját, rendeltetését és jellegét fejtegetné, előrebocsátja, 
hogy miféle forrásokból vette keletkezését az egyházi vagyon 
általában, mik az egyházi vagyon keletkezésének indító okai a 
keresztény országokban, mennyire szent és örök a célja az egy-
házi vagyonnak, amely természetjog szerint is elidegeníthetlen 
tulajdona az egyháznak. Kimutatja, hogy a főcélhoz, a lelki 
üdvösség munkálásának céljához csak mellékesen járul a kulturális 
cél, a közművelődést biztosító cél, iskolák alapítása és fenntartása, 
hasonlóképen a hadi teher és a kegyuraságnak nyújtható segély. 
Ismerteti azután a hübérbirtok eredetét, célját, amely lényege-
sen különbözik az egyházi birtoktól, fejtegeti a hűbérbirtoknak 
az egyházi birtokkal való egyítését, a világi fejedelmek által 
gyakorolt investiturát és VII. Gergely pápa harcait a visszaélések 
ellen, mely harcoknak záróköve gyanánt tekinthető az 1122-iki 
wormsi konkordátum. 

Ezeknek az általános történeti szempontoknak előrebocsá-
tása után szerző a közjogi hűbériség meghonosítására irányuló 
törekvéseket ismerteti hazánkban, melyek nálunk sikert nem 
értek. Kimutatja azután a magyar egyházi birtokok eredetét és 
fejlődését és történeti adatok alapján igazolja azoknak tisztán 
vallásos célját és rendeltetését, melyeknek adományozásával 
hübérbirtok adományozása seholsem volt kapcsolatos. 

Szent István és Szent László törvényhozásában szintén 
kifejezetten elismerésre jut az egyházi vagyon tulajdonjoga. 
Könyves Kálmán törvényeiben a nyugat-európai hűbéresség 
nyomába akadunk ugyan, azonban az egyházi javak, jövedelmek 
és jogok érintetlensége itt is hangoztatva lesz. Egyébként Kál-
mán nyugatias újításai hazánkban nem voltak képesek gyökeret 
verni. Kálmán király a püspökök kánonellenes investiturájáról, 
II. Géza és III. István pedig azok letételéről, áthelyezéséről és 
általában a kánonellenes szokásokról és visszaélésekről lemon-
danak. A XIII. században a nagy egyházi javadalmak megoszlása 
és a királyi örökségek visszafoglalása idejében rendszerint helyben-
hagyták a hivatalos biróságok az egyházak részére tett adomá-
nyokat. Az 1292. évi országgyűlésen törvényben kimondatik az 
egyházak részére tett adományok megerősítése és sértetlensége; 
a nemesek szabad rendelkezése az egyházak javára is újból 
biztosíttatik. 

A magánjogi hűbériség intézménye Nagy Lajos király alatt 
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honosíttatik meg nálunk, mely azután félezer éven át fennállott 
és ez által az egyház vagyonszerző képessége korlátozást szen-
vedett. Ez azonban korántsem semmisítette vagy döntötte meg 
a magyar egyház vagyoni helyzetét. 

Világos és tömör kivonatolásban fejtegeti ezután a szerző a 
magyar hadügy fejlődését, a várpolitikát és az örökös ispánság 
intézményét. Kimutatja, hogy ezek az ispánságok az egyházi 
méltóságoknál nem annyira közjogi hűbérek és javadalmak, mint 
inkább csak megtisztelő cimek az egyházi javak hátrányára. 
Kifejti ezután, hogy az egyházi nagy javadalmak hadkötelezett-
ségének kettős alapja van, t. i. az egyházi birtok és az egyházi 
dézsma. A bandériumok megszűnte után az egyházi birtokok 
épen úgy viselik a hadi terheket, mint a világi birtokok. A dézs-
máról pedig az egyháziak kárpótlás nélkül lemondtak s így ez 
a vallási hadialap megszűnt. Végül a szekulárizációs törekvések 
egyéb indító okával foglalkozik és sikeresen visszaveri azokat s 
kimutatja, hogy történeti alapon egyáltalán nem okolható meg 
semmiféle olyan törekvés, mely az egyházi vagyon elidegeníté-
sére vagy lefoglalására irányul, mert tisztább forrásból eredő és 
szentebb célt szolgáló és így jogosabb tulajdona senkinek e 
hazában nincs, mint a kath. egyháznak. 

Bár minél szélesebb körben olvasnók Erdélyi jelen tanul-
mányát, kiváltképen világi jogászaink és történészeink és általá-
ban intelligenciánk körében. Sok helytelen felfogás tisztázódnék, 
melyek manapság tetszetős hirlapi cikkek és fejtegetések révén 
széltében-hosszában nagyon elterjedtek. Melegen ajánljuk terjesz-
tés céljából művelt közönségünk számára a jeles és alapos kis 
munkát. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 

Montaigne Pedagógiai Tanulmányai. Fordította, bevezetéssel 
és jegyzetekkel ellátta Birkás Géza. Kiadja a Kath. Középiskolai 
Tanáregyesület 1913. Ára 3 korona. Pedagógiai Könyvtár, szerk. 
Kornis Gyula. II. kötet, 139 1. 

A XVI. évszáz értékes Írójának, Montaigne Mihálynak peda-
gógiai tanulmányai nemcsak a tanító világot, hanem minden 
művelt embert érdekelik. A neveléssel összefüggő fontos pro-
blémákat veszi boncolás alá, hogy okosan élni tanítsa meg az 
embereket. A renaissance embere Montaigne is, de a renaissance-

32* 
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ból nem az árnyoldalak ragadják meg lelkét, hanem a fényoldalak, 
melyekben a harmonikus földi életnek szépségei nyilatkoznak meg. 

Aki ezek ismerésével olvassa Montaignet, szellemi élvezet-
tel merül el annak az olvasásában és sokat tanulhat belőle. Nincs 
arra szükség, hogy könyvismertetés alapján figyelmeztessük erre 
az olvasót ; az olvasó maga rájő erre, amint belekezdett Montaigne 
tanulmányozásába. 

Ebben a kötetben huszonkét tanulmányt fordított le Birkás, 
melyek mind e nevelés körül forognak. Kétségkívül legértékesebb 
az első tanulmány, melynek cime: a gyermekek neveléséről, de 
Guerson grófnénak, szül. de Foix Dianának ajánlva; a leghosz-
szabb is, fordításban a 31—70 lapokat tölti be, összesen 140 
lap az egész. Tartalmi ismertetése elárulja értékét. Bevezetés és 
ajánlás után beszél a nevelés nehézségeiről, a nevelő megválasz-
tásáról, az emlékezőképesség egyoldalú fejlesztéséről, az Ítélő-
képesség fejlesztéséről, a tanítás erkölcsjavító hatásáról, az utazá-
soknak és idegen nyelvek tudásának hasznosságáról, a testi nevelés-
ről, az emberekkel való érintkezésről, kötelességeink fejedelmünkkel 
és az állammal szemben, hibáink bevallásáról, a dolgok megfigye-
léséről, hogyan kell olvasni a régi írókat, a világlátásról és az 
emberek tanulmányozásáról, az erkölcstan tanulásáról, egyéb 
tantárgyakról, philosophia tanításának könnyűségéről, a valódi 
philosophia ismertetőjeleiről, az erény szeretetéről, a philosophia 
tanításának megkezdéséről, kerüljük a túlzásba vitt tanulást, a 
philosophia és a mindennapi élet viszonyáról, a kollégiumi 
nevelés kritikája, a test megedzéséről, a tanítás gyakorlati és 
aktív legyen, a retorikatanítás tökéletességéről, a költészetről, a 
logika szőrszálhasogatásairól, a stílusról, hogyan tanult meg 
Montaigne latinul; atyjának nevelési elveiről, első olvasmányai, 
a szini előadásokról. 

Az itt közölt tartalom mutatja, hogy nem rendszeres peda-
gógiai tanulmány Montaigne munkája, hanem egy megfigyelő 
elmének időszerű gondolatai, melyeket azért tesz papirosra, 
hogy mások tanuljanak azokból. Reformgondolatok nagyrészben, 
melyekben megtaláljuk a modern pedagógiának alapvető tanácsát 
tekintettel a magán- és a nyilvános nevelőoktatásra. Montaigne 
határozottan állást foglalt a házi, a magánnevelés mellett, de kiter-
jeszkedik munkájában a kollégiumi nevelésre is, kegyetlen sza-
vakban itéli el annak túlságosan memorizáló irányát, nemkülön-
ben a testi büntetés alkalmazását. «Lépjünk csak be valamely 
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iskolába tanítás közben ; nem hallunk egyebet, mint agyonkínzott 
gyermekek jajkiáltásait és tanítók dühös ordításait. Dühtől kivö-
rösödött arccal és korbáccsal kezükben akarnak e félénk, gyöngéd 
lelkekben kedvet ébreszteni tanulmányaik iránt. Mennyivel jobban 
illenék, folytatja pár sorral alább Montaigne, ha a tantermek 
véres fűzfavessződarabok helyett virágokkal és zöld galyakkal 
lennének borítva.» (55, 56. 1.) 

Érdemes sokszor elolvasni, az emlékezőképesség egyoldalú 
fejlesztéséről, az ítélőképesség fejlesztéséről, a tanítás erkölcs-
javító hatásáról szóló fejezeteit, melyekben súlyos igazságok 
vannak. «Ma a tanítók nem tesznek egyebet, mint telebeszélik a 
fülünket, ahogy a folyadékokat szoktuk a tölcséren át beleönteni 
az üvegbe, a mi föladatunk csak az, hogy ismételjük, amit mások 
mondtak. Én óhajtom, hogy az Ön fiának nevelője szakítson ezzel 
a szokással. Először is vegye megfigyelés alá a kezére bizott 
gyermek lelkét, próbáltassa ki vele a különböző dolgokat, engedje 
őt magát választani és ítélni, néha mutassa meg neki az utat, 
melyen haladnia kell, máskor még ezt is bízza rá. Ne önmaga 
beszéljen mindig s ne önmaga találjon ki mindent, hallgasson 
és hagyja beszélni tanítványait is, ha azon a sor». (37. 1.) 

«A tanító ne csupán a lecke szavait, hanem annak értelmét 
és lényegét is kérdezze tanítványaitól s annak ne emlékezőképes-
sége, hanem életmódja alapján mondjon ítéletet a haszonról, 
melyet tanításából húz. Amit tanít, azt százféle formában is állítsa 
elébe s alkalmazza különböző esetekre, hogy lássa, vájjon jól 
megértette és magáévá tette.» (37, 38. 1.) 

«Maga a tanítvány rostáljon meg mindent és pusztán mások 
tekintélye és hitele alapján ne fogadjon be semmit a fejébe. Ne 
tekintse sarkigazságoknak sem Aristotelesnek, sem a stoikusok-
nak, sem az epikureusoknak tanait; mások tárják föl előtte e 
különböző tanokat, majd választ ő maga, ha tud s ha nem tud, 
megmarad a kétkedés mellett. 

Tudásnál nekem édesebb a kétely. (Dante, Pokol, XI., 93. 
(Babits Mih. ford.) Ha Xenophon és Plato nézeteit a maga okos-
kodása alapján elfogadja, akkor azok már nem azoké, hanem 
sajátjai ; aki azonban mást követ, az senkit nem követ és semmit 
nem talál, mert nem keres semmit.» (38. 1.) 

«A tanulásnak az a haszna, hogy jobbá és bölcsebbé tesz 
bennünket. Az értelem az, ami lát és hall, mondja Epichasmus, 
az értelem az, ami kihasználja és elrendezi a dolgokat, ami 
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cselekszik és kormányoz; nélküle vakok, süketek és lelketlenek 
a dolgok. 

A könyv nélkül való tudás, azaz valaminek emlékezetünk-
ben való megőrzése, nem tudás. Amit igazán tudunk, azzal rendel-
kezni is tudunk, anélkül, hogy folyton mesterünkre néznénk vagy 
könyvünkbe pislogatnánk.» (39. 1.) 

Ezekhez hasonló helyek nagyobb számban vannak Montaigne 
első és következő tanulmányaiban. A fönnebbiekben egynehány 
jellemző fölfogását azért közöltem, hogy az olvasó megismerje 
és értékelje Montaigne tanulmányait a mai modern pedagógia 
világánál, mert Montaignet a modern pedagógia fényénél értékel-
hetjük igazán, mivel egyik megalapozója, atyamestere Montaigne 
a modern pedagógiának. Locke János csakúgy tanítványa Montaig-
nenak, mint Rousseau, nemkülönben Pestalozzi és Herbart is. Az 
értelmi és az erkölcsi nevelés fejtegetésében az akarat nevelésén 
van a súly Montaignenál, de a kettővel együttesen akarja alkal-
mazni a testi nevelést, melynek célja mindig az értelem és az 
akarat erősítése. 

A többi huszonegy tanulmány mind kisebb, de a legnagyobb 
részben szintén értékes, melyekben részben megerősíti és meg-
ismétli az első tanulmány igazságait, részben újabbakat hoz föl-
színre : A tudákosságról, a szülőknek gyermekeik iránt való szere-
tetéről, az emlékezőképességről, Montaigne és a könyvek, óvakod-
junk a túlsók tanulástól, a mai nevelés tökéletlenségeiről, a nők 
tanításáról, a leánynevelésről, a tudósok önteltségéről és még a 
többi el nem sorolt tanulmányaiban. 

A fordító az előszóban beszámol eljárásáról, melyet a mű 
fordításában követett, azután Montaigne élete és eszméi ci men 
egy értékes tanulmányt közöl (7—30. 1.), melyben Montaigne 
életrajza mellett kiterjeszkedik Montaigne világirodalmi jelentő-
ségére, arra a hatásra, melyet Montaigne Franciaországban és a 
külföldön kiváló irókra gyakorol, a konzervatív gondolkodásuakra 
csak úgy, mint a szabadabb gondolkodásuakra. Birkás tanulmányá-
nak ez a fejezete (IV. 26—30. 1.) különösen érdekes. 

Mindent egybevetve nagyon jó volt Montaignet magyarra 
fordítani. A józan okosság sehol sem oly becses, mint a nevelő-
oktatás munkájában. Szülők, tanítók nagy hálával vannak mindenki 
iránt, aki erre a józan okosságra tanítja őket, hogy annak vezetése 
mellett végezzék tanítási és nevelői munkájukat. Szülőknek és 
tanítóknak egyaránt figyelmébe ajánljuk a magyarra fordított 
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Montaignet, tanulmányozzák azt figyelmes lélekkel és tanulmá-
nyozásuk alapján értékesítsék gyermekeik nevelésében. A művelt, 
uri emberré nevelés tényezőit ebben a munkában megismerik. 

Budapest. Dr. Acsay Antal. 

Apologetika vagy a kath. vallás alapigazságainak védelme. 
Irta Uhlyárik Jenő. Lényegesen átdolgozta dr. Madarász István. 
Budapest, Szent-István-Társulat 1914. 122 oldal. Ára 1 kor. 60 fill. 

Madarász dr. azt írta könyvére, hogy lényegesen átdolgozta 
boldogult Uhlyárik könyvét. Ebben igaza van, sőt bátran magáé-
nak vallhatja az egész könyvet, mert az első rész teljesen új, a 
második legnagyobb része, csak a harmadik rész fejezeti beosz-
tása maradt meg Uhlyárik könyvéből. 

Madarász dr. könyvét nyereségnek kell üdvözölnöm vallás-
tani tankönyveink sorában és bizonyára minden hittanár elismeri, 
hogy az Apologétikák legjobbjai közé tartozik. 

Már az első lapok mutatják, hogy talpig szakember írta; 
főleg az I. rész minden mondata helyén van ; teljesen korszerű, a 
legújabb tudomány logikus feldolgozása, párosulva az előadás 
nyugodt, biztos modorával. 

Szerencsés gondolat és szabatos eljárás, egyben nálunk új 
is, az apologétika anyagának a történelmi megjelenés alapján 
való felosztása: I. rész a tiszta theismus, II. rész a Christianismus, 
III. rész a katholicismus igazságainak taglalása. 

A theismus alapigazsága az Isten léte. A világban meglevő 
rend, célszerűség boncolásában mindig a természettudományos 
jelleg van homloktérben, belekapcsolódva a növénytan és állat-
tan, kémia tananyagába. Nemcsak tartalmilag helyes eljárás, de 
pedagógiailag is korrekt, mert megvan az egység az oktatásban. 

A theismusszal szemben minden rendszert az atheismus 
néven foglal össze szerzőnk. Bőven tárgyalja a monismus cégére 
alatt megújított természettudományos materialismust. Ez legsike-
rültebb része a könyvnek. Szerzőnk e téren a hazai papság közt 
tán legképzettebb. E tárgyban tartott felolvasásai, cikkei, könyv-
birálatai ismeretesek; a francia és német irodalom termékeiből 
gyűjtött könyvtára e szakban ritkaságba menő magánkönyvtár. 
Biztos kézzel kezeli anyagát, nagy művész az anyag kiválasz-
tásában. 

Szerencsésen fogalmazta szerzőnk a Darwin nevéhez fűződő 
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fejlődés elméleti magyarázást is. Bátor, egyenes hangon jelenti 
ki szerzőnk Darwin tudományos értékét és a helyes fejlődési 
elmélet lehetőségét. 

A II. rész, a christianismus főigazsága Jézus történeti alakja. 
Jézusról írni, főleg apologétikában, nagyon nehéz. Csak látszólag 
könnyű. Iskolai apologétikáink legtöbbje ép e részben gyönge. 
Madarász könyvének e része sok hittanárt bátorít fel a kérésre, 
nem írhatna-e ő egy Jézus életét az értelmesebb ifjúság számára ? 

A III. részben, a katholicismus alapigazságaiban szerettem 
volna még egy rövid fejezetet, mondjuk az egyház és a kultura 
cimen. Talán csak a teljesség kedvéért külön, mert más fejezetek-
ben úgyis kiterjeszkedik e kérdésre. Az egyházról szóló fejezetek-
ben a szerző iparkodik kidomborítani mindenütt azt az örökké 
eleget nem hangsúlyozható tételt, hogy az egyház nemcsak a 
papoké ! 

Madarász dr. elismerésre méltó munkát végzett. Csak örül-
hetnénk, ha egyéb vallástani tankönyveink is itt-ott ily derekas 
átdolgozóra találnának. Melegen ajánlom hittanár kartársaimnak, 
hogy a jövő szeptemberben már Madarász könyvét tanítsák. 

Nagyszombat. Dr. Molnár Antal. 

De moralitate actuum humanorum in gene re, secundum men-
tem s. Thomae Aquinatis. Sigismundus Joan. Auer O. Praem., 
lector Theologiae in Can. Wiltinensi (Oeniponte.) — Ratisbonae 
Institutum librarium pridem G. I. Manz, 1914. VIII. és 352 oldal. 
Ára 6 márka 60 f., a szerzőnél (Innsbruck, Stift-Wilten) 4 márka 95 f. 

Auer munkája kellemesen lepett meg bennünket. A cím 
után itélve, azt hitttük, hogy a műben az emberi cselekedetek 
erkölcsösségéről mély tudományú, elvont fejtegetéseket fogunk 
találni, melyeket inkább csak theologiai tanárok fognak méltá-
nyolni. Azonban örömmel konstatálhatjuk, hogy igenis találtunk 
a könyvben mély tudományú meghatározásokat, felosztásokat, 
bizonyításokat, de Auer ezeket oly világosan tárgyalja, annyi 
példával illusztrálja, hogy épen ez okból a theologiai tanárok a 
művet kétszeresen fogják méltányolni, a lelkészkedő papság 
pedig a hivek lelki vezetésére nagy haszonnal fogja tanulmá-
nyozni annyival is inkább, mert a könyv harmadik részében 
Auer magyarázza azt is, mennyiben folynak be a cselekedetek 
erkölcsösségére a modern idegességek különféle alakjai. 
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A mű három részre oszlik. Az első rész (1—34. old.) tár-
gyal az ember végcéljáról (1—15. old.) és az emberi cselekede-
tekről általában (15—34. old.) Minthogy a cél az okoknak egy 
faja, a szerző a 2. oldalon röviden, de mégis kifogástalan preci-
zitással jelzi a különféle okokat; a 3. oldalon adja a cél meg-
határozását és különböző felosztásait. A 6—15. oldalakon fejte-
geti az ember célját, mely nem egyéb, mint Isten dicsőítése. 
A bizonyítás rendkívül egyszerű: Minden művész, minden alkotó 
elismerést és dicséretet érdemel, ha tökéletes művet hoz létre ; 
már pedig Isten a teremtés által, névleg az ember megteremtése 
által tökéletes művet hozott létre; tehát elismerést és dicséretet 
érdemel (8. old.). A 9. oldalon ezen érv ellen ellenvetést hoz Auer, 
amelyet azonnal meg is old. Mondhatná ugyanis valaki, hogy 
Isten az embert nem teremtette tökéletesnek, mert megpróbál-
tatásnak tette ki s ettől tette függővé az ember boldogságát. 
Azonban mindenki belátja, hogy az ember csakis szabadságának 
helyes használata alapján szerezhetett érdemet; evégből pedig 
megpróbáltatást kellett kiállania. 

A 15—34. oldalakon az emberi cselekedetekről általában 
értekezik a szerző. Felette értékes megjegyzésekkel találkozunk 
a tárgyalás folyamán. A 23. s köv. oldalakon az akarat szabadsá-
gáról ír. Az akarat szabadságát bizonyítja a Szentírásból (Deut. 30, 
19;Eccli. 15, 14 — 18; 31, 10.), a hagyományból, az észből, lelki-
ismeretünk tanúskodásából, a szabad akarat tagadásának szomorú 
következményeiből; végül megcáfolja az ellenvetéseket, melyeket 
főleg napjainkban az akarat szabadsága ellen szoktak hozni. 

A második rész (35—258. old.) szól az emberi cselekede-
tek erkölcsösségéről általában és pedig: 1. az emberi cseleke-
detek erkölcsösségéről általában (35—96. old.), 2. az erkölcsi 
jóságról (96—173. old.), 3. az erkölcsi rosszaságról (174—244. 
old.), 4. az erkölcsi közömbösségről (245—258. old.). 

Az erkölcsösség szabályánál (norma moralitatis) megkülön-
böztet materialis és formális normát; az előbbi segélyével csak 
azt tudhatjuk meg, melyik cselekedet jó és melyik rossz; a for-
mális norma megadja a belső okot is, miért jó vagy rossz 
valamely cselekedet (70. old.). A formális norma ismét tárgyi 
(objectiv) és alanyi (subjectiv) lehet. A tárgyi formális norma 
nem egyéb, mint az erkölcsösség szabálya önmagában tekintve, 
t. i. függetlenül az emberek ismeretétől. Az alanyi formális 
norma pedig a tárgyi formális normának ismerése (71. old.). 
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Az erkölcsösség objectiv irányítását illetőleg ismét különb-
séget kell tennünk legfelső és legközelebbi norma között. A leg-
felső norma, mint Auer kifejti, Isten lényege, vagyis maga az 
Isten. Ugyanis minden teremtett jóság, amennyiben jóság az 
isteni tökéletességnek valódi (ha mindjárt csupán véges és ana-
log) képe. így az embernek erkölcsileg jó cselekedete is kép-
mása az isteni tevékenységnek, azaz Istennek, minthogy Istenben 
az isteni lényeg és cselekedet között nincs reális különbség. 
Már pedig a képet, az utánzatot akkor nevezzük jónak, ha meg-
felel eredetijének, vagyis a mintának, ellenkező esetben rossznak 
mondjuk. Tehát az emberi cselekedetek akkor mondhatók jónak, 
ha összhangban vannak az isteni lényeggel, vagyis Istennel (78. 
79. old.). 

Auer maga is megengedi, hogy az erkölcsösség ezen nor-
mája a gyakorlati életben sok nehézséget okoz, sőt majdnem 
tarthatatlan, minthogy senkisem ismerheti Isten lényegét úgy, 
hogy szerinte intézhesse cselekedeteit. E nehézséget ügyesen 
oldja meg Auer : az Úr Jézus földi élete eloszlat minden homályt. 
Az Úr Jézus maga mondá: Én vagyok a világ világossága ; aki 
engem követ, nem jár sötétségben, hanem az élet világossága 
lesz nála». (Ján. 8, 12.) 

A 81. s köv. oldalon Auer bizonyítja, hogy az által fel-
állított legfelső norma tényleg (realiter) nem különbözik az 
utolsó céltól, melyet többen tartanak az erkölcsösség utolsó szabá-
lyának. 

Az erkölcsösség legközelebbi normája: az utolsó cél eléré-
sére rendelt ember szellemi természete, teljesen tekintve. (84. old.) 

A 121. s köv. oldalakon Auer visszaveti a Jansenisták, 
Bajus és úgynevezett Augustinianusok pl. Berti nézetét, mely 
szerint az erkölcsileg jó cselekedethez megkívántatik, hogy Isten 
iránti szeretetből történjék. 

A 163—165. oldalon tárgyalja, kell-e a természetfölötti 
cselekedethez egyúttal természetfölötti indító ok is s olykép 
dönt, hogy nem szükséges, hanem a cselekedet természetfölötti 
jellegéhez elegendő a természetfölötti principium: a kegyelem. 

Az érdemről szólva, részletesen felsorolja, mit érdemelhe-
tünk méltányosság alapján (de congruo), mit pedig igazságos-
ság alapján (de condigno) 169—173. old.) 

A bűnt megkülönbözteti a különféle tökéletlenségektől (175. 
old.), világosan megmagyarázza a halálos és bocsánatos bűn 
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közti különbséget. A halálos bűn teljesen ellenkezik az erkölcsös-
ség szabályával, a bocsánatos bűn nem teljesen. A teljes és nem 
teljes ellentétet több találó példával világítja meg. így az emberi 
élettel a halál teljesen ellenkezik, mert az élettel meg nem fér, 
vele össze nem egyeztethető, a betegségek azonban nem ellenkez-
nek teljesen az élettel, mert nem zárják ki az életet, bár ellen-
keznek az élet tökéletességével. (208. old.) 

A 232. s köv. oldalon leírja a bűn lényegét. A magyarázat 
közé annyi példát sző, hogy mindenki könnyen megértheti, ha 
nem is nagy barátja a bölcseleti finomabb fejtegetéseknek. 

Ugyancsak sok érdekes példával illusztrálja a princípiumo-
kat «de usu delectabilium». (254—258. old.) 

A harmadik rész (259—343. old.) tárgyal az individuális 
moralitásról és pedig először az akarat és nem akarat cselekede-
tekről (259—288 old.), azután a moralitas akadályairól (288— 
343. old.). 

A harmadik rész felette értékes, főleg lelki vezetők részére. 
A 268. oldalon megvitatja, szabad-e örülni a rossz dolognak 
megismerése fölött, a bűn végrehajtásának módja fölött, a bűn 
jó következményei fölött stb. Mondanunk sem kell, hogy Auer 
fejtegetései és megjegyzései nemcsak korrektek, hanem egyúttal 
gyakorlatiak is. A 269—271. oldalon a helyes princípiumok 
előrebocsátása után példákkal magyarázza meg, mikor bűn és 
mikor nem bűn a föltételes kívánság (desiderium inefficax). 

A moralitas akadályainál örömmel láttuk, hogy Auer tár-
gyalja a psychikai élet módozatainak befolyását az erkölcsösségre, 
így leírja, mily hatással van a moralitásra a származás, vagyis a 
születéssel öröklött hajlamok, a nemi különbség (304. 305 old.), a 
különféle vérmérséklet (306. old.), az anaesthesia, hyperaesthesia 
(315. 316. old.), a neurasthenia, degeneratio, hysteria stb. (318. old.). 

A 323—329. oldalakon leírja az aggályosság (scrupulositas) 
okait, jeleit, hatásait s egyúttal orvoslásának módját. 

íme, néhány kiszakított részlet a kiváló műből, melynek 
könnyű, világos latinságát mindenki minden nehézség nélkül 
megértheti. 

Kívánjuk, hogy a mű minél nagyobb elterjedésnek örvendjen. 
Innsbruck. Dr. Erdó'ssy Gyula S. J. 
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P A L Y A Z A T I H IR D E T M E N Y 

a Boromisza püspök-féle külföldi tanulmányi ösztöndíjra. 

A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudományi 
kara mélt. dr. Boromisza Tibor szatmári püspök úr alapítványá-
ból évi 1350 koronát kitevő külföldi tanulmányi ösztöndíjra 
pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak kizárólag hittudományi tanulmányaikat végzett 
olyan papjelöltek vagy már fölszentelt, de három évesnél nem 
idősebb áldozópapok, akik hittudományi tanulmányaikat jeles 
eredménnyel a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudo-
mányi karán végezték. 

Az ösztöndíj elsősorban annak adható, aki theologiai tanul-
mányai alatt a szentirástudományok iránt kiválóbb érdeklődést 
tanúsított, megfelelő eredményt ért el és aki ebbeli továbbkép-
zését Rómában a X. Pius Pápa Ő Szentsége által fölállított 
«Pontificium Institutum Biblicum» cimű intézetben folytatni és 
bevégezni magát kötelezi. Abban az esetben, ha ilyen folyamodó 
nem találkoznék, az ösztöndíj kiadható a szükséges kellékekkel 
biró olyan jelölteknek is, akik theologiai ismereteiket akár Rómá-
ban a «Qregoriana»-egyetemen, akár más külföldi egyetem kath. 
hittudományi fakultásán óhajtják tökéletesíteni. 

Ha a föltételeknek megfelelő, egyformán érdemes pályázók 
közt a szatmári egyházmegyének van végzett papnövendéke, 
vagy áldozó papja, az elsőbbség azt illeti. 

Az ösztöndíj nemcsak egy, de több évre is, — az illető 
tanulmányok teljes elvégzéseig — adományozható, ugyanazon 
egyénnek a szükséghez képest akkor is, ha az illető már más-
honnan kap segítséget avagy ösztöndíjat. Az ösztöndíjas köteles 
lesz végzett tanulmányairól, illetőleg vizsgálatairól, a budapesti 
kir. magy. tudomány-egyetem hittudományi Karának félévenként 
részletes és lehetőleg hivatalos bizonyítványokkal vagy más 
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okmányokkal igazolt jelentést tenni, mely ha nem kielégítő, az 
ösztöndíjat az illetőtől a hittudományi Kar már a következő 
félévre megvonja. 

Az ösztöndíj a következő iskolai évre, ennek elején, félévi 
részletekben lesz fölvehető. 

A pályázni szándékozók a budapesti kir. magy. tudomány-
egyetem hittudományi Karához intézett és a dékáni hivatalnál 
benyújtandó folyamodványaikat a következő okmányokkal köte-
lesek fölszerelni : 

a) a folyamatban levő vagy elvégzett tanulmányairól szóló 
index; 

b) egyházi hatósági elbocsátó levél és ugyancsak a fölöttes 
egyházi hatóságtól, illetőleg a papnevelő-intézeti elöljáróságtól 
kapott erkölcsi bizonyítvány; 

c) megjelölése a tudományszaknak, melyben magát tovább-
képezni és a külföldi kath. egyetemnek, melyet a folyamodó 
látogatni akar. 

A pályázat határideje folyó évi május hó 30-ka. 
A hittudományi Kar folyó évi április hó 27-én tartott I. 

rendkívüli üléséből. 
Budapest, 1914. április hó 28-án, 

Dr. Dudek János s. k., 
hittudomány kari e. i. dékán. 

A L A P V E T Ő ÉS Á G A Z A T O S H I T T A N I I R O D A L M I 
S Z A K S Z E M L E . 1 

C) Tudományos mozgalmak. 

Az utóbbi évek katholikús tudományos életének egyik igen 
fontos és örvendetes eseménye azaz ethnologiai-vallástörténeti 
kurzus, melyet Louvain-ben tartottak kath. tudósok 1912. és 1913-ban 
(augusztus 27. — szeptember 4-ig.) P. Schmidt S. V. D. az 
«Anthropos» folyóirat kiadójának és P. Bouvier S. J., egy angol 
intézet vallástörténet-tanárának a kezdeményezésére 1911. szeptem-
ber havában több missióval foglalkozó szerzetesrendnek a főnöke 

1 A márciusi füzet 300—313. old. adott szakszemle befejezése; onnan 
helyszűke miatt maradt ki. 
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és kath. egyetemi tanárok Le Roynak, a «La religion des pri-
mitifs» szerzőjének az elnöklete alatt bizalmas tanácskozásra 
gyűltek össze. Megbeszélték, hogy mi módon lehetne az ethno-
logiának tudományos művelését, különösen a nem-keresztény 
vallásoknak tanulmányozását a katholikusoknál előmozdítani s 
hogyan lehetne ebbe a munkába a missionariusokat belevonni. 

Ez a cél igen nagy jelentőségű. Eddigelé az ethnologia, 
illetve vallástörténet területén nagyobbrészt nem-katholikusok 
dolgoztak. Munkásságukat erősen befolyásolta világnézet, részre-
hajlás, előítélet. Ehhez járult a feldolgozandó anyag fogyatékos-
sága és megbízhatatlansága, az alapos methodikai iskolázottság 
hiánya. Valóban — hogy csak egy példával világítsuk meg a 
tényállást— nem apriori elv szerint konstruálták meg a vallás-
történészek (pl. Wundt) a vallási fejlődés történetét? Nem azt 
mondják-e, hogy az eredeti vallási formának annak kell lennie, 
amely a legkevesebb és ezt abban a társaságban kell megtalálni, 
amelynek legkezdetlegesebb organisatiója van ? ! De hát bizonyos-e 
az, hogy a legalsóbb vallás és társas élet a primitív typust kép-
viseli? Nem állították-e szembe a fejlődés törvényével a vissza-
esés törvényét? Nem szédületes gyorsasággal áll-e be a psycholo-
giai degeneratio az egyedekben és fajokban (alkoholismus stb.)? 
Miért ne lehetne a szociális visszaesés és következőleg a vallási 
degeneratio az értelmi és erkölcsi élet csökkenésének a követ-
kezménye? A történet tanúskodik a civilisatiók hullámzása, 
emelkedése és esése mellett. És ily dekadenciában levő népek 
nem dicsőséges nemzeteknek satnya örökösei-e? Nem kell-e 
okvetetlenül téves eredményekre vezetniök az ilyen hypothesisek-
nek és rossz módszereknek?! 

Csak örülni lehet annak a kezdeményezésnek, mely az 
igazság és a vallástörténeti studiumok egészséges továbbfejlő-
dése érdekében a katholikusok közreműködésének szükségességét 
nemcsak hangoztatja, hanem a katholikus történészeket és ethno-
logusokat közös munkára tömöríti. Ebben a munkában főleg a 
hithirdetőkre lehet támaszkodni. Hivatásuknál fogva a leghiva-
tottabb megfigyelői a népek vallási életének s a legalkalmasab-
bak megbízható tudományos anyag gyűjtésére, ha hivatásuk 
szükséges tudományos előképzettséggel van párosítva. 

Az említett összejövetelen jelenvoltak abban állapodtak 
meg, hogy állandó bizottságot szerveznek ethnologiai-vallás-
történeti tanfolyamok, «Semaines d'ethnologie religieuses» ren-
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dezésére. Ezen tanfolyamoknak célja az ethnologia és vallás-
történet tanulmányozásába bevezetni a hallgatókat, a fontosabb 
aktuális vallástörténeti problémák (vallás és sociologia, vallás és 
erköcs, animismus, totemismus stb.) mai állásával őket megis-
mertetni s ezen tudományágak egyes kérdéseit azután behatóan 
is tárgyalni. Szigorúan tárgyilagos, tudományos tájékoztatás, az 
önkényes evolutiós elméletekkel szemben a tények megállapítása 
az irányadó elv. 

Az első kurzust 1912-ben tartották meg élénk érdeklődés 
és részvétel mellett. A kitűnő előadásokat több mint 100 főből 
álló nemzetközi hallgatóság előtt tartották. Legnagyobb része 
világi és szerzetes pap volt. Különös érdeklődés tárgyát képezték 
azok a gyakorlati konferenciák, melyeket esténkint a napközben 
kifáradt hallgatóságnak a missionariusok közvetetlen formában 
tartottak a vallási, ethnologiai megfigyelések módjáról stb. Az 
első tanfolyam előadásai már nyomtatásban is megjelentek (Se-
maine d'ethnologie religieuse. Compte-rendu analytique de la 1-re 
session 1912. Paris és Bruxelles, 1913. fr. 6.). 

Eleinte úgy tervezték, hogy a második kurzust 1914 vagy 
1915-ben fogják tartani. De az elsőnek a sikere szükségessé tette 
a kurzusnak 1913-ban való rendezését és megtartását. Ezen a 
Programm még célszerűbben volt átdolgozva, mint az elsőn. 
1912-ben az- általános bevezető részen kívül főleg a totemismus-
sal, az afrikai vallásokkal foglalkoztak, 1913-ban az astralmytho-
logia és az Izlam története, fejlődése és jelentősége képezte a 
speciális előadások tárgyát. Az 1913-iki programm előnyösen 
bővült egy új tudományággal is. Az általános kérdések keretében 
egy egész napot szenteltek a valláspsychologia és mystika stú-
diumába való bevezetésnek (P. de Munnynck O. P. és P. Maré-
chal S. J. előadásai). 

Ha ezen tanfolyamoknak sikerül a kath. körök érdeklődését 
fölkelteni, a kath. tudósok közreműködését megnyerni s pro-
grammjukat megvalósítani, akkor a katholikusok rövid idő alatt 
fölényben lesznek a vallási ethnologia terén. Tíz évvel ezelőtt, 
mondotta L. de Grandmaison 1912-ben a bezáró gyűlésen, ellen-
feleinkhez kellett mennünk, ha tanulmányainkhoz vallástörténeti 
anyagra volt szükségünk, de ha akarjuk, tíz év múlva ellenfeleink-
nek nálunk kell keresniök az anyagot. S ha ezen kurzusoknak 
directe nincs is apologetikai céljuk, közvetve mégis rendkívüli 
szolgálatokat tesznek. A tények kérlelhetetlen ereje egymásután 
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halomra dönti azon theoriákat, melyeket a vallástörténet nevében 
a vallás eredetéről forgalomba hoztak. Mind jobban beigazul, 
hogy a vallás lényege nem animismus, manismus, totemismus s 
hogy a vallás ezekből nem származhatott. 

Esztergom. Dr. Wiedermann Károly. 

Ú J S Z Ö V E T S É G I B I B L I K U S S Z A K S Z E M L E . 

Szinte félve vállalkoztam az újszövetségi biblikus szakszemlé-
nek vezetésére. Nem mintha attól kellene tartani, hogy meddő 
munkát végzünk, sőt ellenkezőleg: a nehézségnek oka éppen az 
e tárgykörben megjelenő munkák nagy számában van. Annyi 
érdekes problémát vet fel a szentírási tudomány s oly meglepő 
eredményeket hoznak nap-nap után az ásatások és egyéb föl-
fedezések, hogy néha egy új adat éveknek és évtizedeknek lát-
szólag biztos eredményeit képes halomra dönteni. Ezért nem egy 
esetben nehéz absolut becsű munkáról beszélni. Feladatunkat 
talán úgy oldhatjuk meg legjobban, ha e rovatban szemlét tartunk 
az újszövetségi irodalom terén megjelent nagyobb avagy jelenté-
kenyebb munkák és tanulmányok fölött és arra szorítkozunk, hogy 
azokat egy-két szóval jellemezzük. Részletes leírásuk és bírálatuk 
e szemle terjedelmét túlságosan megnövelné. 

Az első szemlében — hely szűke miatt — az egyes munkák 
ismertetését igen rövidre fogjuk; a későbbi szemlék már kisebb 
időközök irodalmi termékeit fogják felölelni s így az egyes köny-
veket behatóbban is lehet majd leírni. Az itt ismertetett könyvek 
és cikkek kivétel nélkül 1913-ban jelentek meg. 

I. Megjelent könyvek. 

\. Régiségtan. —A jeruzsálemi biblikus iskola két tanára, Vin-
cent és Abel, a folyó évben folytatólag nyilvánosságra bocsátotta két 
vaskos füzetét annak a nagy munkának, mely a régi és új Jeru-
zsálemnek helyrajzát, régiségtanát és történetét kimerítően tár-
gyalja. A mű cime : Jérusalem. Recherches de topographie, d! archéo-
logie et d'histoire. Paris, 1914. Librairie Victor Lecoffre. (XX. 
és 419 lap, 43 külön térkép- és fénykép-melléklettel.) E munká-
nak részletes ismertetésére legközelebb visszatérünk; egyelőre 
csak annyit jegyzünk meg, hogy az egész művet kiadói két 
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kötetre tervezik, melyek mindegyike négy-négy, körülbelül 200 
lapra terjedő, negyedrét alakú füzetből fog állni. Az első kötet 
az ó-szövetségi, a második az újabb Jeruzsálemet tárgyalja. Az 
első kötet első füzete tavaly jelent meg; a jelen két füzet a 
II. kötetnek képezi első felét. Az új kiadvány három könyvre 
oszlik s Aelia Capitolináról, a szent sír templomáról s az Olajfák 
hegyének szentélyeiről szól, alapításuktól napjainkig. Az előszót 
de Vogüé marquis, a francia akadémia tagja írta meg. 

2. Szövegtörténet. — Szövegkritikai téren eseményszámba 
megy, hogy Von Soden Hermann hatalmas munkája : Die Schriften des 
Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt 
hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichten — végre befejezést 
nyert. (Göttingen. XXVIII és 908 lap. 32 márka.) 

A szerző 2328 kéziratnak jegyzékét közli, ami a munka 
nagyságáról fogalmat nyújthat. Bár a tárgy természete olyan, 
hogy absolut tökéletességű alkotásról nem lehet szó, von Soden 
kiadása minden esetre a szövegkritikában korszakot alkotó. 
A főszöveg mellett hármas váriáns-csoportot látunk, az elsőben 
azon lectiók olvashatók, melyek számot tarthatnak arra, hogy 
eredeti szövegnek is tartsuk, a második csoport a három legfon-
tosabb recensio eltérő olvasásait tartalmazza, a harmadik a többi 
változatot. E munkát a Revue Biblique tavalyi évfolyamának 
481—524. lapjain Lagrange ismerteti részletesen. A nagy kiadá-
son kívül von Soden kézi kiadást is rendezett: Griechisches 
Neues Testament. (Göttingen XXVIII és 436 lap. 4'20 márka.) 

A Vulgata szövegének kiadását folytatták Wordsworth J. és 
White H. J. «Novum Testamentum Domini nostri Jesu Christi 
latine secundum editionem s. Hieronymi.» Partis II. fasc. I. Epi-
stola ad Romanos. (Oxford. 152 lap, 10 s 6 d.) Az első kötet az 
evangéliumokat és az Apostolok Cselekedeteit tartalmazta. Igen 
szorgalmas, nagy irodalmi apparátussal dolgozó munka. 

Míg mi magyarok, még csak várjuk a Szentírásnak új 
magyar fordítását, a németek számára Arndt A. jézustársasági atya 
a mult évben kiadta Das Neue Testament unseres Herrn Jesus 
Christus cím alatt Regensburgban a VII. és 760 lapra terjedő 
fordítást második kiadásban. A bámulatosan olcsó ár (P60 márka) 
bizonyára csak elő fogja segíteni e fordítás kelendőségét. 

A szövegtörténetben megemlítjük, hogy Sanders H. A. a 
washingtoni evangelium-kódexről írt (The New Testament in the 
Freer Collection. Part I. The Washington manuscript of the four 

Rel ig io , h i t tud . és bölcs, fo lyó i ra t . 3 3 
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Gospels. New-York, 1912. VIII és 247 lap), Beermann G. és Gre-
gory C. R. pedig Die Kpridethi-Evangelien O 038. (Leipzig, XIL 
és 772 lap. 28 márka) cím alatt egy VII—IX. századbeli, jelenleg 
Tiflisben őrzött evangelium-kéziratot adtak ki, annak részletes 
történetének leírásával. 

3. Újszövetségi nyelvészet Debrunner Albert negyedik kiadás-
ban bocsátotta nyilvánosságra Blasz Frigyes újszövetségi görög 
nyelvtanát: Fr. Blasz's Grammatik des neutestamentlichen Grie-
chisch. Göttingen (XVI és 346 lap. 7'20 márka), mely praktikus 
segédeszköze az újszövetségi tanulmányoknak. 

Hasonló célt szolgál a következő munka: Cremer H. Bib-
lisch-Theologisches Wörterbuch der neulest. Gräzität. Gotha. 
Kögeltől rendezett 10. kiadás. A szerzőnek (f 1903. Oktober 4.) 
ez volt legnagyobb munkája, melynek újabb kiadását örömmel 
üdvözölhetik mindazok, akik az újszövetség görög nyelvével 
foglalkoznak. Eddig 1908-tól kezdve négy füzet jelent meg, A-tól 
xX^poç-ig. Úgy a szerző, mint az új kiadó a szorosan vett theo-
logiai fogalmakra nagy gondot fordítottak. 

Az újszövetségi görög concordantiák irodalma sem volt 
meddő az elmúlt esztendőben. Egyik ilynemű munka Brúderé 
Ta[uefov Töv xfjç Kaivfjç AtaiWjXïjç Àét:wv sive Concordantiae omnium 
vocum Novi Testamenti graeci. Göttingen (LII. és 886 lap, 25 
márka), a másik A. Schmoller-é, aki 4. kiadásban átdolgozta O. 
Schmoller-nek : Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testa-
ment c. művét. (Gütersloh, 1. füzet). 

4. Bevezetések a szentiratokba. Az újszövetségi történet-
kritikai bevezetések irodalma az elmúlt esztendőben néhány jó 
munkával gyarapodott. Katholikus részen kiválik: Schaefer, Ein-
leitung in das Neue Testament. Paderborn. (XVIII. és 536. lap 
4 kézirattáblával. 8 márka.) Az első kiadás 1898-ban jelent meg, 
s a kritika már akkor igen kedvezően fogadta. Az új, második 
kiadást Meinertz dolgozta át. Konzervatív irányú, de meg tudja 
tartani a helyes középutat a túlzó konzervativizmus és a szélső 
radikális fölfogás között. Érdeméül szolgál, hogy bár csak tan-
könyvnek készült, az újabb időkben fölszínre került problémák 
közül egyetlen fontosabbat sem hagy tárgyalás nélkül. Néha 
ugyan a szerző nem foglal határozott állást, pl. a synoptikus 
kérdésben vagy a második evangélium záradékának kérdésében, 
de mivel épen nagyon vitatott dolgokról van szó, e határozatlansá-
gát nem is róhatjuk föl hibájául ; sőt ily esetekben helyesebbnek 
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is tartom az Ítélet felfüggesztését és pusztán a kérdés állapotának 
feltüntetését. 

Igen rövid újszövetségi introductiót írt a brixeni katholikus 
Hilber, Einleitung in die Hl. Schrift des Neuen Testaments. Brixen. 
Kerek 60 oldalra terjed a kánon- és szöveg-történet és 100 lapra 
a szent könyvek leirása s így a munka igazán csak a legszüksé-
gesebb ismeretek közlésére szorítkozik. A vitás kérdésekre alig 
terjeszkedik ki, ezeknek tárgyalását az előadó tanárra bízza. 

Protestáns részről Feine P. munkáját említjük meg. Einleitung 
in das Neue Testament. Leipzig. (VIII és 217 lap, 4'40 márka.) 
Jól esik látni, hogy a protestáns táborban is egyre többen akad-
nak, kik szakítanak a csak rombolni tudó túlzó kritikával és mint 
Zahn, a szentirástan kérdéseit higgadtan és jóindulattal tárgyalják. 
Feine állításait kevés kivétellel a katholikus theológus is elfogad-
hatja. Igaz ugyan, hogy Máténál Jézus gyermekségének és halálá-
nak történetében «népies legendás vonásokat» talál és szerinte 
János a negyedik evangéliumba már az apostoli kor keresztény-
ségének történetét is belevitte. A synoptikus evangéliumok szerinte 
70—80 körül keletkeztek. A pásztorlevelek mai alakjukban ugyan 
Pálnál későbbi korúak, de a bennük tárgyalt anyag lényegében 
Páltól való. Érdekes jelenség, hogy Feine úgy a negyedik evan-
géliumot, mint a Jelenések könyvét és János három levelét János 
apostolnak és nem valami tőle különböző Joannes Presbyternek 
tulajdonítja. Péter II. levelét nem tartja hitelesnek. Feine könyve 
sok protestáns munkától abban is előnyösen különbözik, hogy a 
katholikus irodalmat is szemmeltartja. Irányát tekintve, csak kívá-
natos volna, ha minél több követője akadna. 

Brassac A. The Student's Handbook to the study of the 
New Testament. London. (XVIII és 595 lap, 74 képpel és egy 
térképpel. 9 márka.) E könyvről részletesebben nem szólunk, 
mert csak fordítása a Vigouroux, Bacuez és Brassac-féle kitűnő 
biblikus kézikönyv 13. kiadásának, mely 1909-ben jelent meg. 
Azóta azonban a francia munka teljesen átdolgozott 14. kiadást 
ért s így az angol fordítás elkésettnek mondható. 

* * * 

5. — Jézus élete és tanítása. Linck Kurt, De antiquissimis 
veterum quae ad Jesum Nazarenum spectant testimoniis (Giessen, 
4 márka). Josephus Flaviusnak Jakabra vonatkozó helyét (Antiqui-
tates XX. 200.), melyben Jézusra is céloz, továbbá Suetonius 

3 3 * 
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tanúbizonyságát (Nero 16, 2.), valamint Plinius levelét és Tacitus 
leírását (Annal. XV. 44.) Krisztusról és a keresztényekről hitelesek-
nek tartja. 

Jézusról és életéről a mult évben is számos könyv és érte-
kezés látott napvilágot. Az olyan munkák mellett, mint Behrmann, 
Das Leben Jesu (Hamburg), HeitmüIIer W. Jesus (Tübingen), 
melyek Jézus életét mondákkal és mythosokkal átszőve tudják 
csak elképzelni, jól esik Belser J. könyvével találkozni: Die 
Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und 
Himmelfahrt des Herrn. Freiburg i. B. II. kiadás (IX és 548, 
Q-80 márka.) A szerző neve már maga is biztosítékát nyújtja a 
munka jóságának. Az első kiadáshoz képest főleg az utolsó 
vacsoráról, a feltámadásról és mennybemenetelről szóló részt 
dolgozta át a szerző. 

A hitetlen világnézetnek legfőbb botránykövét a szentírás-
ban a csodák képezik. Jól tudjuk, hogy az összes rationalista 
rendszerek, bár különböző utakon, a csodák kiküszöbölésére 
töiekszenek. Ezek ellen emeli fel szavát Dausch tanár: Die Wunder 
Jesu. Münster, kitételét, először negative világítja meg, leírva a 
csodát tagadó rationalista rendszereket és módszerüket, majd áttér 
a positiv bizonyításra, kimutatva a csoda lehetőségét és felismer-
hetőségét és egyenkint bizonyítva Jézus csodáinak hitelességét. 
A munka kicsiny — mindössze 92 oldalra terjed — de hitvédelmi 
szempontból igen praktikusnak mondható. 

Sajátságos dolog, hogy még mindig akadnak, kik a keresz-
tény vallásban mindenféle babyloniai csillagászati jellegeket akar-
nak felfedezni. így Niemojewski : Astrale Geheimnisse des Chri-
stentums (Frankfurt a. M.), és némileg Staerk W. Neutestament-
liclie Zeitgeschichte (Berlin und Leipzig). Sokkal higgadtabban 
ír Clemen C. Der Einflusz der Mysterienreligionen auf das älteste 
Christentum (Qiessen 3'40 márka), ki szerint még a keleti myste-
rium-vallások sem gyakoroltak a keresztény vallásra hatást. 

6. — Dogmatörténet. Zieche K. németre fordította Tixeront-nak 
dogmatörténetét: Dogmengeschichte. Breslau (VIII és 549 lap, 
3"50 márka.) Örvendetes jelenség, hogy a dogmatörténet tárgya-
lása egyre jobban hódít katholikus tudósok között is. Annak a 
gondolatkörnek ismerete, amelyben az újszövetség isteni Tanítója 
fellépett, az események és tanok helyes megértéséhez elkerül-
hetetlenül szükséges; a hagyománynak tanulmányozása pedig 
xrc' katholikus feladat. 
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De Faye Jenő művét: Qnostiques etgnosticisme (Paris, II és 
480 lap) nem nélkülözheti senki, aki az első keresztény századok 
nagy szellemi áramlatát, a gnosticismust és az ezzel kapcsolatos 
irodalmat, pl. az újszövetségi apokrifokat tanulmányozza. Kiváló 
előnye e munkának, hogy a II. századbeli gnosticismus fő kép-
viselőinek irataiból minden még megtalálható töredéket felkutat 
és vagy egész terjedelmében, vagy bő kivonatban közöl. így 
ismertet meg bennünket Basilides, Valentinus, Marcion, Apelles, 
Theodotus és tanítványaik rendszereivel, a Philosophumena, a 
Pistis Sophia és a Kopt Bruce-féle papyrus gnostikusaival, majd 
részletesen feldolgozza, amit a II. III. és későbbi századok hae-
reseologusai, Irenaeus, Origenes, Epiphanius a gnostikusokról 
mondanak. Csak azt kell hibáztatnunk, hogy a gnostikusokat a 
szentatyáknál sokkal magasabb szellemi fokon álló embereknek 
tartja és a priori nekik ad igazat, ha a szentatyák állításaival 
ellentétbe kerülnek. Túlzottnak, elhibázottnak tartja a szentatyák 
szigorú ítéletét róluk és mégis : a gnostikusok állításait igen sok 
esetben csak a szentatyáknak róluk szóló vitázó munkáiból tudja 
kihámozni. 

7 Szentirásmagyarázat. Az evangéliumok sugalmazott vol-
táról és hitelességéről Stosch G. Die Inspiration der neutestament-
lichen Evangelien (Gütersloh) és Jacquier E. és La crédibilité des 
Évangiles (Paris) írtak figyelemreméltó munkákat. Smit J. az 
evangeliumi ördöngősökről szól, De daemoniacis in história evan-
gelica (Roma, XXIII és 590 lap), míg Haupt W. Worte Jesu und 
Gemeindeüberlieferung (Leipzig, IV és 263 lap) a priori biztosra 
veszi, hogy sok olyan, amit az evangéliumok Jézus szavának 
mondanak, nem tőle származik, hanem későbbi eredetű. Haupt 
össze is állítja a synoptikus evangéliumok «alapiratát». Persze, 
ily módon, az ilyen apriorismussal komoly eredményeket nem 
lehet elérni. Ugyancsak a synoptikos kérdést tárgyalja Holdsworth 
W., ki elveti a szóbeli hagyomány elméletét, és azt állítja, hogy 
Márk evangeliuma a synoptikus evangéliumok alapirata, és a 
Áóyta-k még megtalálhatók a mai első evangéliumban. 

Az egyes újszövetségi szentkönyvekhez írt magyarázatok 
közül a következőkről számolunk be. 

Szent Máté evangéliumát héberre fordította és magyarázta 
Lichtenstein J. Commentar zum Matthaeus-Evangelium. Leipzig. 
Munkáját a szerző halála után Laible és Levertoff adták ki. — 
A mágusok csillagáról Steinmetzer Ferenc írt, Der Stern von 
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Bethlehem. Münster i. W., s azt Juppiter és Saturnus hármas 
conjunctiojára magyarázza Kr. e. 7-ben. Egy másik ilyen tárgyú 
munkát, Stentzel, Jesus Christus und sein Stern (Hamburg), e 
folyóirat hasábjain még lesz alkalmam ismertetni, mint elrettentő 
példáját annak, hová juttatja az embert az elhibázott módszer 
történelmi kérdésekben. 

De ha az első evangelium magyarázatairól beszélünk, ne 
feledkezzünk meg a magyar theologiai irodalom egyik büszke-
ségének, dr. Székely István-nak könyvéről : A hegyi beszéd 
magyarázata. Budapest, melyről annak idején a Religio kimerítő 
ismertetést hozott. 

Szent Márk evangéliumát többen is magyarázták : Mayer G. 
(Das Markusevangelium. Gütersloh), Richards and Walker (The 
Gospel according to St. Mark. London) és Knapp Ch. (St. Mark. 
London). 

Redlich könyve: St. Paul and his companions (London) 
hasonlóságokat mutat Pölzl ismeretes munkájával: Weltapostel 
Paulus; Warneck J. pedig: Paulus im Lichte der heutigen Hei-
denmission (Berlin, VIII és 427 lap), szent Pált mint a pogányok 
nagy apostolát tünteti föl. 

Wendt H. H. negyedízben dolgozta át Meyer kommentárját 
az Apostolok Cselekedeteihez: Die Apostelgeschichte. Göttingen 
(IV és 370 lap). Munkájában gondosan fölhasználta a legújabb 
fölfedezéseket is, pl. Gallio föliratát a delphi-i jóstemplom 
romjain. 

Az apostoli levelekhez írt kommentárok közül mint önálló 
munkákat megemlítjük Parry J. magyarázatát a rómaiaknak szóló 
levélhez: Romans. Cambridge. Egyik könyve ez a «Cambridge 
Greek Testament for schools and colleges» nevű gyűjteménynek. 
Ugyanezen gyűjteménybe tartozik James M. R. Second Peter 
and Jude (Cambridge), melynek írója Péter II. levelét nem tartja 
az apóstól művének. — A rómaiakhoz írt levelet magyarázza Tous-
saint-nak alapos és nagy kommentárja: Le'pítre aux Romains 
(Paris, XVI és 308 lap). 

A zsidókhoz írt levelet Riggenbach E. és Windisch H. 
magyarázták. Riggenbach (Der Brief an die Hebräer ausgelegt. 
Leipzig) a levél írójának Barnabást tartja, s első olvasói gyanánt 
a cyprusi zsidókeresztényeket jelöli meg. Windisch szerint (Der 
Hebräerbrief erklärt. Tübingen) a levél voltaképen homilia; 
szerzőjét meghatározni nem lehet, első olvasói pedig bármely 
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görögül beszélő hitközség hívei lehettek, csak Jeruzsálem lakói 
nem. Igazán különös okoskodás! 

A Jelenések könyvét Fessenbecker W. magyarázta. A szerző 
protestáns, ki a már réges-régen lomtárba került történeti magya-
rázatot újra föleleveníti, természetesen a katholikus egyház ellen. 
Philadelphia egyháza a reformáció kora. A 42 hó, mely idő alatt 
a tíz szarvú állat uralkodik (Jel. 13, 5.), vagyis 1260 nap meg-
annyi esztendőt jelent. Mivel a római pápaság alapját Justinianus 
császár vetette meg 538-ban (!?), ehhez 1260-at adva 1798-at 
nyerünk, amely évben a pápaság uralma végleg megtört. Bemu-
tatónak elég ennyi. 

II. Folyóiratok. 

A kisebb folyóiratokban megjelent értekezéseknek az új-
szövetségi biblicum egyes kérdéseihez se szeri, se száma. 
A Biblische Zeitschrift füzetei a Revue biblique internationale, 
Zeitschrift für neutestarnentliche Wissenschaft s a paderborni 
Theologie und. Glaube és az azokban közölt bibliographiák 
tanúskodnak arról, hogy a biblikus tudomány tavaly sem álla-
podott meg mozdulatlanul. Jelenleg csak néhány nagyobb érte-
kezést említünk meg a Biblische Zeitschrift-ből és a Revue Bib-
lique Internationale-ból. 

1. Biblische Zeitschrift. (11. évfolyam.) Dr. Vogels Henrik 
József) Die «Eltern» fesu cím alatt (Lukács evangéliumának 
2. fej. 33. skk. verseihez ír szövegkritikai tanulmányt. (33— 
43. lap.) Összeállítja a görög és latin szövegeket a Tischendorf-
féle görög szövegből, az oxfordi Vulgata-szövegből és a legjobb 
Itala-codexekből, sőt a Pesittha és a Diatessaron olvasási változa-
taira is tekintettel van. Arra a következtetésre jut, hogy a görög 
lectiók: xa-ríjp és yoverç az eredetiek, míg a latin és szír szöve-
gek változatait dogmatikus okok eredményezték. — Lk. 2, 36 
im Diatessaron cím alatt (168—171.) úgyanezt a tárgyat újabb 
fejtegetés alá veszi. — Végül Methodisches zur Textkritik der 
Evangelien (367—396.) a régi latin és szír kéziratok és a görög 
lectio variansok összehasonlításából arra az érdekes következte-
tésre jut, hogy az előbbiek Jézus halálának bűnéért szinte kizáró-
lag a zsidóságot teszik felelőssé a görög kéziratok ellen. A Syrus 
Sinaiticus felfogását nem tartja őseredetinek, hanem átdolgozásnak. 

Dr. Haensler Zujo. 19, 35. (44—48.) Belser ellen e versek-
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nek szent Jánostól való eredetét vitatja. Ugyanő Zu Hebr. 13, 10. 
(403—409.) a levélben említett oltárt a keresztre, az arról való 
evést pedig a keresztáldozat gyümölcseiben való részesedésre 
magyarázza. Stiglmayr József Zu Jak. 3. 6: rota nativitatis no-
strae inflammata (49—52.) e sajátságos kifejezéshez profán írók-
nál keres párhuzamokat. — Dr. Mercati «Die Vulgata Sixtina 
von 1590-». (113—118.) Amaun-mk hasonló cimű könyvét bírálja 
olaszul. — Szövegkritikai tanulmányt ír Máté 1, 16-hoz Jochmann 
Albrecht Zur Beurteilung der Lesarten von Mi. 1,16. (172—177.) — 
Dr. Haenser Fülöp Der Gottessohn «geworden unter dem Gesetze» 
(Gal. 4, 4.) a vójjloc, szón a mózesi törvény átkát érti és Gal. 4, 
4-ben megismétlését látja annak a gondolatnak, amelyet az apos-
tol már Gal. 3, 13-ban kifejezett (178—184.). 

Igen hosszú exegetikai tanulmányt ír Hartmann G. Márk 
evangéliumának 3. fej. 20, skk. verseihez: Mk.3. 20 f . (249— 
279.) Elveti a helynek szokásos értelmezését és e szavakat: 
«eum» és «quoniam in furorem versus est» a néptömegre magya-
rázza: a nép egészen magánkívül van. «Sui» az apostolok. Alapos 
exegesis-történeti kutatás képezi az értekezés második részét. 

Dr. Pieper Zum Einzug Jesu in Jerusalem (397—402.) Mát. 
21, 1—9. és párhuzamos helyeit fejtegeti. 

2. Revue Biblique Internationale. (Új sorozat, 10. évfolyam.) 
De Bruyne, Un nouveau document sur les origines de la Vulgate 
(5—15.) két párisi kéziratról (Cod. Paris. Bibi. Nat. Lat. 11553. 
és 6.) beszél, melyek szent Jeromosnak egy megjegyzése alapján 
a Vulgata eredetére vetnek világosságot. — Dom Biever Zephy-
rinus Au bord du lac de Tibériade (54—75.) a kedves Geneza-
reth-tó mezein és virányain kalauzol bennünket, míg Brassac A. 
Un inscription de Delphes et la chronologie de saint Paul (36— 
53. 207—217.) a híres régi Apollo-templom falainak romjain olvas-
ható Gallio-feliratot ismerteti, mely az Apostolok Cselekedeteinek 
kortanára, főleg szent Pálnak korinthusi tartózkodására meglepő 
fényt derít. E feliratról Dr. Martin Aurél is írt a Religio hasábjain 
(358 skk.) s nekem is volt alkalmam a magyar olvasóközönséget 
tájékozni a Hittud. Folyóirat mult évf. 272—275. oldalain. 

Wilmart és Tisseraut Fragments grecs et latins de l'évan-
gile de Barthélémy cím alatt (161—190. 321— 368.) terjedelmes 
bevezetés után e régi, eddig elveszettnek tartott apokrif evangelium 
töredékeit közlik két görög, egy latin és két szláv kódex alapján. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 
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AZ A Q U I N Ó I - S Z E N T - T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
Az 1914. március 7-én tartott közgyűlés. 

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság a f. évben március 7-én, 
védőszentjének ünnepén délután 51/2 órakor a központi pap-
nevelő-intézet dísztermében tartotta közgyűlését dr. Prohászka 
Ottokár püspök, védő elnöklete alatt. Százszámú közönség jött össze, 
többi közt ott voltak: dr. Székely István udvari tanácsos, elnök, 
dr. Rott Nándor, szem. kormányzó, dr. Mihályfi Ákos, dr. Lukcsics 
József, dr. Trikál József, dr. Hanuy Ferenc, dr. Zubriczky Aladár 
és dr. Kiss János egyetemi tanárok, dr. Robitsek Ferenc kanonok, 
dr. Hanauer István, dr. Piszter Imre, dr. Jehlicska Ferenc, dr. Bara-
nyay Jusztin, dr. Schütz Antal, dr. Babura László, Zimányi Mihály, 
Zimányi Oyula, Magas Mihály, dr. Madarász István, dr. Horváth 
Sándor, Bőle Kornél O P., dr. Nemes Endre, Kovács Margit, 
Pokorny Ernő, dr. Töttössy Miklós, Ott Antal, Bozóky Bona-
ventura, dr. Huszár Elemér, Zettner Sebő, dr. Szóka 
Istvánné, Szedlák Imre, Hufnagel Ferenc, Magdics kanonok-esp., 
dr. Sztreda Rezső, Siposs Ágoston, dr. Freyler József, Wellner 
Lőrinc, Bernát Ignác, dr. Motika József, dr. Székely István, Izsóf 
Alajos, dr. Pfeiffer Miklós, Kónya Lajos, Biszwurm György, 
Némethy Ernő, Tóth Irén, Párkányi Aranka, Kovács Margit, Gitti 
Viktória Emma, Terletter Olga, Bernát Ignác, Horváth József, 
Kováts Gyula, Gálos R., Szomolányi József, Ollé István, Mar-
sovszky, Láng, Oszvald Arisztid, Puczkó Emil, Szépkuty Tamás, 
Szaglmeiszter Dániel, Csapodi István Zoltán, Kováts Lajos, Rata 
Ferenc és számos papnövendék. 

A közgyűlést dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 
nyitotta meg magas szárnyalású beszéddel, melyet a «Religio» 
f. é. márciusi számában egész terjedelmében közölt. 

A nagyhatású megnyitó beszéd után dr. Kiss János ügy-
vezető alelnök tartotta meg évi jelentését, a következő tartalommal. 

Az elmúlt egyesületi évben csak öt felolvasó ülést tartottunk. 
Ennek egyik oka az, hogy sokak sürgetésére egy-egy ülésre csak 
egyetlen felolvasást szántunk s amint a felolvasásra vállalkozó 
az utolsó pillanatban visszalépett, az ülés is elmaradt. A másik 
ok az, hogy megválasztott rendes tagjaink többje nagy időn át 
nem tartja meg székfoglalóját. Az elnökség ezúttal is kéri a rendes 
tagokat, továbbá azokat, akik rendes tagokká kívánnak lenni, hogy 
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a Társaságban — minden más tekintetet félretéve — egyedül a 
keresztény szellemű világnézet iránt való lelkesedésből felolvasni 
szíveskedjenek. 

Jó példát ad erre nekünk dr. Prohászka Ottokár püspök 
védő urunk, aki minden évben a közgyűlésen, de egyébkor is 
szakszerű beszédben hangoztatja a philosophia perennis töké-
letességeit. így a mult közgyűlésen is dicsérte annak ismeret-
elméletét a túlzó idealismussal, naturalismussal és érzékelviséggel 
szemben, rámutatva arra, hogy a mi bölcseletünk az összes ténye-
zőknek: a tárgynak és az alanynak, az érzékelésnek és az érte-
lemnek megadja a magáét s az értelmi megismerésnek úgy töké-
letességét, mint tökéletlenségét elismeri. 

A többi előadók közül Lévay Pál «Az erkölcsi világrend 
problémájáról» értekezett. Az erkölcsi érzéknek általánosságából 
az erkölcsi törvényre, ennek létrehozójára s a vallás-erkölcsi rend 
létezésére következtetett. Hajós József «A célszerűségi Istenbizo-
nyítékról» szólva bemutatta a világon levő nagy rendet és cél-
szerűséget s kimutatta, hogy ebben Istennek félreismerhetetlen 
jelét kell látnunk s az ezzel szemben felhozott kifogások mind 
tarthatatlanok. 

Dr. Pataky Arnold «A gnostikus apokrif iratok theologiáját» 
ismertette. 

Dr. Wiedemann Károly «A valláspsychologia mint új tudo-
mány» cimen megismertetett a valláslélektannal, annak törté-
netével, feladatával, módszerével s jelentőségével. 

Dr. Madarász István «Ostwald Vilmos energetikai monis-
musáról» értekezve kimutatta, hogy Ostwald elmélete úgy az 
anyagról, mint az életről és a szellemi világról helytelen, nem-
különben gyakorlati következtetései sem kielégítők. 

Az előadók mindannyian scholastikus szellemben művelik a 
bölcselettudományt s emellett dolgozataik korszerűek. Az ismeret-
elmélet, természetbölcselet, vallási lélektan, természeti theologia 
és erkölcstan, ahonnan tételeiket vették, a legutóbbi 10—20 év 
alatt egész könyvtárra való irodalomnak képezik tárgyát s meg-
töltik a művelt világrészek legkitűnőbb folyóiratait. 

A felolvasó ülések látogatottsága nem volt kielégítő. Ennek 
oka bizonyára nem az érdeklődés hiánya volt, hanem az, hogy 
sokszor a leghivatottabbak is, akikre — márcsak az annyira 
hasznos és kedvelt hozzászólások miatt is — természetszerűen 
számítunk, akadályozva voltak a megjelenésben. Az egyik épen 
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aznap vásárolt jármos barmot, a másik épen akkor tekintette 
meg az alku alatt levő szántóföldet, a harmadik meg épen akkor 
tartotta eljegyzését vagy épen esküvőjét. Mi persze ezek pótlása 
végett hiába küldtünk volna a terekre és utcákra, hogy hívják 
be a vakokat és a bénákat, mert ily magas szintájú symposionra 
ők sem jöttek volna. Az elnökség Püspök védő urunk jelenlété-
ben kéri a hivatottakat: egyetemi és középiskolai világi és egy-
házi tanárokat, szerzetesrendjeink tagjait s mindazokat, kik a 
világnézet kérdései iránt érdeklődnek, hogy üléseinket szorgal-
masan látogatni szíveskedjenek. 

Végül az alelnök köszönetet mondott a Társaság jóte-
vőinek. 

Erre dr. Hanauer Á. István apát, főtitkár és pénztáros tette 
meg következő évi jelentését: 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Ez évi jelentésemet egy őszinte beismeréssel kell kezdenem. 

Már egy év előtt tapasztaltam, hogy más irányú elfoglaltságom 
miatt a társaság ügyeivel úgy, amint kellene, nem foglalkoz-
hatom. Szándékom volt a közgyűlésnek lemondásomat bejelenteni 
és felmentésemet kérni. A társulat igen tisztelt elnöksége ugyan 
méltányolta a felhozott okokat, mégis azon az állásponton volt, 
hogy tisztemet legalább még egy ideig megtartsam. Azok az 
okok, amelyeket az elnökség állásfoglalása mellett felhozott, rajtam 
kívül álló dolgokra vonatkoztak és olyanok voltak, amelyek 
előtt meg kellett hajolnom. 

Itt a főtitkár megemlékezett az ügyvezető alelnökről, aki neki 
a titkári teendők végzésében segítségére volt. Majd így folytatta : 

Ebben a beismerésben az én jelentésem legnagyobb része 
is már bennfoglaltatik, t. i. az alelnök úr jelentése az én jelen-
tésem nagyrészét is felöleli. Nincs más hátra, mint hogy a szám-
szerű adatokat előterjesszem. 

Alapító tagjaink száma ez évben tizenkettővel gyarapodott. 
Új alapító tagok: Bogisich Mihály c. püspök, Bundala Mihály 
apátkanonok, Döbrössy Alajos kanonok, Eszterházy Miklós herceg, 
dr. Hültl Hümér orvos-tanár, dr. Klausz György kanonok, Mlado-
niczky Ignác prelátus-kanonok, dr. Pfeiffer Miklós püsp. udvari 
pap, Soltész Imre t. kanonok, gr. Széchenyi Miklós v. b. t. t., 
váradi püspök, dr. Szely Lajos prelátus-kanonok, dr. Szmrecsányi 
Lajos v. b. t. t., egri érsek. Ezzel alapító tagjaink száma 126-ra 
emelkedett. 
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Rendes tagjaink száma: 124. 
Pártoló tagjaink, ha mind hivek maradtak volna társula-

tunkhoz, ma már 300-an volnának. Társulati kötelességüknek 
átlag 200-an tesznek eleget. 

A társaság anyagi helyzete az elmúlt évben a következő-
képen alakult: 

Elkülönített alaptőkénk az előző év végén koronajáradékban 
14.000 koronát névértékben, takarékpénztári betétben 330 koronát 
tett ki. Ehhez vásároltunk 1000 korona névértékű koronajára-
dékot. így jelenleg alaptőkénk 15.000 korona koronajáradékban 
és 330 korona takarékpénztári betétben. A pénztárkészletből még 
341-75 korona lesz az alaptőkéhez csatolandó. Ezt az összeget, 
mihelyest a megfelelő magasságot eléri, koronajáradék vásárlá-
sára fogjuk fordítani. Takarékpénztári betétünk a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár egyesületnél van gyümölcsözőleg elhelyezve. 
Alaptőkénk mostani gyümölcsözése mellett már több mint 600 
koronát kamatozik. 

Az elmúlt év zárószámadása a következő tételeket mutatja: 

Bevételek : 
Pénztári maradvány 1912-ről 856-03 kor. 
Alapító tagsági díjakból 1100 « 
Pártoló tagsági díjakból 729 « 
Időközi kamatokból 566-16 « 

Összes bevétel 3251-19 kor. 

ehhez jön még 1 drb 100 kor. névért, koronajáradékkötvény, 
amelyet az alaptőkéhez csatoltunk. 

Kiadások : 
Tőkésítettünk 759-25 kor. 
Felolvasók útiköltségére 160.— « 
Irodai kiadásokra 545-63 « 
Számlákra ... 514-07 « 

Összes kiadás 1978'95kor. 

A kiadásokat a bevételekből levonva, a jelen évre marad a 
pénztárban 1272-24 korona, amelyet terhel az alapi tó tagsági díjak-
ból tőkésítendő 341-75 korona. 

A számvizsgáló bizottság a zárszámadást átvizsgálta. Mél-
tóztassanak az ő jelentésüket meghallgatni és annak alapján 
nekem a felmentést megadni. 
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Ehhez a kérelmemhez még egy másikat is csatolok. Jelen-
tésem elején már érintettem, hogy az utóbbi időben nagymérvű 
hivatalos elfoglaltságom mellett csak' nagyon kis mértékben áll-
hattam a társulat szolgálatára. Elfoglaltságom állandó természete 
arra kényszerít, hogy a társulatnak eddig viselt főtitkári és pénz-
tárosi hivatalomról lemondjak. Szívesen álltam a társaság szol-
gálatára, amíg az lehető volt, azonban nem akarom a megtisztelő 
hivatalt úgy viselni, hogy a munkát helyettem más végezze. Ezért 
kérem a t. közgyűlést, hogy lemondásomat elfogadni és helyemet 
nálam alkalmasabbal betölteni méltóztassék. 

Ezután dr. Mihályfi Ákos egyetemi tanár a maga és dr. Hanuy 
Ferenc egyetemi tanár nevében felolvasta a számvizsgálói jelentést, 
mire a közgyűlés a pénztárt kezelő főtitkárnak a fölmentést meg-
adta s neki, valamint a számvizsgálóknak köszönetet szavazott. 

Az elnöklő püspök előadta, hogy alapszabályaink értelmében 
tisztviselőinket mindig három évre választjuk. Dr. Székely István 
elnököt, dr. Hanauer István főtitkárt és dr. Schütz Antal titkárt 
legutóbb 1911-ben, három évvel ezelőtt, választottuk meg ismé-
telten. Indítványozom, hogy az eddigi nagyérdemű elnököt: 
dr. Székely István egyetemi tanárt újból szépen kérjük meg buzgó 
elnöki működésének folytatására. A többiekre nézve pedig figye-
lembe kell vennünk azt, hogy az új alapszabályok értelmében 
két alelnöke lehet a Társaságnak s hogy külön pénztárosi állást 
is szerveztünk ; indítványozom, hogy válasszuk meg dr. Hanauer 
István apát igazgatót alelnökké, dr. Trikál József egyetemi tanárt 
pénztárossá, dr. Schütz Antal főiskolai tanárt főtitkárrá s dr. Martin 
Aurélt, a központi papnevelő tanulmányi felügyelőjét titkárrá. 

A közgyűlés lelkes beleegyezéssel fogadta a védő előter-
jesztését, mire a megválasztottak nevében dr. Székely István elnök 
köszönetet mondott és buzgó működést igért. 

Az elnöklő védő felszólítására dr. Kiss János az elnök és 
maga nevében indítványozta, hogy a közgyűlés dr. Czakó Ambró 
cisztercita-rendi főgimnáziumi tanárt (Baja), dr. Horváth Sándor 
sz. Domonkos-rendi tanárt (Grác) és dr. Tóth Tihamér theologiai 
tanárt (Eger) szakirodalmi működésük alapján rendes tagokká 
válassza meg. Ezt a gyűlés lelkesen egyhangúlag megszavazta. 

A közgyűlés utolsó tárgya volt dr. Horváth Sándor rendes 
tag felolvasása ezzel a címmel: «A physikai és psychikai világ 
egymásra hatása». (A Religióban meg fog jelenni.) 

Az egy óráig tartó jeles értekezés a hallgatóságot mind-
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végig teljesen lekötötte s érte a püspök védő köszönetet mondott 
az előadónak, különösen rámutatva arra a szerencsés párhuzamra^ 
melyet a felolvasó az újkoriak tudat-alatti folyamatai és a peripa-
tetikus képességek (potentia), készségek (habitus) és alkalmatos-
ságok (dispositiones) közt felállított. 

A gyűlés végén dr. Székely István elnök meleg szavakban 
mondott köszönetet a püspök védő úrnak azért a nagy kegyes-
ségeért, hogy Társaságunk működését példaadásával emeli s kérte 
őt, hogy továbbra is irányítsa Társaságunkat. 

A római Gergely-egyetemről. 

Nem lesz érdektelen egypár tudósítás a hírneves főiskoláról, 
annál is inkább, mert határozott fejlődésről számolhatunk be. A két 
év előtt bibornokká kinevezett dogmatanár, P. Billot helyét a 
Szentatya kifejezett óhajára P. Matiussi tölté be, ki a jelen évben 
«De Verbo Incarnato» tárgyal a délelőtti órán. Délutáni dogma-
órán P. Huarte, az elhunyt P. De Maria utódja a tanulmány-
felügyelői hivatalban, ez évben «De Deo Creante et Elevante» 
tart előadást. Exegézis tanár az ószövetségből jelen évben is 
P. Mechineau, az újszövetségből és a bevezetési tárgyalásból 
P. Rosadini tart előolvasást bővült tananyaggal. A szentírási görögöt, 
hébert és szír nyelvet P. Filograssi adja elő, aki a hírneves 
P. Oismondinak méltó utódja lett. Morálisból a mindig ifjan friss 
P. Bucceroni tárgyalja az idén a «Principia» és «Praecepta» rész-
letet, fundamentálisból de religione P. Lazzarini, De Ecclesia P. v. 
Laak olvasnak elő. 

A történelem négy óráját a hírneves P. Savio tartja, az archeo-
lógiát pedig, mint ezen évben először kötelező tárgyat, P. Grossi-
Gondi tanítja, vetített képek kíséretében. 

A felső tanfolyamon ezek a főbb momentumok, melyek 
említésre méltók ; az alsóbb tanfolyamon új tanerőkként szerepel-
nek P. Monaco a dogmatikából, P. Arendt a morális-pasztorálisból. 

A jogi szak szintén egy új tanárt kapott P. Steiger személyé-
ben, úgyhogy most négy r. tanárral rendelkezik e kar. 

A bölcseleti szakon P. Geny a logika-metafizika tanára lett, 
P. Loinaz a psychologiát, P. Schaaf a kosmologiát és a bölcselet-
történetet, P. Goretti Cesar a fizikát, P. Goretti Jonues a psycho-
logia-empirica-t, biologiát, chemiát és ásványtant, P. Anzuini az 
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algebrát és geometriát, P. Bricarelli a művészettörténetet (vetített 
képekkel), P. Müller az asztronómiát, geologiát és felső matézist, 
P. Munzi — az új római központi szeminárium dogmatanszékére 
meghívott P. Sciolla helyében — a teodiceát és P. Maksey az 
etikát adja elő. Rendkívüli kurzusok az idén: Egyháztörténeti 
akadémia, P. Savio vezetésével, héber felső kurzus P. Filograssi, 
sociologia P. Maksey vezetésével és az eloquentia Sacra, melyet 
P. Rossi ad elő. 

Az egyetem tudományos színvonala folyton emelkedik, tekin-
télye a kisebb intézetek mellett már most észlelhetően nő. Tanulói-
nak száma tetemesen megszaporodott, a tavalyi évben ugyanis 
615 theologust, 84 joghallgatót és 389 bölcselethallgatót számlált 
az intézet, az idén pedig már 617 theologus, 84 joghallgató és 
406 bölcselethallgató látogatja, az összeg a tavalyi 1088 ellenében 
az idén 1107, akik között magyar mindössze tán 20 van. 

R. T. 

Fizetések nyugtatása. 

Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religiónál 
12 koronát értek. 

Hittudományi Folyóirat 1910—11-re: Babies János 20 K. 
Religio 1914-re: Babies János, Ballon J. Qéza 6 K, Báthy Lajos, Bene-

dekrendi székház Komárom 6 K, Benedekrendi székház Kőszeg, dr. Benyó 
Mihály, Bereghy Endre, dr. Boda János, Bohárcsik Sándor, Bohnert Péter, 
Braun István, Brenner Frigyes, Bundala Mihály, Brém Lőrinc, Búzás Imre 6 K, 
Buzsáky Imre, Calligaris Ferenc, Cercek Gusztáv, Cseffalvay Aladár 5 K, Csóthi 
Géza, Denk Rezső, Dlhos István, Dóczy Endre 6 K, Ettinger János, Evetovics 
János 6 K, Érseki tanítóképző Esztergom, Faflik Ferenc, Faragó Károly, Farkas 
Ferenc 10 K, Ferenciek rendháza Budapest, Gyöngyös, Pozsony, Szécsény, 
Vajdahunyad, Fieber Henrik 6 K, Fiedler István, Fodor Sándor, Follmann 
Géza, dr. Frey János, Gallér Kristóf, Géczy József 6 K, Gojdics István 6 K, 
Grill-féle könyvkereskedés Budapest 10 K 80 f., Gyenes Antal, Gyurkovits 
Emil 4 K, dr. Haiczl Kálmán, dr. Hajós György, Hal Pál 6 K, dr. Halász 
Vendel, Halvax József 6 K, Hartsár István, Hálnék Béla, Häuser Imre, dr. Hám 
Antal, dr. Hász István, Hollanda János 6 K, dr. Horváth Ferenc 6 K, 
dr. Huszár Elemér, dr. Igaz Béla, Jekelfalussy Viktor, Jeszenszky Alajos, Joó 
János 10 K, Kádija Imre 6 K, Kaufmann János 6 K, Kádár Mátyás, 
Kirchmájer Ferenc, Királyi katholikus tanítóképző Szeged, Kisebb pap-
nevelőintézet Nyitra, dr. Kis - Erős Ferenc, Klein Endre, dr. Klekner 
Alajos, dr. Kmety István, Kny Antal, Koczkás József 20 K, Kovalik Antal, 
dr. Kozma Kálmán 6 K, dr. Kőhegyi József 8 K, Kőmíves Gyula 6 K, dr. 
Kőszeghy Mihály, Kőszeghy László, Krämer Tamás, Krssák József, Kubicza 
Ferenc 6 K, Latin szertartású esperesi hivatal Csomaköz, Latin szertartású káp-
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talan Nagyvárad, Lőrinczi Lajos 6 K, M. kir. áll. főgimnázium Fiume 10 K, 
Marszina Alajos, Melles Emil, Merlák Ferenc 6 K., dr. Mészáros János 6 K, 
dr. Metzker József, Mihályffy Gyula, Mixich Péter, Morawetz A. Amerika 
15 K, Moser János 5 K, Nagy Béla, Németh István, Nóvák Antal 6 K 20 f., 
Nóvák István, Ohács Titusz, Olajos József, özv. báró Orczy Seraphinne, Orszá-
gos Kaszinó Budapest, dr. Ott Mihály 6 K, Pacha István, Palyó Mihály 6 K, 
Papnevelőintézet Beszterczebánya, Esztergom, Pécs, Papnövendékek «Pázmány»-
egylete Vácz 6 K, Petrássevich Béla 9 K, Petres Kálmán 6 K, Plébániahiva-
tal Etyek, Magyarszombathely 6 K, Mateócz, Nagyperkáta, Nagyszalók, Pop-
rád, Újkígyós, Visegrád, Pontificio Istituto Biblico Roma 14 K 50 f., Prokop 
Sándor 3 K, Prónai Rezső, dr. Rézbányai József, Roska Jenő 6 K, Rosbact 
János 4 K, Simsik János, Soltész István 4 K, dr. Staudné-Jókay E. 3 K, 
Stöhr Géza, Streicher József, P. Szabó Szádok, Szelényi István 4 K, Szent-
Imre-Egyesület Kolozsvár 3 K, Szent-Imre-Kollégium Budapest, I. ker., Fehér-
vári-út 17., dr. Szőnyi Ottó, Tahy Ábris 6 K., Takáts Mihály, Terlanday Rudolf, 
Tódor Sándor 3 K, Torkos Pál, Tóth Gyula, dr. Tóth Kálmán 6 K, Újlaki 
Dezső 6 K, dr. Unterreinner József, dr. Vass József, Vámosy Mihály 6 K, 
dr. Várkonyi Hildebrand, Venczell Ede 6 K, Vesztergom János, Wagner Nándor, 
Weber József, dr. Wéber Pál, dr. Wiederkehr József, Zachár Ádám, dr. Zgama 
Károly, dr. Zsiska Pál 3 K. 

Hátralékos megrendelőim szíveskedjenek a díjat a náluk 
levő befizetési lapon vagy postautalványon beküldeni. A megrende-
lést minden esetben egész évre számítom, januártól decemberig. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-
ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

Egyvalaki névaláírással s magát előfizetőnek irva ismételten 
hozzám fordult egy hittudományi kérdésben. Levélben igen szí-
vesen adnék neki felvilágosítást, de sem állását, sem hollétét 
nem jelzi, előfizetőim közt pedig nem találom. Szíveskedjék 
nekem pontos cimét megadni. 

Régipénzt és földből ísott régi-
séget legmagasabb áron meg-
vesz és jutányosán elad a Tk Y 

N U M I S M A T I K A I I R O D A 
Budapest, IV., Múzeum-körút 13. III. 7. 
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Wegenstein Lipút és Fia 
E l s ő d é l m a g y a r o r s z á g i or- f « _ _ A » 1 í Q # * a 4 Í 
g o n a é p í t ő m ű i n t é z e t v i l la - M W l l lw w V d TU M I» 
m o s ü z e m r e b e r e n d e z v e 

Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

pneumatikus elektromos 

rendszerű orgonát bármily nagyságban a legolcsóbb árak mellett. 
Mindennemű javításokat, átépítéseket, kitisztí-
tást, hangolásokat, valamint orgonák évi gon-
dozását, jó karban tartását olcsón vállalunk. 
Az 1901. évi makói i p a r - é s gazdasági kiállításon nagy díszoklevél-
lel ; az 1896. évi kiállításon a nagy mit leniumi éremmel k i tünte tve . 

Sürgönyeim : Wegenstein. 
K ö l t s é g v e t é s s e l é s r a j z o k k a l k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r -
CDCJCD m e n t v e s z o l g á l u n k . cdcdcd 

Csuha András papi szabó, 
reverenda- és amáda-készítő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8., II. em. 18. a. 

it 

Budapesti Cím- és 
Lakásjegyzék 

1914-re. ••»•••» Kiadja a 

Franklin-Társulat 
Bpest, Egyetem-u. 2576 oldal. 

V Á S Z O N K Ö T É S B E N ÁRA 2 4 K O R O N A 

XXV. évfolyam. 

Budapest nagy térképé-
vel. Az újpesti, kispesti, 
pestszentlőrinci, erzsé-
betfalvai, pestújhelyi és 
rákospalotai lakók, ha-
tóságok, utcák és cégek 

jegyzékével. 

Religio , h i t tud . és bölcs, fo lyó i ra t . 34 
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A természet élete 
Irta: MAROSI ARNOLD dr. MegjeleniK a 

Szent-István-Társulat rendes tagilletményei sorában. 
Tagsági díj évi ÍO Korona. 

,,A természet élete" teljesen újszerű nyomon halad, amikor a 
természeti jelenségeket és lényeket nemcsak a tudós, hanem a szépiró 
nyelvével vonzó leírás-
ban ismerteti meg a nagyközön-
séggel. Sehol sem fárasztó, untató, 
mindvégig érdekes és élvezetes 
marad : az is szívesen fogja ol-
vasni, aki idegenkedéssel és ér-
deklődés nélkül szokott más tudo-
mányos munkát az első 10 oldal 
elolvasása után sutba dobni. — 
Számtalan illusztrációja és csinos 
kiállítása oly értékessé teszi a 
könyvet, hogy a Kath. Szemle és a többi tagilletmény 
szinte ingyen jár a Társulat rendes tagjainaK. 

IÓ-és Újszövetségi Szentírás 1 
• A Káldi-TárKányi- » 
• fordítás új Kiadása. n 

» MegjeGenik 1914. karácsonyra • 
y négy Kötetben, oK- n 
y táv, Könnyen Ke- n 
y zelbetö formában. n 
JJ ^.lőjegyzéseKet el- n 
y fogad bármiKor a n 

| Szent-István-Társulat | 
• KönyvKeresKedése u 
«• Budapest, IV. Ker., 
• Kecs Kernéti-utca 2. n 

TagjelentKezéseKet el-
fogad bármiKor a 

MlÉtSÉI 
igazgatásába 

Budapest. VIII. Ker., 
SzentKirályi-u. 28. sz. 
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F í i l í ^ ' S S r 
í I SKOLABUTORSYAR 

BUDAPEST. X..ROIOÍ5VÁN-UICAII 

./»lodern 

Árjegyzék ingyen és bérmentve, 

Feiwel Lipót utódai 
Iskolaberendezések, tornakészülékek és 
modern irodabútorok gyártása Buda-
pest, X. ker., Kolozsvári-utca 13. s z á m . 

Alapíttatott 1816-ban. T í zév i jótál lá i . 

Seltenhoffer Frigyes Fiai 
cs. és m. k i r . u d v a r i szál l í tók Sopronban. 

Hazánk legrégibb harangöntödéje. 
A, Ajánlják legjobban berendezett harangőntődé-

jüket a t. községeknek és egyházaknak. Haran-
gok bármely nagyságban és zengzetben csak 
a legfinomabb harangércből, tiszta, csengő 
hanggal öntetnek. Repedt harangok ujraöntet-
nek ; ezek, valamint az új harangok is a már 
meglévőkhöz teljes összhangzatba öntetnek. Min-
den harang hangja előre határoztatik meg. Külö-
nösen figyelmeztetjük szabadalmazott kovácsolt 
vasból készült szerkezetünkre nagy harangok 
részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a 
falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok 
ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. 
Kovácsolt vasból készült tűzmentes harang-

állványokat célszerű szerkezetben s olcsó árak mellett legjobban ajánlunk. 

Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel postafordultával szolgálunk. 

Bátori Mihály 
templomfesfő-
művész telepe 

Szabadka-Paiics. 
S o k s z o r o s a n k i tün t e tve . A l a p í t v a 1887. 
Magyarország hercegpr. 7592—1907. 
esztergomi főegyházin. templomfestő . 

Oltárok építése stucco-gipsmár-
ványba. Templomok teljes berende-
zését, régit ujjá alakít és aranyoz. 
Tervek, rajzok készítése Arcképfes-
tés olajban, életn agyságban. Hason-
latosságért felelősséget vállalunk. 

34* 
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K I A D Á S O K . 

ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTO-
I. Tiiz-, szállítmány-, jég- és batörés-biztositAsi üzlet 

12.550,840-93 
5.776.540-80 

I . Tűzbiztosítás. 
Kiűzetett károk és költségek — _ --- -

levonva viszontbiztosí tot t károk és költségek 
Függőben maradt ká rok ta r ta léka . . . — - — --- . —-
Szerzési költségek a viszontbiztosított i ész u t á n i bevétel l evonásava l 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek 
Postabérek . . . — — - — — 
A tüzbiztositási üz le te t terhelő igazgatási köl tségek . . . 
Beha j tha t l an követelések leirása - , — — 
A következő évek készpénz-di j tar ta léka a viszontbiztosított resz levo-

n á s a u tán és m i n d e n megterhelés nélkül 
I I . Szállítmánybiztosítás. 

Kiűzetet t károk és köl tségek 934,090-98 
levonva viszontbiztosí tot t károk és költségek . . . 850,3.-iQ-7*< 

Függőben maradt ká rok ta r ta léka . . . — — — — — --- , —-
Szerzési és igazg. köl ts , a viszontbizt. rész u t á n i bevétel l evonásava l 
A következő évok készpénz-di j ta r ta léka a viszontbiztosí tot t rész levo-

n á s a után és m i n d e n megterhelés nélkül . . . — - — 
I I I . Jégbiztosítás. 

Kifizetett károk és köl tségek 2.028,403-63 
levonva viszontbiztosí tot t károk és költségek . . . l..iiil ,481-85 

Függőben marad t ká rok ta r ta léka - — — 
Szerzési és igazg. köl t ségek a viszontbiztosít , rész utáni bevétel lev. 
Bélyegilletékek __ 
Beha j tha t l an követelések leirása . . 
A folyó évben l e j á r t t ö b b é v e s jégbiztosítások esedékes t a r t a l éka . . . 
A következő évek készpénzd i j t a r t a l éka 

IV. ItetUrésbiztositás. 
Kifizetett károk és köl tségek . . . 59,897-30 

levonva viszontbiztosí tot t károk és költségek . . . . . . . . . 20,024-87 
Függőben maradt károk tar ta léka . . . — 
Szerzési és igazg. köl ts , a viszontbizt. rész u t á n i bevétel l evonásáva l 
A következő évek készpénzdi j ta r ta léka a viszontbiztosított rész levo-

n á s a után és minden megterhelés nélkül 
1 0 1 3 . é v i n y e r é s é n . . . . . — — . . . . . . . . . —. . . . — 

korona f ko rona f 

0.774,8(10 ÍR 
887,061 — 

1.120.170 44 
391,239 35 
104,185 77 

1.792,658 08 
14,157 02 

12.188,426 87 23.338,098 66 

83,740 20 
85,783 84 
24,234 31 

100,000 — 293,758 35 

1.060,981 78 
24,754 38 

343,08t 34 
56,418 29 
16,38t «3 
75.7UÉ (.8 

792.059 30 2.369,400 80 

33,272 49 
15,551 63 
93,425 91 

400,000 — 602,25003 
3.703,515:05 

30.307,622|95 

V A G Y O N . 

Központi pénzkészlet— — — — — 

Értékpap í rok és pénz in t éze t ekné l e lhelyezet t tőkék : 
külön k imu ta t á s szerint— — -

Tisztviselők és szolgák nyugd i j a l ap jának é r t é k e i : 
2.610,000 K Kisb i r t okosok országos fö ldhi te l in téze te 

6%-os záloglevél à 98-— 2.557,800--
45 drb Pest i haza i e l s ő t aka rékpénz tá r i r é s z v é n y . . . « 17,000-— 765,000-— 
Átmene t i k a m a t o k — — 57,750-— 

«Orinódi Orinody Amél i e alapítványa» é r téke i : 
50,000 K Kisbi r tokosok országos földhitelintézete 4V2°/o-os 

záloglevél à 92-— 48,552— 
Átmenet i kama tok - — 379-50 

E lső magyar á l t a l ános biz tos í tó társaság «Tűzol tók segélyalapja» ér tékei , letétben 
a m . kir. á l l a m p é n z t á r b a n . . . -

Átmene t i kamatok . . . — — — — — 

Leszámítol t vál tók. — — — — 

Társasági h á z a k . . . - -

Különféle a d ó s o k : 
aj Pénzkészle t és m a r a d v á n y o k a képviselőségeknél -
h) Maradványok idegen biztosító in téze teknél 

Mérlegszámi« 1913 

184,378 07 

33.255,578 36 

3.380,550 -

46,931 50 

65,760 21 

455,483 96 

1.074,714 28 

4.354,752 17 

3.437,136 02 
1.044,619 01 

47.299,903 58 
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S I TÓ T Á R S A S Á G , B U D A P E S T E N . 
Ötvenhatodik évi zárszámla 1913 január l-től december 31-ig. BEVETELEK. 

korona f korona f 

12.116,540 77 

12.188,426 87 
711,«68 95 25.016,836 59 

100,000 -

106,826 37 
81,719 33 288,545 75 

667,649 33 

1.763,424 65 
26.419 64 2.457,493 62 

440,000 — 

229,621 41 
8,979 81 678,601 22 

1.742,523 86 
123,016 91 1.866,145 77 

30.307,622 95 

TEHER. 

I. Tűzbiztosítás. 
Az 1912. évről áthozott készpénz dí j tar ta lék a viszont-

bizt . rész levonása u tán és m i n d e n megterhelés nélkül 
Tűzbiztosí tások u tán bevett d i j ak ós i l letékek 24.277,169-45 
levonva: tör lesztet t d i jak 3.264,769-20 

viszontbizt . dijak . . . . . . . . . . . . «.822.973-38 12.088,742-n8 
Az 1912. évben függőben marad t károk tar ta léka « — — 

I I . Szállítmánybiztosítás. 
Az 1912. évről áthozott készpénzdi j tar ta lék a viszont-

bizt. rész levonása u tán és minden megterhelés nélkül . . . 
Száll í tmánybiztosítások u t án bevet t di jak és i l le tékek— 745,153-91 
levonva : tör lesztet t di jak , . 35,509-73 

viszontbiztosítási d i jak . . . . . . . . . 60-2,817-81 638,327-54 
Az 1912. évben függőben m a r a d t károk tar ta léka 

I I I . Jégbiztosítás. 
Az 1912. évről áthozott készpénzd i j t a r t a lék — — 
Jégbiztosítások u tán bevett készpénzdi jak és i l le tékek 4.515,882-41 
levonva : törlesztet t dijak 482,100.22 

< viszontbiztosítási d i jak . . . . . . 2.270,357-54 2.752.457-76 
Az 1912. évben függőben m a r a d t károk tar ta léka 

IV. Retörésbiztositás. 
Az 1912. évről áthozott készpénz-d í j ta r ta lék a viszont-

bizt . rész levonása u tán és m i n d e n megterhelés né lkül 
Betőrésbizt.-ok u t án bevett készpénzd i jak és illetékek . . . 559,565-38 
levonva : töi lesztet t dijak 96,878-36 

viszontbiztosítási d i j a k . . . 233,065-61 329,943-97 
Az 1912. évben függőben m a r a d t károk tartaléka 

V. Egyéb bevételek. 
Szelvény*, takarékpénztár i , vál tó- és egyéb kamatok, va lamint ár-

lolyam-nyereség idegen p é n z n e m e k u tán 
Társasági házak tiszta jövedelme — 

tieczember 31-én. 

Részvényalaptőke tel jesen befizetet t 3000 egész részvény à 2000 korona és te l jesen be-
fizetett 2000 fél részvény à 1000 korona 

Nyereményta r t a lék — — — — 
Külön t a r t a l é k * . . . 
Jégbiztosi tási külön ta r ta lék . . . — 
Készpénzdi j ta r ta lék a viszontbiztosí tot t rész levonásával és minden meg-

terhelés nélkül : 
a) tűzbiz tos í tások u tán . . . . . . 12.188,423-87 
b) szál l í tmánybiztosí tások után__ — — — — 100,000-— 
c j jégbiz tos í tások u t án . . . 792,059 36 
d) betörésbiztosi tások u t á n . 460.000-— 

Függő károk t a r t a l é k a : 
a) tűzbiztosí tások u tán — 887,661-— 
b) szál l í tmánybiztosí tások u t á n — — 85,783-84 
c) jégbiztosí tások u t á n . . . 24,754-38 
d) betörésbiztosi tások u t á n . . 15 551-63 

Különféle hitelezők — — — — 
Előbbi évekről eddig fel nem vet t osztalékok — — — — — 
Tisztviselők és szolgák nyugdi ja lapja** — — — — — — — 
Különféle a lapok : 

a) Első magyar á l ta lános biz tos i tó t á r saság «Fé lszázados-a lap» . . . 500,000-— 
b) Első magyar ál ta lános biztositó társaság «Lévay-alap» 200,000* — 
c j Első magyar ál talános biztosi tó társaság «Ezredéves alapítvány» 100,0* 0-— 
d) Onnody Vilmos-alap - 100,000'— 
e j Ormódi Ormody Amélie a lap í tványa 51,122-50 
f) Első magyar á l ta lános biztosí tó tá rsaság «Tűzoltók segély-

a lapja« . . . . . . 65,760-21 
Életbiztosítási osztály folyószámlán — — — — 
1913. évi nyeregén 

* Az idei hozzá járu lásokkal 4 520,801 K 05 l-re emelkedik . 
** A i n a t h e m a t i k a i mér legben szereplő külön a lappa l , va lamin t az idei hozzá-

j á ru l á s sa l 4.372,213 kor. 05 fillérre emelkedik. 
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KIADASOK. II. Életblztosit&sl üzlet, ötvenegyedik évi 

Visszavál tot t kötvényekért 
Halá lese tek u t án kifizetett kárösszeg __ 
L e j á r t k iházas i tás i tőkékért . . . 
tviházasitási biztosí tásoknál ha lá lese t következtében dí jv issza tér í tés 
Függőben levő károk és d í jv issza tér í tések t a r t a l éka 
Függőben levő kiházasi tás i tőkék ta r ta léka . . . 
Év já radékokér t — — — 
Bélyegekért _ . 
Irodai bér , pos tad i jak , nyomta tványok, uti- és egyéb költségek 
Tisz t i fizetések __ 
Adóért — . . . _„ 
Orvosi d i jakér t . . . . . . 
Szerzési és d i jbeha j t as i költségek . . . 
B e h a j t h a t l a n ta r tozások le í rása ... 
Kisorsolt biztosí tások t a r t a l éka ___ 
Dí j ta r ta lék ez év végén __ . . . — 
1913. évi nyereség 

korona ! 

692,755 
528,>-32 

korona I t 
4.630,946 
5.689,167 
5 547,373 

99,313 

1.221, 
656, 
503, 

1.650, 
333, 

56; 
186, 

1.885. 
52, 

4. 
170.890. 

1.992. 
195.254,737 11 

VAGYON. Mérlegszám la. 1913. 

Értékpapírok és pénz in t éze t ekné l elhelyezett tőkék külön k imu ta t á s sze r in t 
Túlélési csoportok é r t ékpap í r j a i : 

80,800 K n . é . magy. kir. 4 % - o s korona já radék á 82 korona50 fillérrel 66,660 R — f. 
11,600 K n . é . M. fö ldh i te l in téze t i 4 % ko rona záloglevél 88-— 8.744 « — « 
á tmene t i kamatok 269 « 34 « 

Átmene t i kamatok . . . — — — — ~ 
Jelzálog-kölcsönök . . . . . . — — — — 
Kötvény-kölcsönök . . . — — — — . . . 
A központ tar tozása fo lyószámlán — 
Vezér- és főügynökségek és mások tar tozasa i . . . — . . . — — .— 

143.366 497 

7 6 , 6 7 3 
,201,771 
4 6 3 , 8 0 0 
. 7 6 3 , 9 8 4 
, 0 1 0 , 0 4 3 
. 5 7 2 , 9 9 4 

57 

I76.445,764j 79 

Értékpapírok és pénzlntéze-

K 36 í 
K 57 f 

Az elemi ágazatok merlege szer int __. 33.255,578 
Az é le tb iz tos í tás i ágaza t mér lege szer in t __ 143.366,497 

a) É r t é k p a p í r o k : 
11.783,000 K Magyar fö ldh l te l in téze t i 3 ' /a%-os záloglevél - à 77-— 
17.529,200 « Magyar fö ldh i t e l in téze t i 4%-os záloglevél - » 84-— 

1.000,000 « « « 4 W o - o s záloglevél « 92-25 
13.679,800 « « « t a l a j j a v i t á s i 4"/o-os záloglevél « 84-— 

1.720,000 « Kisbirtokosok országos fö ldhi te l in téze te 4°/o-os záloglevél « 8 6 — 
14.924,400 « Kisbir tokosok országos fö ldhi te l in téze te 4V20'n-os záloglevél « 92-— 
5.010,000 n l í ísoír tokosok országos fö ldhi te l in téze te 5°/o-os záloglevél « 98-— 

10.068,600 « Pest i h a z a i első t aka rékpénz tá r 4%-os záloglevél . . . « 84'— 
9,355,000 « Pes t i haza i e lső t a k a r é k p é n z t á r 41/2°'o-os zá log levé l . . . . . . - 95*— 

10.695,400 o Pes t i magyar ke re skede lmi bank 4°/o-os záloglevél . . . « 85-— 
3.770,('00 « Pest i magyar kereskede lmi b a n k 41/2°/°-os záloglevél . . . « 95-— 

882,000 « Pes t i magyar ke reskede lmi b a n k 4V2%-os községi kö tvény « 9 4 — 
4.974,900 « Magyar je lzá log h i t e lbank 4%-os záloglevél . . « 85- — 

100,000 « « « o 4°/o-os záloglevél í r tban « 84'— 
8.027,000 « « » « 4'/2%-os « « 95-— 

380,000 « « • « 4'/2°/O-OS « í r t ban « 95'— 
985,000 « « « « 4 l/2%-os községi kötvény « »5-50 

7.339,800 « Magyar országos központi t a k a r é k p é n z t á r 4%-os záloglevél « 85-— 
3.173,000 « Magyar országos központ i t a k a r é k p é n z t á r 41/2°/o-os záloglevél « 95*— 
4.486,400 « Egyesül t Budapest-fővárosi t aka rékpénz tá r 4%-os záloglevél a 85-— 
4.212,000 « Egyesült Budapes t - fővaros i t aka rékpénz t . il/2°/o-os záloglevél « 95-— 
3.S61,000 « Magyar leszámitolo és pénzváltó b a n k 4%-os zá log levé l . . . « 86-50 
1.000.000 « Magyar leszámí to ló és pénzváltó b a n k 4 l/2%-os záloglevél « 95-— 
2.000,000 « Osz t rak-magyar bank 4%-os záloglevél « 89-75 

999,8J0 « 41/2%-os m a g y a r j á r a d é k « 90-— 
304,000 « 4%-os magyar k o r o n a j á r a d é k • 82-50 

Á t v i t e l -

176.622,075 

9.072.910 
14.724,528 

922,500 
11.491,032 

1.479,200 
13.730,448 
4.909,800 
8.457,624 
8.887,250 
9.091.0911 
3.581,500 

829,080 
4.228,665 

84.000 
7.625,650 

313,500 
940,675 

6.238,830 
3.014,350 
3.813,440 
4.001,400 
3.339,765 

950,000' 
1.795,000; 

899,856 
2VI.800 

124.672,8 

Budapes t , 1913 deczember 31-én. — F r a n k H e n r i k , a központ i könyvezés főnöke. Az igazgató. 
J á n o s . G e r g e l y T ó d o r igazgató. A fenti z á r s z á m l á k a t és mér legeket megvizsgálván, azoka t a törvény-
és segédkönyvekkel te l jesen megegyezőknek t a l á l tuk . — Budapes t , 1914 márc ius 4-én. — A felngyelő-
G é z a , b á r ó U e c h t r i t z Z s i g m o n d . 
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zársiámla 1913. január 1-tői december 31-ig. B E V E T E L E K . 

korona | f korona j f 
161.928,309 68 

Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények után 2.281,836 30 

161.928,309 68 

az előbbi években kiállított kötvények után 24.920,877 93 

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények 124,993 75 

510,188 85 

Levonva : törölt kötvények és dijnyugták 2.419,072 K 07 f . 
« viszontbiztosítási dijak . . . ._. . . . 1.056,980 n 1H • 

27.837,896 
3.476,052 

83 
20 24.861,844 63 

Kamatjövedelem ___ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 7.786,286 62 
Mult évi függőben volt károk ós díjvisszatérítések tartaléka . . . 756,082 60 

Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék Lartaléka 422,213 58 1.178,296 1» Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék Lartaléka 
195,254,737 11 

december 31-én. T E H E R . 

Díjtartalék 176.754,878 kor. 70 fill. 
levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot 5.864,314 « 87 « 

Biztossági alap — — — — 
Kiházasitási tőkék nyereménye . . . — — . . . 
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka . . . 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka — 
Túlélési csoportok számlája — . . . 
Előre tizetett dijak 
Fel nem vett nyeremények 1912. évről — . . . 
Kisorsolt biztosítások tartaléka — — — 
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései 
1913. évi nyereséjj 

170.890,563 83 
1,244,680 34 

809, «28 41 
692,755 04 
528,832 -'5 

76,690 03 
45,291 54 

70 96 
4,000 — 

160,939 
1.992,112 

89 160,939 
1.992,112 50 

176.446,764 79 

telinél elhelyezett tőkék. 

1.090,000 
962,000 
685,000 
450,000 
250,000 
247,000 
150,000 
150,000 
90,000 

7.752,800 
3.056,200 

1.410,000 
1.000,000 

998,000 
440,000 

12,749 
2,493 

531 
300 
251 

20 

Áthozat 
K Magyar agrár- és jáiadékbank 4>/2°/i>-os záloglevél à 93"— 
« Temesvári első takarékpénztár 41/2°/o-os záloglevél « 96-60 
« Belvárosi takarékpénztár 41/2°/o-os záloglevél . . . « 95*— 
« Aradi polgári takarékpénztár 5°/o-os záloglevél « 87.— 
« Budapesti tak. és orsz. zál. köles. r.-t. 4V2°/oos záloglevél « U7.— 
« Pozsony városi 4°/o-os kötvény « 91.— 
a Országos közp. hitelszöv. 4Va°/o-os kö tvény . . . « 97'— 
« Horvát országos bank 41/2°/u-os záloglevél « V6-50 
« Horvát első takarékpénztár 4V*Vo-os záloglevél « 95-50 
« Trieszt-parenzói h. é. vasút 4°/o-os elsőbbségi kötvény « 99'90 
« Osztrák 4°/o-os koronajáradék « 82.60 

« állami 4*36%-os folyószámlakölcsön 
« «Rudolfsbahn» államadósság 4°/o-os kötvény • 83-80 
« OberösterrLandes-Gomm. Creditanst. 41/2%-os záloglevél « 96-— 
« Wiener Verkehrs-Anlagen-Anleihe 4°/c-os kötvény « 82-65 
« Egyesített államadósság 42/io°/y-os ezüstjáradék . . . « 87-— 
drb Magyar-Francia bizt. r.-társasági részvény « 220-— 

« Hazai ált. bizt. r.-társasági elsőbbségi részvény 1—• « 260-— 
« «Securitas» viszontbizt. társasági részvény « 1.120-— 
« Bécsi élet- és járadékbizt. intézeti részvény « 725-— 
« Bécsi biztositó társasági részvény « 470-— 
« Osztrák-Magyar bank részvény « 1,873-— 

Besztercebánya—brezovai és piski—vajdahunyadi vasúti k ö t v é n y -
Különféle értékpapírok __ — — . . . — — — . . . 

I) Pénzintézeteknél e lhelyezett tőkék: 
Folyószámlára ós takarékbetétként — — 
Fedezet mellett - — 

8.906,406 K 36 f 
18.634,677 K 95 f 
Összesen 

124.672,893 
1.013,700 

919,672 
655.750 
391,500 
242.500 
224,770 
145,500 
144,750 
85,950 

7.746,047 
2.524,421 
1.998,144 
1.181,580 

960,000 
824,847 
38-2,800 

2.804,780 
648,180 
594,720 
217,500 
117,970 
87,460 

613,756 
32.S00 

149.080,991 

27.541,0-^4 
176.622,0/5 

50 

62 

súg : Balaban Adoli, Hajós József, báró Harkányi Frigyes, Ormody Vilmos, gróf Zichy 
ben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülleknek és azok egyes teteleit a fö-
lúottsúg : Berzeviczy Albert, Burchard-Bélaváry Konrád, Németh Titusz, báró Radvánszky 
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O P T I K U S LIBAL és MARZ 
B u d a p e s t , 

Föüzlet : VI., Tet-éz-liörút 54. s z . 
Nyugot i pá lyaudvarral s z e m b e n . 
F ióküz le t : VIII . , József -körűt 
77-79. ül lőiuti sarokház mellett . 

S z e m ü v e g e k — Orrcs ip . 
tetők. — T á v c s ö v e k . — 
Látcsövek. — Különfé le 
Hőmérők. — Bor- és 
mustmérők . — Fényké-
pészeti c ikkek é s kel-
lékek. 

Toronyórákat gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
modern kivitelben a Vi l lamosóra 
é s t o r o n y ó r a gyár Buda-
pest , VI., Szív-utca 32 . sz. 
Budapest székesfőváros szerződéses 

_ toronyórásai. Több aranyéremmel ki-
tüntetett. Költségvetés dijtalan. Előnyös fizetési feltételek. 

Budapest, IV. ker., 
Váci-uíca 41. szám. 

A leg jobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb.gyára. 

Árjegyzék kivánatra 
ingyen és b é r m e n t v e . 
TELEFON: 167—34. 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI 
^ MŰINTÉZET. * 

Cs. é s Kir. u d v a r i s z á l l í t ó , a 
F e r e n c J ó z s e f - r e n d l o v a g j a . 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállitá okon kitüntetve. 

K e d v e z ő f izetés i f e l t é t e l e k mel lett , k i v á l ó 
t i sz ta l égnyomású , c s ő r e n d s z e r ű ( p n e u m a -
t ikái ) , tar tós , n e m e s h a n g ú o r g o n á k a t szál l í t . 
4 0 é v ó t a több mint 2 0 0 0 o r g o n á t — köz tük 
a k i r á l y o r g o n á t , a m e l y m ű 8 0 vá l toza tú é s 
v i l l a n y e r ő r e van b e r e n d e z v e — szál l í tot t . 
M i n d e n n e m ű o r g o n a j a v í t á s o k a t é s h a n g o -
l á s o k a t l e lk i i smeretes p o n t o s s á g g a l te l jes í t . 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



Bâtori Mihály 
templomfestö-
művész telepe 

Szabadka—Palics. 
S o k s z o r o s a n k i t ű n t e t v e . M a g y a r -
o r s z á g h e r c e g p r . — 7592—1907 . 
e s z t e r g . f ő e g y h á z m . t e m p l o m f e s t ő . Alapí t tatot t 1887 . 

Oltárok építése 
stucco-gipsmár-
ványba.TempIo-
mok teljes be-
rendezését, ré-
git újjáalakít és 
aranyoz.Tervek, 
rajzok készítése. 
Arcképfes tés 

o l a j b a n , élet-
n a g y s á g b a n . 

Hason la to s sá -
gér t felelőssé-

get vállal . 

Calderoni és Társa 
Budapest, Gizella-tér 1. 

(Haas-pa lo ta . ) 

Szemüvegek és uj rendszerű amerikai 
orrcsiptetők, Zeiss Punctal és Busch iso-
k rys t a r (anastygmatikus) üvegekkel. Spe-
ciál is szemüvegek hályogoperál taknak és 
magasfokú rövidlátóknak. Zeiss, Busch és 
Goerz-féle prizmás látcsövek háromszoros-
tól tizennyolcszoros nagyításig a legújabb 
typusokban. Aueroid barometerek, baro-
graphok, thermographok és hygrometerek, 
valamint az összes meteorológiai műsze-
rek. Földi és astronomikus teleskopok. 
Stereoskoppk. Fényképészeti készülékek és 
kellékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Wegenstein Lipöt és Fia 
E l s ő d é l m a g y a r o r s z á g i o r -
g o n a é p í t ő m ű i n t é z e t v i l l a -

ü z e m r e b e r e n d e z v e 
Temesvárott. 

m o s 

Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

és tiszta 
elektromos pneumatikus 

rendszerű orgonát 
bármily nagyságban a l ego lcsóbb árak mellett. 

M i n d e n n e m ű j a v í t á s o k a t , á t é p í t é s e k e t , k i t i s z t í -
t á s t , h a n g o l á s o k a t , v a l a m i n t o r g o n á k é v i g o n -
d o z á s á t , j ó k a r b a n t a r t á s á t o l c s ó n v á l l a l u n k . 

Az 1901. évi makói ipar- és gazdasági kiállításon nagy díszoklevél-
lel ; az 1896. évi kiállításon a nagy niilleniumi éremmel kitüntetve. 

Sürgönyeim: Wegenstein. 
Költségvetéssel és r a j zokka l k ívána t ra Ingyen és bér-

mentve szolgá lunk. i..n-згл 



„Ha útra mentek, jó l szereljétek fel magatokat, Hogy 
annak idején szükséget ne lássatok I" 

Felszentelés előtt álló 
papnövendékeknek igen 
hasznos útitársa lesz: 

Az Igehirdetés 
irta: Mihályfi Akosdr. 
egyetemi tanár. 

Hitoktatóknak, hittanároknak, 
de különösen azoknak, akik 
most lépnek ki az Úr szőlőjébe, 
megbecsülhetetlen szolgálato-
kat fog tenni e könyv, amely 
nemcsak a magyar egyházi iro-
dalomnak, hanem 

a világirodalomnak is 
elméleti és gyakorlati 

6 korona szempontból remekműve 
A könyv ára 

A könyv n a g y n y o l -
c a d r é t a l a k b a n Jelanti 
m e g , 46Б lap t e r j e d e -
lemben , s t a r t a l m a z z a 
a neves egye t emi t a -
n á r e g y e t e m i e l ő a d á -
sa i t a l e lk ipász to rko -
d à s t a n köréből , n o 

Megrendelhető : 
a Szent-lstván-Társulatnál 
Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2. 

\ 



V I . F Ü Z E T ^ L X X I I I . É V F . ^ FEBRUÁR 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

É S BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

SZERKESZTI É S K I A D J A 

Dr. R I S S J Á N O S 
EGYETEMI TANÁR 

Tartalom: 

ÉrteKezéseK t A i élet ér- q 

telme és a szenvedés. Dr. • 
Tóth X. — Az élet eredése. ° 
Dr. Hajós József. — Szent о 
Jeromos tana az emberi lé- ° 

lek eredetéről. Dr. Weber 
Pál. — Néhány szó Jézus nem-
zetségtáblájához. LuK. 3,23— 
38-ban. Dr. PataKy A. — Iro-
dalmi értesítő. — VegyeseH. 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA. 

1914 . 



TARTALOM. 
I. Értekezések. 

Oldal 
Az élet értelme és a szenvedés. Különös tekintettel az euthanasiára. 

Dr. Tóth Tihamér... ... 521 
Az élet eredése. Hajós József. _ ... 535 
Szent Jeromos tana az emberi lélek eredetéről. Dr. Wéber Pál 552 
Néhány szó Jézus nemzetségtáblájához. Dr. Pataky Arnold _ ... 558 

II. Irodalmi értesítő. 

Dr. Qróh József : A magyar róm. kath. egyház a céljog és célvagyon 
theoriája szempontjából. Dr. Tauber Sándor 561 

Zivuska Jenő: A filozófia története Thalestől Platónig. Dr. Horváth 
Sándor O. P. 564 

Dr. Josephus Kachnich : Ethica socialis seu sociologia. Dr. Jehlicska 
Ferenc ... 567 

Dr. Apollonia Koperska: Die Stellung der religiösen Orden zu den 
Profanwissenschaften im 12. und 13. Jahrhundert. Vorbuchner Adolf 569 

Sacquier: Le Nouveau Testament. Dr. Hadzsega Gyula 571 
Birkner: Die Rassen und Völker der Menschheit. Hudyma Emil 572 
Harsányt Lajos : Hagia Sophia. Кiss Szerafln 579 

III. Vegyesek. 

Sión dalaiból. Hellebronth Miklós ... 581 
Egyháztörténelmi szakszemle. Sipos István 583 
Weisz Albert О. P. jubileumához. Faragó János 595 
Új bekebelezett hittudomány-doktorok 598 
Pályázat Fraknói római magyar történeti intézetébe ... 598 
Fizetések nyugtatása ._ ... 598 
Hirdetési rovat — 599 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 íves füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona, külföldre, Amerikába is 15 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár. Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
: • 

i •f 

AZ É L E T É R T E L M E ÉS A S Z E N V E D É S . 
Különös tekintettel az euthanasiára. 

MULT év májusában a németországi liberális lapok «Eine ernste 
Frage» cím alatt tudatták a világgal, hogy a monisták 

lapja, a «Das monistische Jahrhundert» fölkarolta az euthana-
siának Amerikából félénk idegenséggel Európába került esz-
méjét. A nevezett lap ugyanis május 17-iki számában tervezetet 
közöl, melyet egy éveken át súlyos és gyógyíthatatlan betegség-
ben szenvedő kétségbeesett ember készített. Ez a tervezet törvény-
javaslatnak készült s szerinte a gyógyíthatatlan betegeknek joguk 
volna az euthanasiára (eö=jól , 8-àva-coç halál), vagyis a gyötrel-
mes élet és a haláltusa megrövidítése végett saját kérésükre 
büntetlenül megölhetők volnának. 

A monista törvénytervezet a következő paragrafusokat tar-
talmazza : 

1. §. Aki gyógyíthatatlan beteg, joga van az euthanasiára. 
2. §. Az euthanasia jogát a beteg kérésére az illetékes ható-

ság állapítja meg. 
3. §. A beteg kérésére a hatóság a beteget megvizsgáltatja 

hatósági orvossal és két specialistával. A vizsgálatnak legkésőbb 
egy héten belül a kérés benyújtása után meg kell történnie. 

4. §. A vizsgálati jegyzőkönyvben jelezni kell, hogy a vizs-
gáló orvosok tudományos meggyőződése szerint a betegség 
halálos kimenetele valószínűbb, mint a tartós munkaképesség 
visszanyerése. 

5. §. Ha a vizsgálat súlyos valószínűséggel megállapítja a 
betegség halálos kimenetelét, a hatóság a betegnek megítéli az 
euthanasia jogát. Ellenkező esetben a beteg kérése elutasíttatik. 

6. §. Aki egy beteget, annak határozott és kétségtelenül 
nyilvánított akaratára fájdalom nélkül megöl, nem büntethető, 
ha a betegnek az 5. §. értelmében megítéltetett az euthanasia 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 5 
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joga, vagy ha az utólagos vizsgálatból kiderül, hogy a betegség 
gyógyíthatatlan volt. 

7. §. Aki egy beteget, annak határozott és kétségtelenül 
nyilvánított kérése nélkül megöl, börtönnel büntetendő. 

8. §. Az 1—7. §-ok megfelelő módon a nyomorékokra is 
alkalmazhatók.i 

Mit tagadjuk, valami hideg borzongás fut végig bennünk, 
mikor rátekintünk ezekre a §-okra. Valami melankolikus levert-
ség üli meg a szivünket láttukra, mint mikor legszebb álmunk-
ból ébredünk a szomorú valóra. Hát eddig csak álmodoztunk! 
Álom volt minden nagyságunk, büszkeségünk; esztelenül hival-
kodtunk páratlan technikánkkal, dőre fejjel hirdettük társadal-
munk haladását; de mi jogon voltunk nagyra szédületes kultú-
ránkkal, társadalmi berendezkedésünkkel, ha világnézetünk erre 
a negativ eredményre, erre a holtpontra juttatott el : a törvé-
nyileg biztosított emberöléshez? 

Ma ugyan még csak félénken és kevesek ajkáról száll a 
hozsanna az euthanasiának legújabb jelszava felé, de ki áll jót 
érte, hogy egy minden újdonság után kapkodó korban, melyben 
egy jelszó, vagy eszme mellett legjobb ajánlólevél, ha az lehe-
tőleg semmi ön megtagadást nem kívánva, minél tágabbakra bővíti 
a korlátokat, amik közé a kereszténység a test ösztönös vágyait 
szorítja, — ki áll jót érte, hogy ebben a korban nem lel-e örven-
detes fogadtatásra az az eszme is, amelynek megvalósítása nem-
csak a ker. erkölcstan emberéletet védő föltétlen tilalmának adna 
halálos döfést, hanem következményeiben szinte beláthatatlanul 
veszélyes sebet ejtene az emberi társadalmon is? 

A kereszténység álláspontja az euthanasiával szemben — 
hogy mindjárt kezdetben jelezzük — pillanatra sem lehet kétsé-
ges. Az ember nem ura életének. Isten kezéből kapta azt, csak 
Isten mondhatja tehát: «Én ölök és elevenítek, sebesítek és gyó-
gyítok». (Deut. 32, 39.) Minthogy tehát csak Isten az, «kinek az 
élet és halál fölött hatalma van» (Bölcs. 16, 13.), mi életünknek 
csak élvezői vagyunk, és pedig addig, míg az tőlünk vissza nem 
követeltetik. Megrongálni, magunktól elvetni nincs jogunkban. 
S amint nincs jogom magamat megölni, nincs megöletni sem. 

Amint azonban már első tekintetre szembetűnik, hogy az 

î Rosenberg: Die monistische Sterbehilfe. Theologie und Glaube. 1913. 
évf. 530. 1. 
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említett törvénytervezet kiengesztelhetetlen ellentétben áll az 
emberölést s öngyilkosságot tiltó 5. paranccsal, tehát a ker. 
erkölcstan szempontjából föltétlenül kárhoztatandó, másrészt meg 
kell hagyni, hogy akik e legújabb jelszót kivetették az eszmék 
forrongó piacára, mint a modern ember lelkének alapos ismerői 
ugyancsak számoltak a szenvedésnek még az említésétől is bor-
zongó mai korszellemmel. Erős ugyan a reményünk, hogy egy-
hamar nem akad állam, mely ezt a szerencsétlen tervezetet tör-
vénykönyvébe iktatná. Es ha a törvénytervezet nyomán föl-
vetődő eszmékkel ennek ellenére is bővebben foglalkozunk, 
magyarázatul szolgáljon az a felfogásunk, hogy a mai divatos 
világnézeteknek erre a holtpontra jutásában egyikét látjuk ama 
«deductio ad absurdum»-oknak, melyek által Isten a modern 
társadalmat a valláshoz akarja visszavezetni. «Isten u. i. a világot 
nemcsak a syllogismusok bazalt útjain s a bizonyítások kovácsolt 
vashídjain, hanem a képtelenségek és lehetetlenségek megtapasz-
talásának útján — a csalódások és bukások, a decadentia és szen-
vedések vargabetűin át vezeti célhoz ; . . . az ő módszere nemcsak 
a fogalmakon elinduló, theoretikus bizonyítás, hanem az élet 
küzdelmeiben s kudarcaiban érvényesülő «deductio ad absurdum», 
mely beláttatja velünk, hogy a mi útjaink a halál útjai s hogy 
nem boldogulunk rajtuk.» (Prohászka.) 

A következőkben a tervezet rövid bírálata után főkép azokra 
az okokra óhajtunk rámutatni, melyek az euthanasia mozgalmát 
a világra hozták. 

A «Das monistische Jahrhundert»-ben leközölt törvény-
tervezet természetes következménye korunk erkölcsi nézeteinek 
s elrettentően komoly tanúság arra nézve, mivé lesz a keresz-
ténység fölséges életfelfogása s hová vezet a logika kérlelhetetlen 
vastörvénye azon princípiumok alapján, melyeknek a gyakorlati 
életben gondolkodás nélkül behódolunk. A tervezetnek minden 
látszólagos humanistikus célzata sem képes elfödni előttünk azt 
a teljes tehetetlenséget és csődöt, amelyről a bizonyítványt a 
korunkban hódító világnézetek épen ezzel állították ki magukról. 

Törvénybe iktatását követelik annak, hogy a gyógyíthatatlan 
beteget saját kérésére az orvosok megölhetik, hogy ezáltal szen-
vedését megrövidítsék. Mint láttuk, hatóságilag kiküldött orvosok 
állapítanák meg a betegségnek valószínűleg gyógyíthatatlan jel-
legét, kimondják az euthanasia jogát, melynek megállapítása 
után a beteg megölhető. 

35* 
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E mondatnál a gondolkodó ész előtt a különböző lehetősé-
geknek ijesztő perspektívái nyílnak meg, melyek pedig korántsem 
hagyják el a józan valószínűség területét. Az euthanasia elfoga-
dása után a gyógyíthatatlan betegek s nyomorultak eltehetők láb 
alól. Ma még csak saját kérésükre, holnap — hiszen az elválasztó 
lépés oly kicsiny! — talán már akaratuk ellenére is. Hiszen 
korunk imádott prófétája, Nietzsche követeli: «Die Schwachen 
und Missratenen sollen zugrunde gehen . . . und man soll ihnen 
noch dazu helfen». 

Micsoda lelketlenségnek nyit ajtót az a §., mely megelégszik 
a betegség gyógyíthatatlan jellegének valószínű megállapításával ! 
Vagy épen a gyógyíthatatlanságnak az euthanasia alkalmazása 
után leendő megállapításával! Mi lesz, ha a beteg önkívületi 
állapotában a türelmetlen örökösök megállapíttatják az euthanasia 
jogát s mindjárt végre is hajtják? És vájjon egészen légből 
kapott-e az az elbeszélés, amelyben egyik neves írónk gúnyolja 
ki az euthanasztikus törekvéseket? Vájjon csak az elbeszélésben 
fognak-e akadni Ruby főorvosok, akik minden különös teketória 
nélkül rendelik a betegnek a «333-as havannaszivarokat» s à 
habozó segédorvos kétségeit mosolygó fölénnyel ekkép intézik 
el : «Mikor én olyan fiatal doktor voltam, mint maga, akkor én 
is fanatikusan ragaszkodtam a formaságokhoz. Majd ha maga is 
olyan vén felcser lesz, mint én, akkor be fogja látni, hogy a tudo-
mányban és az életben nem a forma, hanem a lényeg a fontos. . . 
Én nagyon szeretem a lelkiismeretes fiatal embereket, de a lelki-
ismeretességet nem szabad a szőrszálhasogatásig vinni».1 De a 
gondolat még itt sem áll meg. Feltűnik előttünk a magas szikla, 
melynek tövéből a pogány népek letaszított csenevész gyerme-
keinek szívfacsaró nyöszörgése száll felénk s ijedten mérlegeljük 
a valószínűséget, vájjon az a 8. §., mely a nyomorékoknak is 
biztosítja az euthanasia jogát, nem löki-e vissza társadalmunkat 
a taigetosi szikla tövébe? A betegügyet — igaz — kényelmesen 
megoldaná az euthanasia törvénybeiktatása ; de minél egysze-
rűbben, annál visszataszítóbban. 

Pedig azon az irányon, melybe korunkban egész tömegek 
állítják be életüket: a durva anyagelvű világnézet útján, okvetet-
len ide kellett jutnunk. Gondolkodás nélkül hódoltunk be a test 
féktelen kiélését hirdető anyagelvű prófétáknak; magasbatörő, 

1 Herczeg Ferenc: Öreg és fiatal. Magyar Figyelő. 1913. 268. s köv. I. 
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földiekkel be nem érő nemesebb természetünk vágyait mellőzve, 
korlátot nem ismerve adtuk fejünket az érzéki örömök- és élve-
zetekre; erősen hittük, hogy nem kell nekünk többé «váltó a 
mennyország számára», be tudjuk mi magunknak itt a földön is 
rendezni a mennyországot. És mikor minden keresésünk után is 
az örömnek tiszta kelyhét meg nem találtuk; mikor minden 
élvezetbe temetkezésünk mögül is velőkig ható tekintettel 
meredtek reánk az életnek meg nem oldott kérdései, csoda-e, 
ha megülte lelkünket a keserű lemondás károgó varjúja? 

A bűnnek modern apológiájával, mely mindent tud mente-
getni, az emberi gyarlóságból mindent kimagyarázni, szinte terv-
szerű számítással ásták alá erkölcsi felfogásunkat. Az érzékek 
«szent jogá»-ról beszéltek, melyet a kereszténységnek önmeg-
tagadást s fékentartást hirdető tanaival nem kell többé meg-
fékezni. «Jenseits von Gut und Böse» lett a jelszavunk. Jött 
Nietzsche és proklamálta a természet jogát, vagyis minden ösz-
tön tökéletes kielégítését, nem törődve a lelkiismeret esetleges 
kétségeivel. Élni, élni, élvezni ! Élni annyi, mint élvezni. Az isten-
hit csak akadálya az emberi tehetségek kifejtésének; az Über-
mensch nem tűrhet maga fölött parancsolót. Csak úgy lesz 
szabaddá, ha emancipálja magát alóla; akkor olyanná lesz maga, 
mint ami eddig Isten volt az ő számára. 

Egyszer aztán elhangzott a világba a rémes káromkodás 
is: «Zerbrechet, oh zerbrechet, meine Brüder, die alten Fafeln !» Tör-
jétek szét a 10 parancsolat tábláit! Most «tehát neki; eresszétek 
meg az élet áramát; húzzátok fel a zsilipeket; hadd zúgjon, tör-
jön, pezsegjen le az érzékek sima lapjain? hadd nyilaljon végig 
idegeiteken a szép, földi élet!»1 Fülünkbe csengett kapitány 
Nietzsche parancsszava: «No most! Csak jól össze a fogat! 
Kinyitni a szemeket! Kormányra a kezet! Megyünk egyenesen, 
ki az erkölcsből».2 És amint nyakig merülve az élvezetekbe 
vidám gondtalansággal siklottunk hajónkkal az élet vizein; amint 
kapitányunk az atheismus valami megdöbbentő paroxizmusával 
örvendett a hitetlenség terjedése fölött: «Az Isten meghalt! Mi 
öltük meg — ti meg én ! . . . 3 Nagyobb tettet még nem vittek 
végbe és aki utánunk fog születni, ezen tett következtében 
magasabb történetnek lesz részesévé, mint amilyen történelem 

1 Prohászka: Diadalmas világnézet. Esztergom. 1903. 165. 1. 
2 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Taschenausgabe. 36. 1. 
3 Id. Sawicki: Der Sinn des Lebens. Paderborn. 1913. 256. 1. 
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eddig volt» — hirtelen egy roppanás. . . pillanatra síri csönd s a 
zátonyon ott állott előttünk, s mélyen szemünkbe nézett kikerül-
hetetlen ismerősünk: az üresszemű, zörgőcsontú Kaszás. «Von 
der Erde jede höchste Lust» — mondottuk még csak az imént 
is Goethevei ; «das Drüben kann mich wenig kümmern. . . aus 
dieser Erde quellen meine Freuden» — vallottuk Fausttal ; vidá-
man járt körül az élvezetek kelyhe, kicsinylő mosoly kelt a túl-
világ említésére. O ember, hová tünt hát egyszerre a lenéző 
gőg, miért fagyott ajkadra a mosoly, mikor válladat megérintette 
a szenvedés s szemedbe nézett a halál ? 

A féktelen evolúció jegyében — jól jegyzi meg Cathrein — 
a világfolyamat céltalanul áll előttünk. Nincs előtte cél, mely után 
törjön, csak valami öntudatlan, szükségképeni kényszer hajtja a 
változás felé ; kényszerítve, akárcsak a folyam, nem céltudatosan, 
hanem a nehézségerő következtében hömpölygeti hullámait a 
tenger felé. És az univerzumnak ezen cél- és ész nélkül emel-
kedő-sülyedő áramlatában az ember csak picinyke hullám, — 
egy pillanat és eltűnt a láthatárról. Hiába kérdezünk hát életé-
nek értelme után. Céltalan mozgásnak nincs értelme. A nagy 
fejlődésfolyamat úgy játszik e világ tárgyaival, mint őszi szél a 
fonnyadt falevéllel : felemeli, sodorja, földre dobja, halomba szórja 
eszeveszett szeszélyes játékban.i De akkor teljes jogosultsága van 
az öngyilkosságot hirdető stoikus jelszónak: Mikor jónak látom, 
felmondom a testemnek a barátságot, «cum visum fuerit, distraham 
cum corpore societatem» ; és akkor joggal nevezték a stoikusok 
az öngyilkosságot az életből való «észszerű kivezetés»-nek (eöXoyo? 
égaywyr)); és joggal írták rá kortársai Dioegenesnek — ki magát 
felakasztotta — sírkövére, hogy «könnyű és szép utat mutatott a 
halandóknak az életből kifelé.» 

Ismételjük, a kereszténységet nélkülöző vagy attól elszakadt, 
laicizált világnézetnek ide kellett jutnia. Mert hiába minden 
magyarázat, az életet maradék nélkül megfejteni nem tudjak, ha 
a müveletet csak ezzel a földi léttel lehet végezni. Ha a koporsó 
lezárja létünk utolsó mozzanatát is, akkor az euthanasia híveinek 
igazuk van; a gyógyíthatatlanul beteg életnek, de egyáltalában 
a szenvedésnek nincs semmi értéke s értelme. Amíg élvezhetem 
az életet, élem: s ha jön a szenvedés, vagy a vég, igyekszem 
minél kevesebb kínnal átesni rajta. «Die Wohllust scherzt, ihr 

t Çathrein; Glauben und Wissen. 494. 1. 
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Ende schmerzt», hát csak minél kevésbbé fájjon. Eszünkbe jut 
Seneca biztatása: Nézd, nyitva az ajtó, rövid az út a szabadság-
hoz! — s minek húzni tovább az igát, ha egyszer életünknek 
nincs többé célja és értéke? Hiába állítja Nordau Miksa, hogy 
betegségnek, gyöngeségnek jele az élet értelme, értéke után 
kutatni; megcáfolják őt a kultúrtörténet végeszakadatlan adatai, 
melyek szerint mindenütt értéktelen nyűggé válik a földi lét, ha 
magasabb rendeltetés felé nem orientálódva, értelmetlen céltalan-
sággal kell azt hordoznunk. 

Elég legyen e tekintetben csak a klasszikus világ jelmonda-
tát emlékünkbe idézni. Ha igazság van e szavakban: Ede, bibe, 
comede, post mortem nulla voluptas, mit méltatlankodunk akkor 
Hadrián megvető nyilatkozatán, amellyel halála percében a lélek-
ről szólott: Animula vagula, blandula?! Ha a halál egyértelmű 
a tökéletes elmúlással, szabad-e megbotránkoznunk Augustus 
eljárásán, ki mikor végét érezte közeledni, tükröt kért, megfésülte 
haját, s a körülállókhoz így szólt: Nemde, jól megjátszottam a 
komédiát? No most taps, hulljon le a függöny. Acta est fabula. 
Igaza volt, mert csak komédia akkor az élet, amin örökösen csak 
kacagni lehet, mint Demokritos tette, mikor a létre gondolt, 
vagy pedig Heraklitosszal mindig csak sírni. 

Csoda-e ezek után, ha korunknak, mely a lélek fönséges 
aspiratióit ennek a sokszor értelmetlen földi létnek szűkös kor-
látai közé préseli, végre is szintén ide kellett jutnia? Célnélküli 
örökös sürgés-forgás, — írja O. Evald korunkról «Gründe und 
Abgründe» cimű művében, — folytonos új szenzáció-szomjazás, 
görcsös kapaszkodás, végnélküli törtetés. És kérdezzünk meg 
valakit, aki a tömegben úszik, tulajdonképen mi is a célja, melyet 
elérni akar: vagy értelmetlenül bámul arcunkba, vagy mint éji 
utas, ki hirtelen nevét hallja említeni, ijedten riad föl; igen, 
hová? 

Boldogság ethika nélkül, élet s élvezet Isten nélkül, élet 
vallásos erkölcs nélkül — mindez oly csábítóan hangzott előt-
tünk. Felmondtuk tehát Istennek a szolgálatot, a magot elvetettük, 
hozza is már gyümölcsét. Férges az? Vánnyadt? Fonnyadt? 
Amilyen a mag volt. Nem védekezhetünk tudatlansággal. Hiszen 
megmondotta Nietzsche, mi vár reánk Isten nélkül : «Soha többé 
nem fogsz imádkozni, végnélküli bizalomban soha többé meg-
pihenni, — megtagadod magadtól, hogy egy végső Bölcsesség, 
végső Jóság, végső Hatalom előtt állva maradj s gondolataidat 
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előtte leszereljed, - nem lesz többé őrződ s barátod nagy magá-
nyodban, — élni fogsz kilátás nélkül a hegyre, melynek fejét hó 
borítja, s szivében tüzet hordoz, — számodra nem lesz többé 
Jutalmazó, nem, aki javítson téged, — ami történik, annak nem 
lesz többé józan célja, ami történni fog, nem lesz benne szeretet,-— 
szived számára nem lesz többé nyugalom, hol már csak találna 
s keresnie nem kellene — tiltakozol minden néven nevezendő 
végső béke ellen: — lemondás embere, le tudsz-e mindenről 
mondani? Ki ad neked erőt ehhez? Eddig még senkinek nem 
volt meg ez az ereje!»1 íme, hallottuk a próféta szavait, meg-
próbáltuk tanításait, de épen azoknak érni kezdő gyümölcsei 
fognak kegyetlen komolysággal kényszeríteni mai társadalmunk 
erkölcsi fölfogásának alapos revíziójára. 

Katedrákon és népgyűléseken, kötetekben és röpiratokban 
folyton azt prédikálták nekünk, hogy csak az élvezet s a testi 
vágyak kielégítése életünk célja. Ha pedig ez így van, akkor 
igazán sokszor értelmetlen a mi életünk, s a legelső megpróbál-
tatás után joggal követeljük az euthanasiát. Hiszen talán senki-
nek életében nem voltak nagyobb sikerei, mint Goethenek. 
Senkire a szerencse kegyesebben nem mosolygott: egészség, 
hírnév, vagyon környékezte; s ő ugyancsak élt is velük. És 
mikor ennyi földi boldogságban eltöltött földi élet után is azt 
kellett beismernie, hogy egész életében öt hétig sem volt 
boldog, szinte szent Bernát szavainak igazságát hallottuk ki-
csengeni vallomásából : Ha bírjuk a világi javakat, terhek 
nekünk; ha szeretjük, bepiszkolnak; ha elveszítjük, kínoznak. 
«Bona, quae possessa onerant, amata inquinant, amissa cruciant.» 
(Epist. 103.) 

De ha a szerencse kegyeltjeinek, mint Goethe volt, így kell 
nyilatkozniok; ha egy Schiller, a gráciák kegyeltje azt mondta, 
hogy soha boldog nem volt, érzelmi világa puszta, feje sötét; 
ha egy Humboldt Sándor, az istenek kedvence — ki csaknem 90 
éves fejjel még gúnyolódni tudott a lélek halhatatlansága fölött — 
végre is panaszra nyitotta ajkát üres életének tévelygései fölött, 
ha Abdul Rahman kalifának, mikor ötven évi dicsőséges ural-
kodására visszatekintett, azt kellett mondania, hogy csak tizen-
négy napig élvezett igazán boldog örömet, — mit szóljanak az 
éhező, nyomorgó milliók? Ha emberi élet feladata kimerül e 

1 Id. Sawicki i. m. 258. 1. 
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földi lét tartalmában, s csak élvezet az élet célja, nincs-e joguk 
az euthanasiára azoknak a millióknak is, kiknek dohos pinceodu-
jába száraz kenyérhéj is alig kerül ? Nem nyomorúltabb-e ezek élete 
a betegekénél és nyomorékokénál ? íme, euthanasia s tömegön-
gyilkosság együttjáró fogalmak; már pedig feleljen bárki a 
kérdésre, vájjon az élettől s annak terhétől való félelem pusztán 
anyagi tekintetben is előmozdítója-e az állam s társadalom érde-
keinek? 

Mindenesetre óvakodnunk kell attól, hogy az emberi lélek-
ben lakozó s tökéletes boldogság után sóvárgó törekvésnek 
kelleténél nagyobb erőt ne tulajdonítsunk a halál utáni tökéletes 
élet, jutalom s büntetés valóságának bizonyítására. De azt min-
den joggal kétségbevonhatjuk, hogy földi életünknek józan célt, 
s következőleg annak elviseléséhez elegendő segítő erőt szolgál-
tat-e a monizmusnak halhatatlanságtana, mely szerint halálunk 
után a személytelen «Világlélek»-be fogunk felvétetni, elveszítve 
utolsó lélekzetünkkel önállóságunkat és öntudatunkat is. A monis-
ták nem is kívánhatnak maguknak többet, mint hogy a ter-
mészet nagy anyagcseréjében mint apró kis atomok örökre 
szerepeljenek. De ha akadnak is az emberek közt néhányan, akik 
tényleg még halálos ágyukon se veszik kezükbe a «Lélek halha-
tatlanságáról» szóló könyvet, a legtöbben mégis csak elismétlik 
a kérdést, amit du Deffand marquise, Voltaire barátnője a halál 
közeledtekor megborzadva intézett Voltairehez: «Dites, êtes-vous 
sur qu'il n'y a rien ?» Mondja, kérem, biztos, hogy semmi sincs a 
halál után ? És kérdés az is, hogy az emberiség nagy átlagát kielé-
gítheti-e oly «örök élet»-nek hirdetése, mint a monizmusé: Igen, 
örökké élsz, mert azok a vasrészecskék, amik költői agyvelődben 
álmodoztak, amik bölcselkedő eszedben következtettek, amik 
gonoszságban tobzódó testedben itták a bűnt, amik ártatlanul 
üldözött szivedben szenvedtek, nem pusztulnak el ; nem, továbbra 
is szerepelni fognak egy expresz vonat kerékküllőjében vagy egy 
aeroplán propeller-csavarjában. 

Nekünk legalább ily «halhatatlanság» nem elég s meg 
tudjuk érteni, hogy az élet kegyetlenségét enyhítő források ily 
tanokból miért nem tudnak fakadni. 

A mi vágyunk más örök boldogság felé visz; és ha ez a 
vágyakozásunk csak álom, — amint sokan állítják manapság, •— 
csak az önszeretetnek, önámításnak álma, mindenesetre oly régi 
álom, akár az emberiség maga, álom, amit minden ember álmo-
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dik egész életén keresztül, nappal még sokkal inkább, mint 
éjjel.1 

Ha ezen pár sorban rá is mutattunk az okokra, melyek az 
élet értéke fölötti kétségbeesést korunkban előidézték, nem 
akarunk bővebben kiterjeszkedni ama pessimistikus lemondás 
ismertetésére, ami korunk bölcseletének egyik feltűnő sajátsága. 
Schopenhauer és Hartmann öröksége az idők folyamán mintha 
csak nőtt volna. Az ő feleleteiket ismerjük. Az élet szenvedés és 
szenvedés. Végnélküli körbefutás tüzes parázson. Nincs más célja 
az életnek, mint az élet tagadása. Kikerülhetetlen természeti tör-
vények vaskeze dirigál mindent. Ezek alól ki nem bújhatunk. 
Tehát az ember — hogy Stirnerrel szóljunk — semmire sincs 
«hivatva», és nincs «feladata», «rendeltetése», amint a növénynek 
vagy állatnak sincs «hivatása». «Mily szerencsétlen művészek ezek 
s mily fölületes és kisszerű a művük! Biztatnak, hogy a május-
nak örvendjünk, de nem távolíthatják el tőlünk a gyorsan köze-
ledő őszt ! Virággal koszorúznak s a koszorúban hervadást s telet 
hoznak ránk. Minden perspektívájuk végén ott borong az életvég, 
az elmúlás, a semmi».2 

Az élet kormányának ez a céltalan beállítása magyarázza 
korunk bölcseletének azt az ezerfelé szóródását, melyet Eucken 
fölpanaszol, mikor így ír: «Wir haben heute keine Metaphysik, 
und es gibt nicht wenige, die stolz daran sind. Aber ein Recht 
darauf hätten sie nur, wenn sich unsere Gedankenwelt in einem 
vortrefflichen Zustande befände, wenn auch ohne Metaphysik 
feste Überzeugungen unser Leben und Streben beherrschten, 
grosze Ziele uns zusammenhielten und über die Kleinheit des 
Bloszmenschlichen hinaushöben. In Wahrheit ist eine grenzenlose 
Zersplitterung, eine klägliche Unsicherheit in allem Prinzipiellen 
der Überzeugungen, Wehrlosigkeit gegen das Kleinmenschliche, 
eine Seelenlosigkeit in überströmender äuszerer Lebensfülle 
unverkennbar».3 

Az emberi életnek ez az általános szekularizálása adja meg 
magyarázatát annak a sajátságos körülménynek is, — amire legyen 
szabad mellesleg rámutatni — hogyan verhetett gyökeret köz-
tünk, az aktiv életben szinte fölmorzsolódó európai emberek 

1 Kneib: Handbuch der Apologetik. Paderborn. 1912. 173. 1. 
2 Prohászka i. m. 22. 1. 
3 Id. Donat: Die Freiheit der Wissenschaft. Innsbruck. 1910. 352. 1. 
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közt az élettagadást hirdető buddhismus. Alig képzelhető ellenté-
tesebb fölfogás, mint kontinensünknek izgó-mozgó szelleme, az 
egész természetet leigázó munkakedve s az álmodozó kelet qui-
etistikus tétlensége közt. A buddhismus sikeres európai terjesz-
kedésének magyarázatát a materialismus barbár pusztításában kell 
keresnünk, mely az igért földi menyországot megadni nem tudta 
s a lelkeket belekergette a pessimismusba, ahonnan már egész 
közelről s csábítóan integet vagy a buddhismus Nirwánája, vagy 
az öngyilkosság. «Föld, föld, szép föld, boldog élet a szép föl-
dön, ha nem is nekünk, hát majd másoknak; ez a kultura célja! 
Borzasztó kemény beszéd ez, melyben nincs lágyság. Mintha 
csontokat zörgetnének, úgy hangzik; nincs benne harmónia. . . 
Milyen üres s Ízetlen ez a földíz! Milyen száraz és kietlen 
mindaz, amit róla mondanak. Nem hiába ez az a föld, mely por 
és sár. Azt gondolják, hogy itt rajta otthon vannak; pedig dehogy; 
uton vannak s mi lesz az a szép föld nekik? Végre is sírtireg 
és sírdomb! Ki birja el ezt a kemény és csontzörgésű beszédet, 
mely boldog életet igér a szép földön? Hiszen erre a visszhang 
mindig csak azt feleli : finis, finis, venit finis! Vég, vég, pusztulás, 
semmiség!»1 

Már pedig ez a kemény és csontzörgésű beszéd lett a mi 
mindenapi muzsikánk; ez teremtett közénk élvező embert, terem-
tett szenvedő embert, de nem tudott teremteni boldog embert. 
Uralomra juttatott egy életfelfogást, aminőt konverziós iratában — 
talán régi életére visszaemlékezve — Jörgensen rajzol elénk: 
«Vég nélküli életbacchanália — rózsákkal és gyöngyöző borral 
s előítélet nélküli nymphákkal ! . . . S aki többé a bort s a rózsá-
kat s nymphákat nem tudja megfizetni, csak kissé kell félremen-
nie, — csak oly messzire, hogy a többiek örömét ne zavarja, — 
s a revolvert a homlokára illeszteni... Egy emberrel kevesebb ! Egy 
atommal kevesebb! Nem tesz semmit! A természet örök, a 
szenvedélyek ereje kimeríthetetlen, a nap minden reggel újból 
fölkel s új fürtöket érlel, új férfiakat, új rózsákat, új nőket.»2 

Elrettentő mélységek szélén állunk! Szinte Marx Károllyal 
újra fölírni szeretnők a fejezet élére : Das Elend der Philosophie. 
Egy pillanatra tetemrehívni szeretnők azokat a csillagoltogatókat, 
kik az emberiséget ide juttatták. Előszólítani Comteot, hogy 

1 Prohászka i. m. 51—52. 1. 
2 Id. Sawicki i. m. 3. 1. 
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beszéljen hát tovább is: Ne nézzetek az égre s akkor a földön 
lesz a ti egetek. 

Megtettük, s mit tapasztaltunk? A föld, a világ lélektelen 
mechanismus; az élet a kegyetlen szfinksznek legborzasztóbb 
kérdése; minden nemes, ideális, eszményi csak ügyefogyott gyá-
moltalanság, ha ennek a földi életnek végén az örök enyészet, a 
nagy Nirwána, a mindent elnyelő idő feneketlen mélysége áll. 
Akkor köztünk még a legszerencsésebb sem találhat jobb szavakat 
állapota jellemzésére Severus császár vallomásánál : Omnia fui, 
et nihil expedit, minden voltam és semmi sem használt. Éltem 
az istentagadó világnézet életreceptje szerint: 

«Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, 
Der bleibt ein Narr sein Leben lang», 

de csak egy feleletem lehet rá : 

«Ich hab's nach dem Rezept getrieben, 
Ach ! wär' ich doch ein Narr geblieben !» 

Jöjj csak te Feuerbach, és mondd tovább is, hogy ember 
legyen az ember istene, mert csak az emberi isten által tehetjük 
fölöslegessé az ember fölött, vagy rajta kívül álló hatalmat; 
mondd csak tovább is, hogy a kereszténység helyét foglalja el 
ezentúl az emberiség.1 

És Jöjj csak te Goethe, kinek «Faust»-ját a Szentírás helyébe 
a «modern világ szent könyvének kineveztük. Kit vakon követ-
tünk, noha jól tudtuk, hogy nagy talentumod uralkodó vonása 
nem a keresztény ideál, hanem «a pogány ókornak hatalmas 
érosza, az örökkévalóval s istenivel mitsem törődő életkedv és 
élvezetvágy, az érzéki szerelem a maga tavaszi varázsával s ifjonti 
izgalmával».2 Ez a beszéd tetszett nekünk! Elneveztük érte Goe-
thét «Ideal-Mensch», «Meister der Lebenskunst», «Hohepriester 
der Liebe», «Vorbild vollendetster Tugend» névvel. Anyját, Aja 
asszonyt dicsőítettük, hogy üdvöt szült nekünk, akár szűz Mária.3 

1 «Der Mensch, — so hört er hier einen Schüler Feuerbachs mit seinem 
Meister lehren — der Mensch ist dem Menschen Gott. Und nur durch diesen 
menschlichen Gott kann der über- oder auszermenschliche überflüszig 
gemacht werden. Was einst das Christentum war und wollte, das will jetzt 
das Menschentum». Donat i. m. 23. 1. 

2 Bnumgartner-Stockmann : Goethe. Sein Leben und seine Werke. Herder. 
1913. II. k. 702. 1. 

3 V. ö. a Frankfurter Generalanzeiger köv. versét : 
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Tanácsa szerint «keresztényekből» megint csak «emberek» akar-
tunk lenni. No most itt vagyunk, de nem tudunk megállani a 
talpunkon. 

Jöjj te is, Übermenschek atyja, lásd, mit műveltél ! Mondsza 
csak, hogyan is szólt Zarathustra: Isten meghalt! Most hát azt 
akarjuk, hogy az Übermensch éljen.1 Azt mondtad, hogy az 
aszketikus ideálok uralomrajutása a legnagyobb veszedelem az 
európai ember egészsége történetében — az alkoholmérgezés és 
a syphilis mellett. Azt mondtad, hogy a kereszténység az egyet-
len átok, az emberiség egyetlen lemoshatatlan gyalázata.2 Jöjj hát, 
állj nagybeteg társadalmunk mellé s kiáltsd fülébe ezentúl is: 
«Kérve-kérlek testvéreim, maradjatok hivek a földhöz s ne higy-
jetek azoknak, kik földöntúli reményekről beszélnek nektek! 
Méregkeverők ők, tudják ezt, vagy nem». Megtettük Nietzsche, 
amit tanácsoltál, feladtuk a túlvilági célt, csoda-e, ha elvesztet-
tük az utat is? És mi maradt nekünk? Ami neked. Kielégítetlen 
szív, állhatatlan akarat, törött hátgerinc.3 

Azok a nietzschei méregkeverők a keresztények volnának. 
A mi világnézetünk, a krisztusi világnézet. Úgy érezzük, ily szo-
morú akkordoknál, aminőket eddig hallottunk, megállani nem 
szabad. A vallástól elfordult világnézet tehetetlen vergődésére 
rámutatva munkánk csak negativ irányú volna, ha a divatos élet-
magyarázatok csődje nyomán lelkünket megülő pessimismust el 
nem akarnók hessegetni annak a fönséges felfogásnak kifejtésével, 
amit a kereszténység vall az élet céljáról, nevezetesen pedig az 
ember életében elkerülhetetlen szenvedésről és halálról. 

/ 

«Frau Aja deiner heute denkt, 
Mit Jubelmelodien 
Die Welt, der du ein Heil geschenkt, 
Ein ewiges, gleich Marien». 

1 Nun aber starb dieser Gott ! Ihr höheren Menschen, dieser Gott war 
eure gröszte Gefahr . . . Seit er im Grabe liegt, seid ihr erst wieder auferstanden. 
Nun erst kommt der grosze Mittag, nun erst wird der höhere Mensch H e r r . . . 
Gott starb: nun wollen wir, dasz der Übermensch lebe». Id. Donut i. m. 26. 1. 

2 «Ich heisze das Christentum den einen groszen Fluch, die eine grosze 
innerliche Verdorbenheit. . . ich heisze es den Einen unsterblichen Schandfleck 
der Menschheit». Id. Donat i. m. 26. 1. 

3 «Habe ich noch ein Ziel? Einen Hafen, nach dem mein Segel lauft? 
Was blieb mir noch zurück? Ein Herz, müde und frech, ein unsteter Wille; 
Flatterflügel, ein gebrochenes Rückgrat». Id. Zach : Das religiöse Sehnen und 
Suchen unserer Zeit. Paderborn. 1913. 59. 1. 
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Hányszor fogták már rá erre a világnézetre, hogy csak 
negativ értékű, csak lemondásra, önmegtagadásra tanít, nem hir-
deti, nem ajánlja az életet ! Nálunk csak Lebensverneinung van ; 
ott a másik táborban Lebensbejahung. Már az őskereszténység 
apologetájának, Minucius Felixnek, védekeznie kell a világkerü-
lés vádja ellen. (Octav. 12.) Csak az imént hallottuk Nietzsche 
támadását is a «decadence evangéliuma» ellen. D. Fr. Strausz is 
megszólalt a Keresztrefeszített ellen, hirdetve, hogy a mai élet-
kedvtől duzzadó emberiség nem találhatja többé vallásos öntu-
datát a kereszt jelében kifejezve.1 

Ezzel szemben tehát rá akarunk mutatni, hogy a keresztény-
ség az életnek igenis entliuziasta tisztelője; nemcsak támogatója az 
erős, intenzív életre való törekvésnek, hanem korunkban az emberi 
életnek s az élet értékének legelső védelmezője is. Természetesen e 
sorok nem nyújthatnak teljes ker. életfilozófiát. Annak a belátha-
tatlan irodalomnak sem lehetnek kivonatai, amely a keresztény-
ség álláspontját ismerteti a szenvedéssel szemben. De azok az 
alapvető állítások, melyeket az alábbiakban nyújtani akarunk 
magukban is képesek lesznek velünk beláttatni, hogy a keresz-
ténység soha a nagyot, soha a nemeset bennünk elnyomni nem 
akarja s ha valamitől megtagadja a polgárjogot s valamit kiuta-
sít a lélek területéről, vegyük csak jól szemügyre: annak hom-
lokán az erkölcsi halál bélyege van. És ennek nyomán be fog-
juk látni, hogy «valamennyi méz, amit a világ virágjaiból gyűjt-
hetünk, nincs oly édes, mint a mi Megváltónk ecetje s epéje» 
(Loy. Sz. Ignác.) 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 
(Vége következik.) 

1 «In einem Sinnbilde dieser Art kann die jetzige lebens- und tatfrohe 
Menschheit nicht mehr den Ausdruck ihres religiösen Bewusztseins finden.» 
Strausz: Der alte und neue Glaube. Volksausgabe. 26. 1. 
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AVILÁQTALÁNYOK sorában a kérdések kérdése: az egész min-
denség eredete után az ember származásával kapcsolatban 

az élet eredésének és mivoltának világtalánya következik. 
Önként érthető az, hogy ahol sok ezer munkás dolgozik 

valamely világprobléma megfejtésén, ott sokféle a vélemény, sok 
tévedés halmozódik össze. Mivel a tévedés gyorsan terjed, míg 
az igazság lassan halad tova, azért a téves nézetek hamarosan 
meggyökeresednek a nagyközönség rétegeiben s terjednek mint 
a fertőző betegség. 

A «misztikus elemtől» irtózó természetkutatók és népszerű-
sítő természettudományi írók tagadják az életelvet és a célszerű-
ségi tényeket ; a merőben gépelvi életmagyarázatot és az anyag-
elvi értelemben vett ősnemződést tanítják. 

Az élettani tévedések az újabb magyar népszerű természet-
tudományos irodalomban mindinkább terjednek, azért időszerű-
nek vélem a tárgyilagos bírálás világításában ismertetni e folyó-
irat olvasóival az élettan alapvető kérdéseinek legnagyobbját: az 
élet eredését. 

Felix Le Dantec-nek a magyar művelt közönség számára 
lefordított könyvében olvassuk azt a vakmerő túlzással leírt 
véleményt, hogy a kolloidokra vonatkozó ismeretek fejlődésével 
a módszeres vegyelemzés révén a sejtgyártás valószinűleg meg-
valósul. A protoplasma összetevésének (synthesis) létesítése 
azonban haszontalan, mert «az újabban szerzett ismeretekkel a 
világos elmének nincs szüksége arra, hogy szemeláttára készül-
jön a protoplasma, úgyis megvan győződve, hogy semmiféle 
lényeges különbség, semmiféle absolut nem-folytonosság sem áll 
fenn az élő és az élettelen anyagok között».1 

1 Le Dantec : A biológiai filozófia elemei. 1910. 200. 1. 
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Le Danlec szerint: az élőlény mozgásai csupán vegyi vissza-
hatások és osmoticus (átszivárgási) kicserélődések folyománya. Az 
élet működések egymásrakövetkezése, az élőlény pedig szervek 
egymásrakövetkezése csupán. A legelterjedtebb tévedések közé 
tartozik az, hogy az élet jellegét a mozgások önkényes voltában 
látják; az állatok önkényes mozgásra nem képesek, az élőlények 
nem egyebek bámulatos transformátoroknál, melyek ép úgy, mint 
az összes energiatransformátorok, alá vannak vetve az egyen-
értékűség elvének. 

Ahány mondat, annyi téves, be nem bizonyítható állítás ! 
Szerencsére, az efféle tagadásra épített elmélődés nem képes 
felforgatni a tényeket tárgyilagosan mérlegelő bölcseletet, mely 
ismer különbséget élő- és élettelen anyag, szükségszerű történés 
és önkényes cselekvés közt. 

Bizonyos az, hogy az életjelenségek merev anyagelvi és 
gépszerű magyarázata legtöbbször az Isten-bizonyítások ellen 
irányul ugyan, de a legfőbb Isten-bizonyítékot, a világtani Isten-
érvet le nem ronthatja. Ha az állat- s növényegyedben nem volna 
anyagtalan életelv, ha az élőlények valóban ősnemződéssel nyer-
ték volna létüket, még akkor is a Teremtőhöz utalja a gondol-
kodót az oksági elv, ha az anyag és a mozgás ősokát meg akarja 
érteni. Elfogadhatja valaki az életjelenségek gépelvi magyará-
zatát, tagadhatja a célszerűséget, a szerves lények eredését szár-
maztathatja magából az örök anyagból, de sohasem fogja bebi-
zonyítani, hogy a célratörekvés elvét hordozó anyag örök, még 
kevésbbé bizonyíthatja, hogy az örök anyag önmagától való. 
E nagy igazságra már a kiváló élettantudós Zittel is figyelmez-
tette olvasóit. î 

Foglaljuk össze röviden azt, hogy minő tanokat hirdet egy 
életelvet tagadó (antivitalista), gépelvű, modern élettantudós az 
élet alapvető kérdéseit illetőleg. Mintául vehetjük Schäfer E. A. 
edinburghi egyetemi tanárnak a «British Association for the 
Advancement of Science» dundee-i ülésén tartott elnöki meg-
nyitóbeszédét.2 

Schäfer szerint: a tudomány haladása azt mutatja, hogy az 
élő és élettelen anyagok közt nincs éles határ, ezért az élet 

1 Zittel : Aus der Urzeit. 1872. 596. 1. 
2 Magyar fordításban megjelent : a Pótfüzetek a Természettudományi 

Közlönyhöz. 1913. - 114. lap. 
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találó és minden részletre érvényes meghatározása nagyon nehéz. 
Az élet kérdései velejükben az anyag kérdései; életet csak anyag-
hoz kötve képzelhetünk el. Az élőlények mozgásaira, az egysejtű 
véglények mozgására, az akarat uralma alatt álló izomösszehuzó-
dásokra, a lelki élet izgalmait oly finoman megérző emberi szív 
dobogására egyaránt a mechanika ugyanazon törvényei érvénye-
sek, mint amelyek az élettelen anyagok mozgását határozzák meg. 

Fokozódottan nyilvánvaló, hogy az élőszervezetben történő 
vegyi- és fizikai folyamatok főleg a nitrogéntartalmú kolloidok 
vegyi és fizikai folyamatain alapszanak. Elő anyag mindig csak 
mint kolloidális oldat fordul elő. Az élő anyagot körülvevő, sőt 
a protoplasma belsejében is meglevő osmosis-os hártyák a dif-
fusio által lehetővé teszik a protoplasmát alkotó kolloidális 
(enyvszerű) oldat és környezete közt levő megfelelő anyagok 
kicserélődését. Eme folyamatok a protoplasmában keletkezett 
vegyi anyagoknak az enzimeknek működése által létesítik az 
assimilatiót és a dessimilatiót. Teljesen hasonló folyamatokat 
idézhetünk elő az élőszervezeten kívül is, tisztán vegyi és fizikai 
módszerek révén. 

Még olyan bonyolódott folyamatot is, minő a sejtmag 
fonalas osztódása, melyet a sejt jellegző életjelenségének tekin-
tenek: sikerült szénparányokat tartalmazó szervetlen sóoldatok-
kal utánozni. Eme szénrészecskék az elektrolitek mozgásaitól irá-
nyítva úgy rendezkednek el, mint az osztódó sejtmagban a kro-
matinrészecskék. 

Schäfer azt tartja, hogy a vitalismus nemcsak alapjában 
rendült meg, hanem felső építményének legnagyobb része is 
ledőlt. A teljes gépelvi magyarázatnak még útját állják ugyan 
bizonyos nehézségek, de ezt csak az élő anyagról való tökélet-
len ismereteink okozzák. A vitalismus mitsem magyaráz, ép oly 
kevéssé oldja meg a kérdést a neovitalismus és ha a vitális erő 
helyébe a bioenergia szót illesztjük. 

Schäfer reméli, hogy a protoplasma fehérjeanyagait sikerül 
majd összetevéssel előállítani ; hiszen Fischer Emil évekig tartó 
kísérletezés után a fehérjemolekula alapelemét alkotó nitrogén-
tartalmú vegyületeket előállította. Fischer és Kossel eme mun-
kálkodásainak értékét a Nobel-díj adományozásával is elismerték. 

Schäfer kijelenii azt, hogy az ősnemződés mellett felhozott 
eddigi bizonyítékokat nem fogadhatja el, de ez nem akadályozza 
őt ama föltevés lehetőségének elfogadásában, hogy az élő anyag 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 6 



538 HAJÓS JÓZSEF 

élettelenből fejlődhetik. Szerinte vissza kell utasítanunk minden 
olyan magyarázatot, mely az élet első keletkezésénél természet-
fölötti hatásokat szerepeltet, mert az ilyen magyarázatnak nincs 
tudományos alapja. 

Az élet a fejlődés terméke; ha az anyag fejlődéséről szerzett 
ismereteinket átvisszük az élő anyag fejlődésére akkor azt kell 
következtetnünk, hogy az élettelen anyag nem változott át hirte-
lenül élővé, hanem az élettelen anyag fokozatosan alakult át élő 
szervezetté. Az élő anyag fejlődése közben oly fokozatokon me-
hetett át, melyek az élő és élettelen anyag határain állnak. Ahe-
lyett, hogy légüresen zárt lombikban teljesen kifejlődött szervekre 
vadásznánk, helyesebb volna a meglevő anyagokat természetes 
feltételeik közt tanulmányozni, hogy átmeneteket találjunk az élő 
és nem élő anyag közt. 

Az élet eredésénél az átmeneti anyag és a belőle fejlődő 
élő anyag valószínűleg az élő anyag szétszórt, ultramikroszkó-
piumi részek alakjában létezett. Hiszen most is vannak élő szer-
vezetek, melyek mikroszkóppal sem láthatók — mondja Schäfer — 
és léteznek olyan élőcsirák, melyek a Chamberland-féle szűrő 
likacskáin átjutnak. Az élet kezdő fokán csupán kolloidális vizes 
nyálkából álló összefüggő tömegek képződhettek; évmiriádok 
teltek el addig, míg mész- vagy kovatartalmú apró váz fejlődött 
bennük; csak emez időtől maradtak meg az élet földtörténeti 
bizonyítékai. Ezért az élet eredésére vonatkozó földtörténeti 
kutatások eredményteleneknek bizonyulnak. 

Nem jogos az a föltevés, hogy az élő anyag fejlődése csak 
egyszer, a múltban történhetett. Schäfer azt vallja, hogy nincs 
alapos okunk arra, hogy földünk régebbi időszakát az élet kelet-
kezésére a mainál kedvezőbbnek tartsuk; azt kell tehát követ-
keztetnünk, hogy az életnek élettelen anyagból való eredési 
folyamata többször ismétlődött, sőt lehet, hogy ma is előfordul 
észrevétlenül. Ha élő anyag valamikor élettelenből fejlődött, 
akkor jogosan, sőt szükségszerűen következtethetünk arra, hogy 
a jelenben és a jövőben is lehetséges. 

Általában azt tartják, hogy az élet a világtengerben kelet-
kezett. E véleményt megerősíti némileg az a tény, hogy az élő 
anyagnak legnagyobb része víz, továbbá: a földkéreg legrégibb 
korú rétegeiből ránk maradt ásatagszervezetek vízben éltek. De 
az élet keletkezhetett földünk fölszinén is ! A talajban végbemehet 
majdnem minden vegyi változás; sőt a nedvességi ingadozások, 
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a világosság, a hőmérsékleti és elektromos hatások a talajra 
inkább hatnak, mint a tengervízben oldott anyagra. 

Bárhol keletkezik is élettelen anyagból élő, azt még mik-
roszkópiummal sem figyelhetnők meg, még akkor sem, ha e 
folyamat szemünk előtt történnék. Allen F. J. szerint is: folyto-
nosan keletkezik élettelenből élő anyag, anélkül, hogy az ered-
mény látható lenne, mert az így keletkező anyagot más szerve-
zetek ragadják el és assimilálják. Lankester azt véli, hogy az első 
protoplasma azzal az anyaggal táplálkozott, mely a protoplasmát 
a törzsfejlődésben megelőzte. Az első élő anyag olyan kolloi-
dális nyálka alakjában jelent meg, mely assimilálni és növekedni 
tudott és ennek természetes következménye volt a szaporodás. 
Az első élőszervezetből a többi életalakok: a fejlődési törvények 
hatásának eredményeiként szükségkép keletkeztek. 

A kezdetleges élőanyagban elkülönült az a rész, mely több 
foszfort tartalmazott; hosszú idők múlva a foszforban dúsabb 
részek mindinkább magukra öltötték a sejtmag alakját és tulaj-
donságait. Eme tulajdonságok közt legkiválóbb a katalizáló (szét-
bontó) képesség, mely más anyagokban vegyi változásokat 
idézhet elő önmaga megváltozása nélkül. A katalitikus működést 
az élő anyag vagy közvetetlenül, vagy az által a termelt enzimek-
kel végzi.1 Az enzimek szintén kolloidális természetűek, de az 
élő anyagnál egyszerűbb összetételüek. A fejlődés folyamán sok-
féle, különleges cél szolgálatában álló enzim keletkezett, melyek-
nek kifejlesztésével a szervezet alkalmazkodott a különös életvi-
szonyokhoz; így megindult a fokozatos differenciálódási folya-
mat, mely a kezdetleges élő anyagból fokozatosan sajátos jellegű 
egyedeket fejlesztett. 

A fejlődés folyamatának fontos szaka volt az, midőn a fino-
man szétosztott anyagokból a sejtmag minden oldalról körülha-
tárolva kialakult és a szervezet összes vegyi folyamatainak közép-
pontjává lett. A fejlődés további folyamán bekövetkezett a nemek 
elkülönülődése, a sejttársaságok fejlődése, az idegrendszer kiala-
kulása. 

Schäfer tanár — és aránylag kevés kivétellel legtöbb modern 

1 Az enzimek szerves anyagok, melyek sajátos vegyi folyamatokat közve-
títenek. Az enzimek közelebbi összetételét eddig nem ismerjük ; valódi enzime-
ket eddig csak élősejtek létesítettek, főleg az élősejtek anyagcseréjét közvetítik. 
Az enzimek egyik csoportja az összetett szerves vegyületeket egyszerűbb vegyü-
letekre bontja. 

36* 
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természettudós — így gondolja az élőszervezetek keletkezését és 
kifejlődését. A bölcseletben jártasabb természetismerők közül 
pedig sokan a skepticismus elvét vallják az élet eredésére és 
kifejlődésére vonatkozólag. Szerintük: az élet eredéséről és a 
fajok kifejlődésének történetéről biztosat nem tudhatunk. 

Heinrich Rickert újabban megjelent nagy művében ismeret-
elméleti szempontból bírálja a természettudományos fogalmakat; 
az emberi megismerést az empirikus tudományokra vonatkozólag 
is nagyon korlátozottnak vallja. Szerinte : az élőszervezetek első 
megjelenéséről mit sem tudhatunk és nem is fogunk tudni soha, 
mert ha az élőnek élettelenből való eredése ma is akár szemünk 
előtt történnék és mi azt megfigyelhetnők s így a természet-
tudományi kérdést teljesen megoldanók, még akkor is: az így 
nyert fogalom nagyon általános lenne arra, hogy az életnek első, 
történeti eredéséről valami biztosat mondhatna nekünk.1 

* * -k 

Általános nyelvhasználatban élőnek mondjuk az oly lényt, 
melynél a tevékenység alanya és tárgya egy, mely benső okból 
változik, önkényesen működik, változtatja helyét; ami változásai-
nak okát önmagában bírja; így a növény. Az élet oly tevékeny-
ség, mely magából a cselekvő alanyból indul ki s benne megy 
végbe. 

A természetbölcselők és természettudósok nagyon külön-
böző, sokszor üres frázisdefinicióit olvassuk az életről. — Az 
anyagelvi természettudósok szerint: az életnyilvánulások csak 
összetett gépies működések, a fizikai és vegyi erők összege. 
Haeckel hirhedt Natürliche Schöpfungs-Geschichte-jének legújabb 
kiadásában azt olvassuk, hogy minden szerves lény élete nem 
egyéb, mint bonyolult anyagi mozgásjelenségek összefüggő 
láncolata.2 Hertwig szerint: az élet az anyag szervezkedése. Carneri 
az anyagban a szervképzés hőt kifejtő mozgását nevezi életnek. 
Schelling az élet kritériumát az egyediségre való törekvésben 
látja; nézete pantheisztikus, a föltétlen lény, az absolutum egyik 
megnyilatkozása az élet. Spencer a benső viszonynak a külsőhöz 
való folytonos alkalmazkodását nevezi életnek. Kant az élet jel-

1 H. Rickert: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. 
1913. 454. 1. 

2 Haeckel: Natürliche Schöpfungs-Geschichte. 1910. — I. 179. 
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legző sajátságát az élő állag ama képességében látja, mellyel az 
önmaga, benső elvből cselekedni képes. Bichat semmitmondó 
frázissal a halálnak ellentálló működések összegét mondja életnek. 

A régebbi iskolás bölcselők elfogadták Aristoteles és Aquinói 
szent Tamás meghatározását az életről. Szent Tamás szerint élni 
annyit jelent, mint önmagát mozgatni. A mozgás szónak itt 
metafizikai értelme van, a képességben levőnek a ténylegességbe 
való átlépését, illetve a tényleges tevékenységet jelenti, nemcsak 
helyváltoztatást, hanem bármilyen cselekvést kifejez. 

Az iskolás-bölcselők az élet fő jellegző tulajdonságát a mű-
ködés bennmaradásában látják. A meghatározásoknak egymástól 
eltérő tartalma eléggé mutatja a homályban való tapogatódzást, 
jóllehet az életről adott meghatározások nem az élet lényegét, 
hanem csak az életnyilvánulások fő jellegző sajátságait akarják 
megjelölni.1 

E kérdés területén való biztosabb tájékozódás végett jó 
megjegyezni, hogy a tekintélyesebb gondolkodók az élet jelleg-
zését a lény ama önmagát mozgató benső tevékenységében lát-
ták, mellyel az önmagát fenntartva tökéletesíti. 

A lét és a fejlődés az életet sürgeti és pedig a tökéletesebb 
életet! A tökéletesebb élet nem kerülhet ki csupán anyagból és 
anyagi erők bonyolult összetalálkozásából s együttműködéséből, 
mint ahogy az anyagelvi természetmagyarázók állítják, hogy az 
élő és élettelen anyag közt lényeges különbség nincs, az ember 
ú. n. szellemi működései is csak az anyag természetes erőinek 
megfelelő együttműködési eredménye, tehát anyagi erőktől külön-
böző lelket feltételezni felesleges. Ez a merev anyagelvi felfogás 
napjainkban már bukott rendszernek nevezhető, dacára annak, 
hogy 30—40 évvel ezelőtt az anyagelviek az Aristoteles nyomain 
haladó, anyagtól különböző életelvet valló vitalismust hirdették 
bukott rendszernek. 

A monista- és dualista világnézet csatájában titáni küzdelem 
folyt le, a szellemek e harcában az élettan rohamosan fejlődött, 
önálló tudomány lett ; a fejlődéssel kapcsolatban a természettudo-
mányos tények pontosabb megfigyelése egyre parancsolóbban 
sürgette az élő és élettelen anyag közti különbség, meg az élet-
elv feltételezését. így a metafizika diadalmasan bevonult a modern 
természetbölcseletbe. A neovitalisták mindannyian erősen támad-

1 Berthold Kern : Das Problem des Lebens. 1909. 5. 1. 
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ják a gépelvi természetmagyarázatot s megegyeznek abban, hogy 
az életelvről való felfogásuk a régitől különböző ; az életelv 
fogalmát egymástól nagyon eltérően határozzák meg s annak a 
szervezet fizikai és vegyi erőihez való viszonyát különfélekép 
magyarázzák. 

Az élet eredése kérdésének tárgyalásakor mindenekelőtt 
meg kell oldani azt a kérdést, hogy van-e különbség élő és élet-
telen anyag közt? Az anyagelvi természetmagyarázók már gyöke-
rében tagadják az életelvet, midőn az élő s élettelen anyag közti 
különbséget elvetik. Csak röviden foglalkozhatunk itt e kérdéssel. 

Már az általános megfigyelés is szembetűnő különbségeket 
észlel az élő s élettelen anyag közt. A vegytani kutatások bebi-
zonyították ugyan, hogy az élőlények végelemzésben ugyanolyan 
alkotórészekből — mondjuk elektromokból — állanak, mint az 
élettelenek, tömegük sok közös tulajdonsággal bír, mégis lénye-
ges különbség választja el az élők világát az élettelen lényektől. 

Egyik legkezdetlegesebb élőlény: az erjesztőgomba oly 
bonyolódott összetételű, hogy ha annak egy részecskéjét — 
miként Brass állattantudós mondja -— akár milliószor nagyob-
bítjuk mikroszkópon, még inkább csodáljuk bonyolult összetéte-
lét. «Je langer ich arbeitete, um so mehr überzeugte ich mich 
von der Formbeständigkeit der sogenannt einfachsten Lebe-
wesen, umso komplizierter erscheinen mir diese aufgebaut!»1 

Az élettelen anyag önmagát nem mozgathatja, tehetetlen, 
de a mástól befogadott mozgást szükségkép közli a tehetetlen 
anyaggal, az erők felcserélése segélyével nyugalmi egyensúlyra 
törekszik. Az élettelen anyag cselekvése nem önmagától s önmagá-
ban, hanem kívülről van és átható, ellenben az élőlény bennma-
radó működést végez, fő jellegző tulajdonsága az önmozgatás. 
Átmenő tevékenység pl. a melegítés és vágás, bennmaradó pedig 
az érzés, akarás. 

A legalsóbbrendő élőlényt is olyan tevékenységek jellem-
zik, minőket az élettelen anyag nem mutat. Az egysejtű véglény 
életműködése elsősorban az ingerlékenységben nyilvánul; az 
élősejt e külső s belső ingerekre különféle mozgásokkal reagál, 
önmagát változtatja. Általánosan ötféle ingert szokás megkülön-
böztetni, ezek: a mechanikai (nyomás, érintés, rázás stb.), vegyi 
(mely a sejt szövetkörnyezetének megváltoztatásakor áll be), 

t A- Brass : An der Grenze des Lebens. —1909. 
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thermikus (a hőmérséklet emelkedése vagy csökkenése), photikus 
(fényizgatás) és villamos izgatások. 

Teljesen nyugalomban levő élőszervezet nem létezik; még 
a spórákban és csirákban is van anyagcsere, bár alig észlelhető, 
legkisebb fokban. A látszólag halott szerves lényekben (anabio-
tikus lények) energiaváltozások folynak, anyagcseréjük, oxidá-
ciójuk nem síilyed zérusra, csak nagyon csekély fokú lesz. Ez 
nyilvánvalóan bizonyos ama tényből, hogy a különféle növények 
magvai nagyon különböző ideig megtartják csirázási képessé-
güket és hogy rövidebb, vagy hosszabb idő múlva végre elvesztik 
e képességet.1 

Doelter bécsi egyetemi tanár kísérletezései révén kitűnt, 
hogy a rádium másként hat a szerves és másként a szervetlen 
anyagokra. A szerves anyagok a rádium- és ibolyántúli sugarak-
tól elhalaványulnak. 

Az élettelen anyag önmagában folytonos erélykisebbítésre 
törekszik, míg az élőszervezet önmagában erélynagyobbodással 
járó átalakulással működik. A szervetlen testek vegyileg tartós 
összeköttetésre törekszenek, igyekeznek a nyugalmi egyensúlyt 
elérni. Az élettelen anyag fejlődésének végállapota a jegec, mely-
ben a parányok a legszilárdabb vegyi összeköttetést elérték. 

Dressel szerint a kristallum szó ( = jegec) képletileg ezt 
fejezi ki, mert a görög xpùoç ( = fagy) és axá̂ Ástv ( = összevonni) 
szavak: a hideg által összevontat, vagyis az erélyvesztés által 
megszilárdult halmazállapotot jelzik.2 

Az élettelen anyag exothermikus, mert hőenergiáját másba 
átbocsátva törekszik a nyugalmi egyensúlyra, működés közben 
igyekszik a benső erélyt elvezettetni, átadni. Az élőlény pedig 
endothermikus, nagyobb hőenergiát törekszik magába gyűjteni ; 
anyagátalakítással, áthasonulással szúrja be a hőt. Az így gyűjtött 
hőenergia munkaerejével tökéletesíti, fejleszti, szaporítja magát 
az élőlény. A melegvérű állatok megőrzik testük normális hő-
fokát akkor is, ha a környezetben 50 fokot jelez a hőmérő. 

Az élőlény jellegző tulajdonsága a szervezettség. Az élet-
telen anyag homogén részek összetétele, az élőlény pedig, még 
a legparányibb sejt is különnemű szervekből építi fel magát. 
Igaz, hogy az anyagtömecs szintén rendszer, terv, szám s törvé-
nyek szerint épül fel s nem véletlenül összeálló halmaz. 

1 W. Ostwald: Vorlesungen über Naturphilosophie. 1905—329. 1. 
2 Dressel : Az élő és az élettelen anyag. 18. 1. 



544 HAJÓS JÓZSEF 

Az élőszervezetek belülről kifelé fejlődnek. A különböző 
egyedek sejtjei ugyanazon külső körülmények dacára: faji tulaj-
donságaiknak megfelelően fejlődnek. Egyazon növény-egyedben 
ugyanazon táplálék különféle növényrészeket: levelet, virágot, 
gyökeret segít kiépíteni. Ez a jelenség az élettelen anyagnál nem 
tapasztalható. 

Az élőlény jellegző képessége a szaporodás, az oszlás, a 
magasabbrendűeknél az ivari úton való eredés, továbbá a táplál-
kozás folytán belülről induló s meghatározott irányban s alakban 
történő növekedés. 

Az élettelen anyag mozgása inkább csak átmenet a nyugvó 
állapotok között, míg az élőlény sokféle s állandó mozgást végez. 
Az élőlény benső elvből, magából, közvetlenül működik, önmagát 
mozgatja, tökéletesíti, fejleszti. Minél tökéletesebb az egyén benn-
maradó működése, annál magasabbrendű élőlény; bennmaradó 
működése egyúttal lehet átható. 

Bizonyos titokzatos benső valami, mint ható, eleven erő 
mozgatja az általa éltetett élőlényt, működéseit célszerűen alkal-
mazza a külső körülményekhez. Ugyanez az éltető valami az 
élőlényben minden külső ok nélkül is megszünhetik a szervezet-
ben létezni s ekkor az eddig élő lény életnyilvánulásai nem 
jelentkeznek, azontúl benne az élettelen anyagba helyezett törvé-
nyek érvényesülnek, az összetett részek hamarosan egynemű 
elemekre bomlanak. 

A szervetlen testeket külső erők bontják föl, míg a szervesek 
önmagukban bírják az élet megszűnésének elvét; az egyed 
bizonyos fokú kifejlődése után lassúbb anyagcserével történő 
áthasonlás által egyre gyengébben pótolja az elvesztett erőt, míg 
végelgyengülés következtében beáll a halál, az éltető benső 
valami megszün a szervezetben létezni. Az élő szervezet föloszlik 
a halál után, ellenben az élettelen anyag tökéletesebb összetétele, 
pl. a kiépült kristály, zavartalan körülmények közt fönnállhat, 
míg csak létezik anyag. 

Az anyagelvi természettudósok, Verworn, Loeb és mások: 
az élősejtek ingerlékenységéből azt következtették, hogy a szer-
vezetek mozgásának oka csupán a protoplasma ingerlékenysége, 
következőleg az élőlény csak automatagép, fölösleges benne 
lelki képességet föltételezni. 

Verworn szerint a vegyi energia a forrása az élő szervezet-
ben minden más energiának, belőle származnak átalakítás révén 
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a szervezet által véghezvitt összes működések és energiaformák: 
a mechanikus erő, világosság, hő és elektromosság által létesített 
változások.1 

Ezt az elméletet alapjában lerontja az a tény, hogy az élő-
lény mozgásai nem gépies szükségszerűséggel történnek, a töké-
letlen spontaneitás már az egysejtű lényeknél is észlelhető, moz-
gásuk célszerű alkalmazkodással történik. Az egysejtű Acella 
állatka ál-lába segélyével változtatja helyét, ha tűvel kimozdítjuk 
rendes helyzetéből, akkor testében egy hólyagot fejleszt, e gáz-
hólyaggal addig szabályozza helyzetét, míg a továbbmászás foly-
tatását megkezdheti. 

Az élettelen anyagot a vele közölt erő hajtja, mozgásában a 
gépies szükségszerűség föltétlenül érvényre jut, míg ellenben az élő-
lény uralkodik a szervezetében rejlő fizikokémiai erőkön s igyekszik 
azokat saját tökéletesbbítésére fölhasználni. Az élőlény önmagá-
ban erőforrás és a kívülről szerzett erőket célszerűen alkalmazza. 
Az élettelen anyag mozgásai azonban az egyes parányok és 
tömecsek állandó erőinek egyik egyensúlyi helyzetéből a másikba 
való átmenése a külső hatások változása miatt. 

Az anyagi történések iránya az egyensúlyba való helyez-
kedés. Minden energiafolyamat erre irányul. A fölszabadult 
energiát igyekszik a rendszer, melyben az fölszabadult, ellensú-
lyozni, kiegyenlíteni, visszahelyezni egyensúlyi állapotába. 

Az élőszervezet célszerű működését, önszabályozását önál-
lóságát nem azonosíthatjuk a merőben vegyi történésekkel. 
Gondoljunk az átöröklés, formaképződés, meg az újrafejlesztés 
érdekes jelenségeire. A szervetlen lény egyik része nem képes 
pótolni a másikat, ott nincs igazi újraképzés; ellenben az alsóbb-
rendű szervezetek pótolhatják hiányzó részeiket s tények igazol-
ják, hogy a szervezet egyes részei képességileg mintegy maguk-
ban hordozzák az egészet. 

A felsorolt tulajdonságok és tények összehasonlításából 
következtetjük, hogy az élő és élettelen anyag közt lényeges a 
különbség. A világegyetemet nem tekinthetjük egységes szempont-
ból oly értelemben, hogy az élő szervezetek lényegileg azonosak 
az élettelen anyaggal. 

Az élőszervezetek és az élettelen anyag közötti összefüggés 
csak abban áll, hogy az élőszervezet az élettelen anyagból építi 

1 Max Verworn: Allgemeine Physiologie. 1909. 318. 1. 
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föl és szervezi testének anyagát, de ezt nem tehetné, ha nem 
volna az élőszervezetben az anyagtól lényegsen különböző éltető 
elv, mely az élőszervezetet belülről kifelé fölépíti, fejlődésének 
irányát megtartja, a szervezetben érvényesülő fizikai és vegyi 
erőhatásokat szabályozza. 

Az élőlény bennmaradó működésének alanya nem lehet 
azonos a merőben átható mozdítással működő anyag lényegével. 
Kell az élőlényben a fizikai és vegyi erőkön kívül valamely benső 
elvnek, éltető erőnek lennie, mely a célratörekvő önmozgatást, az 
életműködéseket eszközli s irányítja. 

Mivel az élőlényekben van az anyagtól egészen különböző 
éltető elv, növényi- s állati lélek, az emberben szellemi lélek, 
azért logikus gondolkodással : az élőlények eredését nem szár-
maztathatjuk csupán az élettelen anyagból. Hiszen feltűnően 
ellentétes tulajdonsággal biró, egymástól lényegesen különböző 
lények nem lehetnek egymásnak létesítő okai. 

Bizonyos az, hogy ha valaha a szervezetben történő minden 
vegyi változást, a sejtek egész tektonikáját ismerni fogják, lia a 
fiziológiai folyamatokat sikerül csupán a fizikai és vegyi hatók-
nak tulajdonítani, az élet kérdése még akkor sem lesz megoldva, 
az életjelenségek okozója s hordozója, az élet lényege titokban 
marad. A megismert fiziológiai folyamatok indító okát, a működ-
tető titokzatos benső elvet az élőlényből a jövő tudása sem 
irthatja ki anélkül, hogy halottá ne tenné az élőt. 

Épen ezért: a természettudományok jelenlegi állására való 
hivatkozással nincs jogunk megoldottnak mondani az élettan 
alapvető kérdéseit. A modern természettudományos kutatások 
eddigi eredményeiből, pl. a radiológia ismert biztos tényeiből 
sem vonhatunk olyan következtetéseket, melyek az élet-re vonat-
kozó eddigi tudományos fölfogást megdöntenék. Túlzó következ-
tetésekkel kompromittáljuk a komoly tudományt. így a kiváló 
rádium-kutató Soddy is elvetette a sulykot, midőn azt mondotta, 
hogy «a rádium anyagfölötti képességei közös tulajdonságai 
annak az egész világnak, melyet mi tudatlanságunkban élettelen 
anyagnak neveztünk el. Ez a legfontosabb igazság, amire a 
rádium tanított bennünket.»1 Pedig az igazság az, hogy a radio-
lógiai kutatások összes eredményei sem változtatták meg az élő-

1 Fred. Soddi : A rádium. 1912. 133. 1. 
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és élettelen anyag közti lényeges különbséget, hanem csak az 
anyag szerkezetére vonatkozó régi nézetet rontották le. 

Valószínű, hogy idővel az élettani kutatások nagyszerű 
eredményei több probléma megoldását fogják lehetővé tenni. 
A radiologia fejlődésével sok rejtély eltűnése várható. A bioröntge-
nografia alkalmazása s főleg az ultramikroszkopikus kinemato-
gráfnak a sejtoszlás megfigyelésére való alkalmazása bizonyára 
megold majd több élettani rejtélyt, hiszen ama mozgófényképe-
ken a millimeter két ezredrészénél, vagyis egy fél mikronnál 
kisebb parányok mozgása is 20.000-szeres nagyításban látható. 

Az élettani kutatások eddigi eredményeiből határozottan 
igaznak bizonyult az, hogy gépelvi magyarázattal nem fejthető 
meg a legtöbb életjelenség. Abban igaza van Nietzschenek, hogy 
a lényegesen mechanikus világ lényegesen szellemtelen világ 
volna. 

A gépelvi életmagyarázat hivei napjainkban is kénytelenek 
bevallani azt, hogy elméletük sok jelenségre vonatkozólag tehetet-
lennek bizonyult. Hertwig Oszkár szintén beismeri, hogy a gép-
elvi magyarázat az élettan sok kérdésével szemben tehetetlennek 
bizonyul ; Allgemeine Biologie cimű könyvében olvassuk azt a 
szokatlanul nyilt megjegyzést, hogy aki az átöröklés elméletei 
iránt azért bizalmatlan, mert a theoriában föltételezett mechanikai 
történést a valóságban nem láthatjuk, az ne feledje: «dass es mit 
der mechanischen Erklärung viel anderer Lebensprocesse auch 
nicht besser steht.»1 

Az anyagelvi természetkutatók megkísérelték az élet eredését 
merőben kozmikus okokra visszavezetni és hogy következetesek 
legyenek : meghamisították az élet fogalmát, elfogadták az ősnem-
ződés be nem bizonyítható elméletét, tagadták a természetfeletti 
okot s ezért következetesen — bár nem tárgyilagosan — tagadniok 
kellett a fizikai és vegyi erőktől különböző életokot, melyet a 
dualisták ép azért fogadnak el, mert a fizikai s vegyi erőkből 
lehetetlen megmagyarázni az összes életjelenségeket s az anyagi 
erők elégtelensége miatt az élőlényben külön életelvet tételez-
nek fel. 

Szerencsétlen következetességgel elfogadták a monisták az 
önmagától való örök élő anyag hipotézisét, tagadták az élő és 
élettelen anyag közti lényeges különbséget, Haeckel ama nézetét 

1 O. Hertwig: Allgemeine Biologie. 1906, 621. 1. 
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idézik, hogy az összes természeti testek, melyeket ismerünk, mind 
élők és a különbség, melyet mi az élő és élettelen testek közt 
felállítunk, alapjában nem létezik. 

Az életelv egészen más természetűvé teszi az anyagot, melyet 
uralmába vesz. Egy csepp vízben mikroszkóp alá helyezett infu-
zóriumot etethetünk, megfigyelhetjük mozgásait, növekedését s 
egyéb életjelenségeit; csak arra kell ügyelnünk, hogy a vízcsepp 
élenyt vehessen fel. Ha a vízcseppet hirtelen 52° C-ra melegítjük, 
akkor az ázalékállatka nem mozog többé, elvesztette életét. 
A szerves vegytan összes eszközeivel sem sikerül a holt infuzó-
riumot önmagát mozgatásra bírni, bár testéből egyetlen anyag-
parány sem hiányzik, a vízcsepp is normális hőfokra hűlt le, az 
éleny rendelkezésre áll, de az ázalékállatka halott marad, mert 
eltűnt belőle az a valami, ami az élőt élteti s mely nélkül a 
szervezet halottá lesz. 

Nagy tévedés a monistáknak amaz elve is, hogy minden 
anyag élő. 

Az anyag lényegét nem ismerjük ugyan, mégsem tételez-
hetünk fel annak összetevő elemeiben oly tulajdonságokat, melyek 
az anyag nyilvánvalóan észlelhető tulajdonságaival lényegesen 
ellenkeznek. Nem okolható meg, hogy miért volna a merőben gép-
szerűen összehalmozott s a föltevés szerint lélekkel bíró, élő 
atomok összegének akarása, célt ismerő képessége, vagyis oly 
tulajdonsága, mely a különálló atomokban nem észlelhető. 

Újabban az elektron-elmélet alapjában átalakította a régebbi 
parányelméletet; az elektronok egyesüléséből lesz az atom, 
melyben az egyes elektronok meghatározott térben gyorsan 
mozognak, rezegnek. A test nem azonos tömecsekből és feloszt-
hatatlan parányokból áll, mint régebben gondolták ; már a parány 
is bonyolult szerkezet, benne mozognak a részecskék. Eme pará-
nyok tömeccsé tömörülnek, molekuláris mozgásuk van, de 
megtartják saját paránymozgásukat is. 

Valószínű, hogy alapjában minden anyag, az eredeti ősanyag 
is azonos természetű; a különféleségeket csak a részecskék csopor-
tosulása okozza. E föltevés szerint: a mozgás, illetve a vonzás 
az anyagi világ jelenségeinek az oka. Nem zárkózhatunk el ama 
gondolat elől, hogy a mozgás és vonzás szintén titokzatos jelen-
ségek; titkokkal pedig alig sikerülhet az anyag titokzatosságát 
eltüntetni. 

Az új parányelmélet nem fejtheti meg, hogy miért nyilvá-
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nulnak ellentétes természetű atomok a szerves és szervetlen világ-
ban? E kérdést csak az anyagtól különböző életelv szerepének 
elismerése segíti megoldani. 

Gyenge, bebizonyíthatatlan föltevésre építette elméletét 
Dippe, midőn a parányokat kezdettől fogva szervesekre és szer-
vetlenekre szétválasztottaknak minősítette. Egyébként e vélekedés 
nem új : Buffon szerint is kétféle volt kezdet óta az anyag, élő 
és holt. Dippe szerint: csak a már eredetileg szerves parányok 
csoportosulásában fejlődhetik lelki élet. 

E föltevést lehetetlen bebizonyítani; nem ismerünk ter-
mészettudományos tényt, pozitív adatot, mely e föltevés kiinduló-
pontját igazolná. Elméletileg ugyan nem mondható lehetetlennek, 
hogy az ősanyag már alapjában szerves és szervetlen való, de a 
tapasztalat a szervezetek anyag parányait a szervetlen parányok-
kal azonosaknak mutatja. Az összetételben való különbség, az 
élőszervezetet jellegző gyengénfolyékony halmazállapot a szer-
vetlen anyagot informáló életelv nélkül nem jön létre a termé-
szetben. Az életelv segíti szervezni, fölépíteni az élő anyagot, 
mely a legparányibb egyedben is olyan bonyolódott összetétel^ 
hogy alapelemeit eddig a legkitűnőbb optikai és kémiai eszkö-
zökkel sem sikerült megismerni. 

Fölösleges és észszerűtlen az élő szervezet minden parányát 
külön-külön lelkes lénynek gondolni. Nem kell minden anyagot 
élőnek vélni akkor sem, lia a tünemények hasonló nyilvánulásait 
észlelnők az élő és élettelen világban; az analóg jelenségekből 
nem következik az okok egyformasága. 

A monisták egyelvűségükköz a végsőkig következetesen 
megmaradva: élőnek mondanak minden anyagot, felújították a 
hylozoismus elméletét, melyet az ion természetbölcselők már 
az ókorban tanították.1 A hylozoismus elmélete szerint a világ-
egyetem egy lélekkel biró élőlény. Az újabb filozófusok pan-
pszichista fölfogása nagyon különböző. Többen, mivel az anyag 
lényegét nem ismerjük, hangoztatják annak lehetőségét, hogy az 
ultramikroszkopikus kutatások révén bebizonyul majd az anyag 

1 Natürliche Schöpfungs-Geschichte-jében írja Haeckel: »Ohne die An-
nahme einer derartigen niederen (nnbewussten) Empfindung und Willensbewe-
gung in aller Materie bleiben mir die einfachsten chemischen und physikalischen 
Prozesse unverständlich ; — beruht doch auf ihrer Annahme die ganze Vor-
stellung von der Wahlverwandtschaft oder der chemischen Affinität.» (200. 1.) 
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élő mivolta; csak a tökéletlen indukción alapul, hogy mi csupán 
a magasabb élőlényeknek tulajdonítunk érzést, akarást. 

Még önkényesebb Carneri-nak az a gondolata, hogy az 
egész izzó földteke eleven volt. 

A működés a lényeg természetének nyilvánulása, belőle 
következtethetünk a lény mivoltára. Ha minden lény él, akkor 
miért látjuk oly nagyon különbözően nyilvánulni az élő s élet-
telennek ismert anyagot? Miért van az élők világában megfelelő 
spontaneitás és miért van az élettelen világban a mechanismus 
kényszerítő vasszükségszerűsége? A szervetlen világban nyoma 
sincs az érzék és akarás életjelenségeinek! 

A szervetlen világban észlelhető jelenségeket, változásokat 
helyesebben magyarázhatjuk lélekkel biró atomok föltételezése 
nélkül. Az anyag kémiai változásai az elemek új elhelyezéséből, 
más viszonyából származhatnak ; fölösleges itt lélekműködés fölté-
telezésével az okokat szaporítani. A kristályképződésnél szintén 
elegendő az anyag erőinek s a parányok szabályos alakjainak 
egyensúlyra törekvését látni, nincs szükség ott benső alakító 
elvet, külön állagi formát föltételezni. 

Ha az önmagukban önálló, független atomok élőlények 
volnának, akkor érthetetlen volna a szerves élő egysége s kivált 
a szellemi működéssel biró lényekben az öntudat egysége. 

Az agyban és ideghálózatban rezgő atomok összege a 
halál beállta után nem végezhet semmiféle életműködést, külön 
oszolva sem nyilvánít az idegsejtek anyaga életjelenséget. E tény 
eléggé igazolja, hogy az atomok önmagukban élettelenek. 

A növényi életelv, meg az állati és emberi lélek létezése 
nem követeli, hogy minden lényt élőnek és lelkesnek tartsunk; 
ha az atomok lelkes lények volnának, akkor a léleknek az élet-
telen anyagban, pl. a kőben is valamikép nyilvánulnia kellene, 
nemcsak az élőszervezetben. A kristály parányainak egyensúlyra 
való törekvése nem lelki működés; a lelkes szervezet ép az 
egyensúly ellen működik, nem nyugalmat, hanem minél nagyobb 
tevékenységet, mozgást igyekszik kifejteni önmaga tökéletes-
bítésére. 

Ha minden atomnak van ismerő és érző képessége, akkor 
miért csak az agyvelő a gondolkodás eszköze? A vegytan az 
agy- és idegrendszer parányait végelemzésben az összes sejtek, 
meg a szervetlen anyag parányaival azonos természetűnek ismeri. 
Ha az alapjukban azonos természetű parányok : akár azonos, akár 
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különböző összetételben lényegesen ellentétes természetű műkö-
déssel nyilvánulnak, akkor a különböző oknak kell tulajdonítani 
eme jelenségeket. 

A szervetlen világban, főleg a kristályosodás folyamatában 
a minőségileg rokon parányok külső törvényszerűséggel sorakoz-
nak lehetőleg szilárd halmazállapotba. A szerves világban azon-
ban az egyén fejlődése bensőleg tervezett kép szerint történik; 
e kép kontúrjait a sejtben levő benső erők töltik ki színekkel ; a 
külső körülmények szintén hatással vannak e munkára. Az élő-
szervezetben a részek egymást kölcsönösen segítik, egyesült erővel 
tartják össze az egészet. 

A kristály homogén tömecshalmaz, a sejt pedig bonyolult 
szerkezet, benne a cytoplazma (a sejttestben), a karyoplazma (a 
sejtmagban), meg a centrosoma még külön-külön vegyileg hete-
rogén s célszerűen differenciálódott részek összetétele. 

Ama folyékony kristályok, melyeket Lehmann néhány évvel 
ezelőtt felfedezett, szintén határozott alakban tömörült, állandó 
egyensúlyban elhelyezkedett homogén parányrészek jegecesedései.1 

Bicske. Hajós József. 
(Folytatása következik.) 

1 Muckermann : Grundriss der Biologie. 1909. 37. 1. 



SZENT J E R O M O S TANA AZ EMBERI LÉLEK 
E R E D E T É R Ő L . 

JEROMOS, Ágoston kortársa, inkább exegeta; a dogmatikai és 
bölcseleti kérdésekben, mint Schwane1 is megjegyzi, nem oly 

éles az Ítélete, mint Ágostonnak. S mégis az emberi lélek ere-
detének kérdésében sokkal határozottabb nagy kortársánál, Ágos-
tonnál. Igaz, hogy Jeromos munkásságának nem a «dogma-
tikai», inkább az «exegetikai» jelző a jellegvonása; neki nem 
kellett küzdenie a pelagiánokkal, mint Ágostonnak, ki ugyancsak 
kivette munkarészét a pelagián eretnekség küzdőterén. Még az 
említett eretnekség kitörésének első idejében, Orosius spanyol 
peresbyter, indíttatva Ágoston nagy hírnevétől, 415-ben Afrikába 
jön, hogy Ágostontól sok más kérdésen kívül az emberi lélek 
eredetéről is helyes útbaigazítást és választ kapjon. Ágoston biz-
tos feleletet nem tudván adni,2 levél kíséretében Palesztinába kül-
dötte Jeromoshoz, abban az erős meggyőződésben, hogy tőle e 
nehéz kérdésben teljesen kielégítő és megnyugtató válaszban és 
oktatásban részesül. Ágoston kéri Jeromost levelében : «Taníts 
meg tehát, mit gondoljunk, mit mondjunk»3 a lélek eredetéről? 

Jeromosnak álláspontja a lélek teremtésének tana, a crea-
tianismus. E kérdéssel foglalkozik, midőn levelében Marcellinus-
hoz és Anapsachiashoz írja: «Vájjon az égből bukott-e le, mint 
Pythagoras philosophus és a platonikusok mindnyájan és Origenes 
vélik? Vájjon Isten tulajdon állagából van-e, mint a stoikusok, 
Manichaeus és Priscillian spanyol eretneksége gyanítja? Vagy 
tán régen teremtve Isten országában voltak, mint némely egy-
háziak ostoba vélekedéssel (stulta persuasione) tartották? Vagy 
Isten naponta teremti és küldetnek a testekbe, mint az evange-

1 Dogmgesch. I., 458. 
2 Szent Ágoston tana az emberi lélek eredetéről. Religio 1912, 42. 43. 
3 Ep. 166. VI., 17. M. T. 33, 728. 
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liumban írva van?» . . . Vagy nemzés útján kapjuk, «mint Tertul-
lián, Apollinaris és a nyugatiak legnagyobb része» tanítják ? . . • 
Hogy nekem mi a véleményem, «Riifinus elleni irataimban» 
megírtam.1 

Folytatólagosan Ágostonra hivatkozva ezeket ír ja: «Ott 
van a szent és művelt Ágoston püspök, k i . . . téged élőszóval . . . 
megtaníthat és a saját, sőt maga által a mi véleményünket is 
megmagyarázhatja». 

E szavakból még nem ismerjük Jeromos véleményét ; föl-
sorolta a nézeteket, anélkül, hogy bármelyiket határozottan 
magáénak is vallotta volna. De már e szavaiból is kitűnik crea-
tianista tanítása. Elfogadhatatlannak tartja azt az állítást, mintha 
Isten a lelkeket fogságban tartaná, honnan egyenkint küldi a 
testekbe; a creatianismushoz nincs megjegyzése, csak röviden a 
Szentírásra útal, míg Tertullián véleménye szerint — írja — egy 
rangban volnánk az állatokkal (anima... simili cum brutis animan-
tibus conditione subsistât). Egyedül a creatianismushoz nem tesz 
megjegyzést, hanem egyszerűen a Szent Szövegre hivatkozik; e 
hallgatásából is szabad következtetnünk állásfoglalására. 

De fölmerül egy nehézség. Ahelyett, hogy Marcellinusnak 
és Anapsachiasnak határozott tanítást adna, őket Ágostonhoz 
utasítja, kihez a jelen kérdést illetőleg is oly nagy a bizalma, 
hogy előzetesen, a priori magáénak valja azt, amit nekik mon-
dani fog. Hogyan egyeztethető ez össze Ágostonnak föntebb 
jelzett kijelentésével, mit a 166. levelében tett, midőn a kér-
désben választ adni nem tudván, Orosiust Jeromoshoz küldi, 
kinek megvallja: «tudni kívánom», hogy a több vélemény 
közül «melyiket válasszam?»2 Jeromos Ágostonra hivatkozik, 
Ágoston pedig semmi biztosat válaszolni nem tud. A nehéz-
ség csak fokozódik, midőn Ágoston az említett 166. levelében 
bevallja: «íme akarom, hogy az a vélemény (t. i. a lélek 

1 Ep. 126. M. T. 22, 1085—1086. Midőn Rufinus Aquilejában barátai-
tól értesült, liogy Origenes eretnekségével vádolják, saját védelmére két apolo-
giát írt, egyiket Jeromos ellen, a másikat I. Anastasius pápához. Jeromos ellen 
írt apológiájában válaszol Jeromos levelére, melyet Pammachiusnak és Oceanus-
nak írt, Anastasius pápának pedig orthodox hitéről tesz vallomást. Jeromos 
megsokalva a rágalmakat, Rufinus apologiáját, mit a pápának írt, két könyv-
ben részletesen megcáfolta. Rufinus levélben válaszolt, mire Jeromos harmadik 
könyvét is megírta Rufinus ellen. 

2 Esp. 166. III., 7. M. T. 33, 723. 
Religio, hi t tud. és bölcs , folyóirat . 37 
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teremtésének tana) az enyém is legyen, de állítom, még nem az.»1 

És kéri Jeromost, hogy «az Úr általa távolítsa el tudatlanságát.» 
Jeromos válaszol; Ágoston kétségét nem oszlatja el, sőt abban 
őt megerősíti. Ugyanis hivatkozik leveleire (a 166. és 167-ikre), 
melyekre válaszolni most nincs ideje (ad tempus respondere non 
potui), nem mintha azokban kifogásolni valót vélne, hanem mivel 
az apostol szerint «unusquisque in suo sensu abundet ; alius quidem 
sic, alius autem sic.» Sőt így folytatja: «Bizony, amit mondani 
lehetett és a Szent Iratok forrásaiból éles ésszel meríteni, meg-
tetted és kijelentetted.»2 A mondottak alapján tehát Jeromos és 
Ágoston e kérdésben — úgy látszik — egy ponton voltak, azaz 
Ítéletüket felfüggesztették; Jeromos tehát nem volt creatianista. 

Első tekintetre a nehézség nagynak látszik és pedig annál 
inkább, mivel Jeromos e levelet 415-ben írta és már a 126-ik 
levelében, melyet 411-ben írt, nem beszél világosan. Mint 
határozott creatianista csak előbbi irataiban beszél.3 Tehát úgy 
látszik, hogy élete végén egyik véleményhez sem csatlakozott. 

Megoldás. Jeromos már a Marcellinus- és Anapsachiashoz 
irott levelében — mint említettük — creatianista értelemben 
beszél ugyan, de nem határozottan.* Röviden hivatkozik előbbi 

1 Ep. 166. IV., 8 ; IX., 28. M. T. 33, 724. 732. 
2 Inter epistolas Aug. 172. M. T. 33, 752—753. 
3 Com. in- Eccles. (389—390-ben) ; Liber contra Joan. Hier. (398—399-

ben); Apol. adv. Ruf. (402-ben). 
4 Zöckler (Hieronymus. Sein Leben und Wirken aus seinen Schriften 

dargestellt, Gotha. 1865. 421.) ugyan azt állítja, hogy Jeromos a kétkedő Ágos-
tonra való tekintetből nem vallott határozottan véleményt. Ezt nem fogadhat-
juk el, mivel Jeromos midőn levelét irta, még mitsem tudott Ágoston álláspontjá-
ról e kérdésben ; sőt ez időben még semmit sem tudunk Ágoston kételyeiről 
és aggályairól. Jeromos a fenn jelzett levelet 411-ben irta, amikor Pelagius és 
Coelestinus tévelyeiket Afrikában elhinteni kezdették ; Ágostonnál pedig a pela-
gián eretnekség ellen folytatott hatalmas vitatkozásig kérdésünkkel nem talál-
kozunk. A pelagiánok ellen Ágoston csak 412-ben nyitotta meg vitatkozásai-
nak hosszú láncolatát három könyvével De peccatorum meritis et remissione 
et de baptismo parvulorum ad Marcellinutn. Ágoston ingadozását, kételyeit a 
lélek eredetére először 166-ik levelében tárja fel, melyet 415-ben írt. Jeromos 
tehát nem Ágostonra való tekintetből hallgatott ; állításunkat megerősítik Jero-
mosnak előbb idézett szavai is : «Ott van a szent és művelt Ágoston püspök, ki 
téged . . . élő s z ó v a l . . . megtaníthat és a saját, sőt maga által, a mi véleményün-
ket is megmagyarázhatja». Ha Jeromos Ágostonra való tekintetből nem beszélt 
határozottan, úgy ezeket nem írhatta volna. Hogy Ágoston tekintélye és tisztelete 
befolyásolta Jeromost véleményének határozott kijelentésében, a 166-ik levelére 
adott válasziratában mi is megengedhetőnek tartjuk. 
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műveire, mely hivatkozás kizárja azt, mintha élete végén ingadozott 
volna. Újból nem akar a kérdéssel foglalkozni, ezért küldi Marcel-
linust és Anapsachiast a nagy hirnevű Ágostonhoz, kinek inga-
dozó álláspontjáról még nem tudott. A két afrikai keresztény 
visszatér hazájába, de Ágoston kérdésükre válaszolni nem tud. 
Csak ezután ismeri meg Jeromos Ágostonnak tudatlanságát e 
kérdésben, mikor Ágoston 415-ben 166-ik levelében Jeromosnak 
feltárja nehézségeit, kérvén őt, hogy azokat oszlassa el. Jeromos, 
midőn Ágostont a vélemények között ingadozni látja, kitér a 
válasz elől, a kérdéssel újból foglalkozni nincs kedve, ezért kevés 
idejére hivatkozva írja: «ad tempus respondere non potni;»1 

megdicséri szorgalmát,2 de a kérdésbe nem bocsátkozik.3 Az 
összevetések után az idézett helyek nehézséget nem okoznak. 

Jeromos határozottan a creatianismus hive. Nem tagadható, 
hogy Jeromos egy időben a praeexistentianismust, vagyis a lélek 
előbblétezésének tanát vallotta,4 mert szent Pál efezusi leveléhez 
(386—387-ben) és az Ecclesiasteshez (389-390-ben) írt Commen-
tárában tényleg az emberi lelkek előbblétezéséről szól, de későbbi 
műveiben azt egyenesen elveti, különösen 84-ik levelében, melyet 
Pammachius és Oceanusnak írt (398-ban). Levele II. fejezetében 
Origenesről ezeket írja: «Dicsértem a magyarázót nem a dog-
matikust, értelmét nem hitét, a bölcselőt nem az apostolt.»5 

A III. fejezetben pedig kijelenti: «Ha nekem hisztek, Origenista 
sohasem voltam, ha nem hisztek, most megszűntem az lenni.»6 

A traducianismust, azaz a léleknemzés tanát nevetségesnek 
tartja, mivel nevetséges hinni, hogy a lélek nem Istentől, hanem 
a szülőktől származik. Hivatkozik a Szentírásra, mely tanítja, 
hogy a test visszatér a földbe, honnan vétetett, a lélek Istenhez, 
ki azt t e r e m t e t t e . 7 Ezért nevetség tárgyai azok («ex quo satis 
ridendi sunt»), kik azt hiszik, hogy a lélek a testtel együtt a 

1 Zöckler i. m. 421; Wolfsgruber: Augustinus. Padernborn. 1898. 441. 
2 Inter ep. Aug. 172. M. T. 33, 753. 
3 Ágoston ennek dacára is reménykedett, hogy Jeromostól a lélek erede-

tére határozott választ kap, amint azt 190-ik levele bizonyítja, melyet 
420-ban írt. 

4 Harnack: Lehrb. d. Dogmgesch. II., 132; Werner: Oesch. d. apol. u. 
pol. Lit. d. christl. Th. II., 331 ; Zöckler i. m. 409. 

5 Ep. 84 c. 2. M. T. 22, 744. 
6 M. T. 22, 746. 
7 Com. in Eccles. 12, 7. M. T. 23, 1168. 

37* 
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szülőktől átszármazik, nem pedig Isten teremti. A Szentírás alap-
ján is «világos, hogy Isten a lelkek szülője, nem az emberek.»1 

E szavak is mutatják, hogy Jeromos a creatianismus hive.2 

Sajátságos, hogy Ágoston a Szentírás szavait («et revertatur 
pulvis in terram suam, unde erat, et spiritus redeat ad Deum, 
qui dédit illum» Eccles. 12, 7.) nem találta elégségeseknek a 
creatianismus bizonyítására; ő úgy képzelte, hogy a szent író 
egyedül az első ember teremtésére vonatkoztatta, midőn testét 
Isten a földből alkotta és az élet lehelletét (spiraculum vitae) 
arcára lehelte.3 Igaz, hogy a Szentírás e kérdésben nem nyilat-
kozik teljes világossággal, amiért a hagyományt kell megkér-
deznünk. A hagyomány alapján Jeromos a creatianismust egy-
házi tannak, «ecclesiasticum»-nak mondja. 

Midőn t. i. Rufinus és Jeruzsálemi János között ellenséges-
kedések támadtak, ez alkalmat Jeromos felhasználva Jer. János 
ellen írt egy könyvet «Contra Joannem Hierosolymitanum epis-
copum ad Pammachium» címmel, melynek 22-ik fejezetében 
védelmezi azt a nézetet, mely szerint Isten nap-nap után teremti 
a lelkeket és küldi a testekbe.4 Megcáfolja János nézetét és kér-
désekkel iparkodik őt sarokba szorítani: «Vájjon átszármazás 
útján az esztelen állatokhoz hasonlóan: hogy miként test a test-
ből, úgy származzék lélek a lélekből? Vagy bizonyára (ami egy-
házias az Üdvözítő szavai szerint: quod ecclesiasticum est se-
cundum eloquia Salvatoris)... naponta teremti Isten a lelkeket.»5  

Bellarmin szerint Jeromos e szavak alapján «határozottan taní-
totta, hogy katholikus hittel kell tartanunk, hogy a lelkek nem 
a szülőktől származnak, hanem teremtetnek.»6 Mazzella még 

» I. h. 
2 «Was uns hier interessirt, ist die Frage, ob in dieser Stelle die unmittel-

bare Erschaffung der Seelen ausgesprochen ist, im Unterschiede vom Ursprung 
des Leibes. Der heil. Hieronymus ist entschieden dieser Meinung». Heinrich : 
Dogm. Theol. VI. Mainz. 1887. 278. V. ö. Z. f. k. Th. VII. 1883. 198-199. 

3 Ep. Aug. 166, VIII. 26. M. T. 33, 731. Z. f. k. Th. i. h. 
4 M. T. 23, 389—390. V. ö. Zöckler i. m. 404. 
5 Ezt a Szentírás három helyére hivatkozva állítja. «An certe (quod 

ecclesiasticum est secundum eloquia Salvatoris) Pater meus usque modo ope-
ratur, et ego operor (Joan. 5, 17); et illud Isaiae: Qui format spiritum homi-
nis in ipso et in psalmis : Qui fingit per singulos corda eorum (Psal. 32, 15), 
quotidie Deus fabricatur animas». M. i. h. 

6 Disp. de controversiis christ, fidei. etc. Venetiis. 1721. L. IV. c, 
XI. 123. 



SZENT JEROMOS TANA AZ EMBERI LÉLEK EREDETÉRŐL 557 

tovább megy és Jeromos «egyházias» kifejezéséből oda követ-
keztet, hogy a creatianismust már Jeromos idejében nagyon sokan 
(innumeri primique subsellii doctores) tartották.i 

De újból nehézséggel találkozunk, mert nem mond-e ön-
magának ellen Jeromos, midőn a fentebb említett 126-ik levelé-
ben azt írja: Vagy nemzés útján kapjuk, «mint Tertullian, Apolli-
naris és a nyugatiak legnagyobb része (maxima pars Occidenta-
lium) tanítják?» Mi alapon állíthatta Jeromos a nyugatiak véle-
ményének a traducianismust, melyet ő maga «nevetséges»-nek 
tartott és melyről Rufinus azt írja: «a latinok között Tertullian 
tartotta vagy Lactantius és talán néhányan mások (nonnullos 
alios).»2 

Maga Rufinus a nyugatiak közül alig tud Tertullianon kívül 
valakit megemlíteni, ki a lélek teremtését tagadná. Hogy Lactan-
tius a léleknemzést tanította volna, Rufinus is kételkedve engedi 
meg, sőt Lactantiust még így sem lehet a traducianismus hivének 
állítani, amint azt Jeromos szemébe is vágja Rufinusnak Apoló-
giája 111. könyvében: «Lactantiusról a legvilágosabban hazudsz».3 

A pelagiánok az áteredő bűnt tagadták arra való hivat-
kozással, hogy az áteredő bűn létezése kizárja a creatianismust. 
Midőn Jeromos e levelét (126.) irta, Ágoston véleményét még 
nem ismerte és a «maxima pars Occidentalium» kifejezést azért 
használta, mivel nyugaton sokan Apollinaris véleményéhez csat-
lakoztak. Kleutgen kételkedik, mintha Jeromos a jelzett kifejezés 
alatt katholikusokat értett volna; mások (Mazzella, Pohle, Hein-
rich) szerint Jeromos a dolgot nagyította. 

A nehézségek eloszlatása után Wolfsgruber szavaival4 állítjuk: 
«Hieronymus... entschiedener Kreatianer» volt. 

Budapest. Dr. Weber Pál. 

1 De Deo creante . . . Romae 1890. 395. 
2 Apol. Hier. adv. Ruf. II., 8. M. T. 23, 450. Ugyanitt Jeromosnál 

olvassuk, hogy maga Rufinus egyik véleményhez sem csatlakozott. Eskü alatt 
(Deo teste) állítja, hogy olvasta ugyan a különböző véleményeket, de még 
tudatlanságban van (adhuc ignorare confiteor), kivéve, amit az egyház tanít, 
hogy «Deum esse et animarum et corporum conditorem». Jeromos minden-
áron a creatianismus hivének igyekezett őt megnyerni, amint mutatja ellene 
írt Apológiájának II. könyve (n. 4. M. T. 23, 446—447). Ez is Jeromos creati-
anista álláspontja mellett szól. 

3 ir... de Lactantio apertissime mentiaris». V. ö. Z. f. k. Th. VII. 
1883. 202. 

4 I. m. 441. 



NÉHÁNY SZÓ JÉZUS NEMZETSÉGTÁBLÁJÁHOZ, 
LUKÁCS 3, 23—38-BAN. 

ISMERETES dolog, miképpen szokták Jézus kettős nemzetségtáb-
láját (Máté 1, 1—16 és 3, 23—38.) egymással összeegyeztetni. 

A helyes magyarázat kimutatja, hogy a két nemzetségtábla között 
valóságos ellentét nincs, az ellentmondás csak látszólagos. A jelen 
sorokkal nem óhajtom a különböző összeegyeztető elméleteket 
felújítani; csak szövegkritikai szempontból szándékozom néhány 
szót szólni a Lukács-féle nemzetségtáblához. Úgy látszik, hogy 
a 24—31. versek a sokszoros másolás folytán annyi szövegkritikai 
változáson mentek keresztül, hogy eredeti alakjukat visszaállítani 
teljes lehetetlenség 

A Lukácstól közölt nemzetségtábla Józseftől Ádámig 75 
nevet tartalmaz és három részre osztható : 23—31. Jézus ősei Józseftől 
Dávidig, 31—34a. Dávidtól Ábrahámig, 34a—38. Ábrahámtól 
Ádámig. A második és harmadik rész őseit jól ismerjük az 
ószövetségi szentírásból és a második részben Máté felsorolásá-
ból is. Az első részből szent Józsefen kívül csak Zorobabel és 
Salathiel ismeretesek (27. v.). 

A szövegromlások az első részben vannak. József és Dávid 
között nemzetségtáblánk 40 tagot sorol fel s ezek nevei közül 
14 Sma.% Á£yó[J.evov, vagyis az egész ó- és újszövetségi szentírásban 
csak egyszer fordul elő. E nevek — valószínű héber alakjukkal 
együtt — a következők: 

23. V . Mathat — MarS-áx — nnű 
24. V . Melchi — MeX)(£t — 

Janne — 'Iavvaí — vagy 
Hesli — 'EaXet — "^PH 
Nagge — Nayy«' — 135 

27. V . Resa — Trjaá xc-i 
28. V . Melchi — M e a / E Í — 
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Addi 'ASSet i'nx 
Cosan Kwaxp, — DDÍp 
Elmadan — 'EXjiaSájx — oTrabs 

29. v. Jorim — Tcopeóji — D-n-r 
Mathat Maxö-áx — nrra 

31. v. Melea — MeXsá — 
Menna — Mevvá — 1?7>3 

E nevek közül Jorim ('Iwpeí^, 29. v.) talán helyesen •VP, Melchi 
(MSÁ/EÍ, 23. és 29. v.) neve MàAxoç-ra emlékeztet (Ján. 18, 10.), 
Janne ('Iavvaí, 24. v.) pedig 'Iavv^ç-re (Timoth II. 3, 8.). Mathat 
és Melchi nevek kétszer olvashatók a nemzetségtáblában (23. és 
29, illetve 24. és 28. v.), a többi név azonban határozottan XTKXE, 
ÁEyófievov. Ezeken kívül a 26 név közül Levi kétszer szerepel (24. 
és 29. v.), Joseph háromszor (24. 26. és 30, v.), Mathatias kétszer 
(25. és 26. v.), és Juda kétszer (26. és 30. v.) ; de úgy ezek, mint 
a többi 17 név a bibliából nagyon is ismeretesek. 

A szentíráson kívül álló ókori források közül a zsidó nevek-
nek igen gazdag tárházát az elephantinei papyrusok nyújtják. Az 
ú. n. nagy névjegyzék (18. papyrus) egymaga szinte kétszáz 
jámbor adakozónak vagy atyjának nevét örökítette meg; de bár 
a Lukács-féle genealógia egyéb nevei (Nahum, Mahath, Semei, 
Johanan, Neri, Nathan) az elephantinei papyrusokon épp úgy 
megtalálhatók, mint az ószövetségi bibliában, a Áeyó êvov 
nevek közül csak Melchi nevére emlékeztető név van a 27. pa-
pyrus 2. sorában: íróba. 

A Máté-féle genealógiában három fea!; Áeyójievov van: 

13. v. Azor — AÇwp — TIR» 

14. v. Achim — ' A x ^ — talán "p^ 
Eliud — 'EXioiiS — -nmbií 

De ezek közül TIT* megtalálható a 2 0 . elephantinei papyrus 
8. sorában es ha Achim héberül csakugyan 701, egészen ószö-
vetségi névvel van dolgunk; s így voltaképpen a 42 név közül 
csak egy a anaç Xsyófisvov. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy az ószövetségben mily nagy a 
nemzetségtáblák száma, főleg a Genesisben, Józsue könyvében, 
a Krónikák I. könyvében, Ezdrás és Nehemiás könyveiben, egy-
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szerűen lehetetlennek látszik, hogy Jézus nemzetségtáblájában 
Dávidig, 40 ős közül 14 vagy legalább is 10 olyan nevű legyen, 
amilyen az egész szentírásban és más zsidó emlékeken nem 
fordul elő. Ez 35 vagy legalább 25 százaléknak felelne meg. 
Éppen azért egészen önként kínálkozik az a föltevés, hogy e nem-
zetségtábla nevei kritikailag nem épek és helyreállításukra vál-
lalkozni— egyéb források hiánya miatt — meddő fáradság volna. 

A régi és ujabb evangelium-kommentárokban a genealó-
giák szövegkritikai méltatását nem igen találtam meg; a magya-
rázók inkább csak azt bizonyítják, hogy a zsidó felfogás szerint 
egy személynek kettős nemzetségtáblája lehetséges és keresik a 
módot a látszólagos ellentmondások kiegyenlítésére. Valljuk 
meg, a sugalmazás és történelmi tekintély szempontjából egyedül 
ez a fontos. A Lukács-féle nemzetségtábla kritikai romlásai sem 
a sugalmazásnak, sem a történelmi hűségnek kérdését nem érintik. 

Nagyvárad. 
Dr. Pataky Arnold. 



A magyar róm. kath. egyház a céljog és célvagyon theoriája 
szempontjából. Irta dr. Gróh József ügyvéd. Budapest, Kilián 
Frigyes utóda. 1913. 106 1. Ára? 

Számos monográfia, jogelméleti és jogtörténeti tanulmány 
jelent meg hazánkban az utóbbi időben, melyek a katholikus 
egyházi vagyon eredetét, jogi jellegét, történeti kialakulását, 
rendeltetését magyarázzák, fejtegetik. Az egyházi vagyon kelet-
kezése és jogi mibenléte iránt való eme széleskörű érdeklődést 
a változott idők jelének kell minősítenünk. Ugyanis egy részről 
a nemzetközi társadalmi demokrácia elvi szempontból támadja a 
katholikus egyház vagyonjogát, melyet az egyháztól mint arra 
illetéktelen és jogosulatlan birtokostól elvenni és a társadalom 
közös tulajdonává lefoglalni törekszik programmszerűen. Egyes 
nem-katholikus túlzók pedig más részről az 1848-iki törvény-
hozás által kimondott hitfelekezeti jogegyenlőség és kölcsönös 
viszonosság elvét félremagyarázva a kath. egyház vagyonából 
osztozkodni kívánnak és hamis történeti és jogelméleti alapon 
törekvéseik jogosultságát védelmezik, amelyeknek végső állomás : 
az egyházi vagyon szekularizációja. 

A kath. autonómiának régtől fogva vajúdó és még mindig 
meg nem oldott kérdése is hozzájárul ahhoz, hogy az egyházi 
vagyon oly sok tárgyalás és tanulmány tárgyát képezi a hazai 
jogi irodalom termékeiben. Sok jogi és történeti tudást értékesí-
tenek íróink az egyházi vagyon megvédelmezésére az elmélet és 
történelem terén fellépő jogtalan megtámadtatásokkal szemben. 
Felvonultatják a hazai okmány- és törvénytárak arzenáljában 
fellelhető bizonyító érveket az egyházi vagyon megvédelmezésére 
és a támadó keresletek visszaverésére és megcáfolására. 

Szerzőnk, kinek nem régiben jelent meg egy egyházjogi 
tanulmánya a magyar kath. papság után való örökösödési jogról, 
jelen munkájában a céljog és célvagyon jogelmélet szempontjából 
teszi tanulmányozás tárgyává a kath. egyházi vagyont hazánkban és 
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tiszteletre méltó igyekezettel iparkodik kimutatni, hogy a magyar-
országi kath. egyházi vagyont az újabban nagyon népszerűvé 
vált céljog és célvagyon jogelmélet szempontjából is igen hatá-
sosan meg lehet a tudomány nevében védelmezni a jogtalan 
támadások ellenében. 

E célból az egyházi vagyont egészében és alkotó részei-
ben teszi boncoló vizsgálódása tárgyává és értékesíti történeti, 
de kiváltképen jogi tudását kitűzött célja érdekében az egyházi 
vagyon tudományos, jogelméleti megvédelmezésére az ellenkező 
jogi felfogásokkal szemben. 

Könyve egyébként a következő hét fejezetre osztva tár-
gyalja a felvett joganyagot: I. A róm. kath. egyház alapintéz-
ményei a magyar jogrendszerben. II. A hitközség, plébánia és a 
helyi egyházi vagyon egymáshoz való viszonya. III. A helyi 
egyház egysége a jogalanyiság, jogvédelem szempontjából. 
IV. A róm. kath. egyházi javak kapcsolata a magyar állam terü-
letén s az egyházi javak tulajdonjogának kérdése. V. A plébá-
niával összefüggő egyházi vagyon alapítványi jellege. VI. Az 
egyházi vagyon tulajdonjogára vonatkozó vélemények. VII. Az 
állam és egyház rendelkezési joga az egyházi vagyon körül nap-
jainkban. A fejlődés iránya. 

Dicséretre méltó szorgalommal és nagy tudásra és tájéko-
zottságra valló jogi készültséggel igyekszik szerző kimutatni, 
hogy a magyarországi kath. egyházi vagyont mily hathatósan 
és sikeresen lehet elméletileg épen úgy, mint a joggyakorlat szö-
vevényes útjain megvédelmezni az újabbkori és sokak által 
idegenkedéssel fogadott és megcáfolt céljog és célvagyon jog-
elmélet elvei alapján. 

Úgy az egyházi vagyon összeségét, mint ennek egyes 
alkotó részeit, intézményeit és válfajait a céljogi elmélet látó-
szögéből vizsgálja és megvilágítja ezeknek az egyházi vagyon 
egyeteméhez és egymáshoz való jogi viszonyát és mindezeknek 
a magyar vagyonjogi jogrendszerbe való beleilleszkedését és az 
elmélet kifejtéséből levezeti a további jogi következtetéseket. 
A célvagyon elméletét és alapelveit szerző sem az egyéni 
vagyonra, sem az egyházi vagyonra nézve egyáltalában nem 
tartja veszedelmeseknek, miként katholikus egyházi írók és szak-
férfiak. Sőt ellenkezőleg szerző azt a felfogást vallja, hogy a kath. 
egyház még nem tisztázott vagyonjogi kérdéseinek megoldását 
épen ez a jogelmélet teszi lehetővé és ezeknek a jogi kérdések-
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nek teljes felderítésére épenséggel a kath. egyházi vagyon töké-
letes jogvédelme érdekéből egyenesen rá van utalva. Nem talál 
továbbá szerző ebben az elméletben semmiféle olyan elvet vagy 
tételt, amely az állami hatalom esetleges szekularizáló kísérletei 
számára tudományos alapot nyújthatna. Különleges hazai viszo-
nyaink között pedig szerinte a célvagyon elméletének elfogadá-
sára és méltánylására határozottan szükség van, mivel nálunk 
szüntelen csak az egyház vagyonának és intézményeinek jogala-
nyiságát feszegetik, azonban az egyházi vagyon feletti rendelke-
zési jog tekintetében az államhatalomnak egyre tágabb teret 
juttatnak. E célvagyon elméletének hangoztatása az ebből szár-
mazható hátrányokat megakadályozza. 

Bármennyire méltányoljuk és nagyrabecsüljük is szerző 
jogi készültségét és nemes szándékú törekvéseit, mindazáltal 
mégsem értünk egyet szerzőnek a célvagyon jogelmélettel szem-
ben elfoglalt tudományos álláspontjával, sem pedig azokkal a 
jogi következtetésekkel, melyeket oly meggyőzően igyekszik 
előrebocsátott jogelvei alapján az egyházi vagyon megvédelme-
zése érdekében levezetni. Mert elvégre is bármennyire helyt-
állónak és az egyházi vagyonjog biztosítására előnyösnek véle-
ményezi is szerző a német jogtudósok által kitalált és rendszerbe 
foglalt célvagyon jogelméletet, mi mégis tévesnek és következ-
ményeiben úgy a magánjogi vagyontulajdonra, mint az egyházi 
vagyonra is veszedelmesnek tartjuk Ihering, Brinz, Windscheid, 
Köppen, Bekker, Demelius és más német jogászoknak eme jogi 
elméletét, melynek nálunk legnagyobb előharcosa Schwartz 
Gusztáv (Jogállam 1906. I—III. f. 1907. I. f. Jogtud. Közlöny 
1907. 13. sz. stb.). 

Egyébként nagy elismeréssel adózunk szerző alapos fejte-
getéseinek, legnemesebb szándékú törekvéseinek, melyekkel az 
egyházi vagyon tulajdonjogának védelmére kel és őszintén örü-
lünk, hogy világi jogászaink körében is akad oly alapos készült-
ségű és az egyházjog terén is kifogástalan érzületű szakember, 
aki ily lelkesen és nemes igyekezettel tör lándzsát az egyházi 
vagyon jogi védelmezésére. 

Habár szerző alapvető kiindulásával, a céljog és célvagyon 
jogelmélet tekintetében vallott nézetével és jogi levezetéseivel 
nem is értünk mindenben egyet, szívesen ajánljuk munkáját az 
érdeklődők figyelmébe, mert belőle sok hasznosat és értékesít-
hetőt tanulhatunk. Dr. Tauber Sándor. 
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A filozófia története Thalestől Platónig. Összeállította 
Zivuska Jenő. Beszterczebánya, 1912. 

Irodalmunk még nagyon szegény bölcselettörténeti szak-
munkákban. Úgy a részleges, mint az általános kutatás terén 
kénytelenek vagyunk idegen országok termékeit használni. Ezen 
a bajon akart segíteni Zivuska, mikor a görög bölcselet első 
korszakának történetét magyar nyelven összeállította. Nem nyújt 
eredeti munkát, hanem, amint maga is megjegyzi, idegen szer-
zők kutatásainak végeredményeit adja az egyetemi ifjúság és az 
érdeklődő kezébe. Műve eszerint csakis a németül nem értő 
közönség szempontjából mondható hézagpótlónak. 

A szigorúan vett történelmi részt illető kifogásaink a szerzőt 
természetesen nem érinthetnék, hanem azoknak szólna, akiktől 
eredményeit kölcsönözte. Ezt a szempontot tehát figyelmen kívül 
hagyjuk megbeszélésünkben. Elsőrangú kutatókat választott veze-
tőiül, akikre az egyetemi hallgató mindig nyugodtan hivatkoz-
hatik, lia a szakember nem is ért egyet velők mindenben. Vezetői 
megválasztásában részemről csak azt kifogásolom, hogy néha 
túlságosan támaszkodik Zellerre. E nagy tudós felfogásában is 
van szava az egyoldalúságnak, amint azt főképen a görög filo-
zófia és vallás viszonyát illetőleg szemére hányták neki. Ennek 
nyomait szerzőnk művében is megtaláljuk. Nem akarom ezt a 
kérdést sokat bolygatni, de igazán nem jól hangzik, ha így 
írunk Anaximandrosról : «Azonkívül erős csapást mért a mythi-
kus képzeletre. Ez ugyanis a világ keletkezését időhöz köti». . . 
s most azt hinnők, hogy a következő mondat súlya igazán agyon 
nyomja a görög mythologiát s vele együtt az összes — jobban 
megalapozott — de egészen hasonló tételt valló nézeteket is. 
Ehelyett azonban szánalmas valószínűséggel kell megelégednünk, 
mert, amint a szerző mondja «Anaximandros pedig valószínűleg 
az egymásra következő világok végtelen sorát vette föl» (47. old.). 
Mennyivel másként hangzott volna, ha e sejtés helyett pl. Windel-
band egész határozott és az Anaximandros-féle ősanyag tulajdon-
ságaiból leszűrt állításaival jelezte volna a filozófia haladását a 
mythikus képzelet fölött. (V. ö. Windelband, Lehrb. der Oesch. 
d. Phil. 5. Aufl. Tübingen 1910. S. 28.) 

A pythagoreismus eredetét nem hiszem, hogy hangtani 
vizsgálódásokban kellene keresnünk. Sokkal közelebb áll hozzánk 
a föltevés, hogy a magokban a dolgokban tapasztalt szabálysze-
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rűség vezette e bölcseletet arra a gondolatra, hogy minden 
dolog lényege a szám. Az előbbi talán egyes elnevezésekre 
adott alkalmat, vagy egyik forrás gyanánt tekinthető, de amint 
Aristotelesből (Metaph. I. 5.) kitűnik, a közelebbi okot a dolgok 
és számok közötti hasonlóságban kell keresnünk. Egyáltalában 
nem kell-e a kovács-mesében igazi mesét látunk? Kissé merész-
nek tartom, ha Archytast Sokrates előhírnökének nevezi a szerző. 
(93. oLd.) Nem kell-e fordítva mondanunk? Ismert és hihető 
életrajzi adatai nem szólnak a biztos előhirnökség mellett. 

Sokratesről önálló véleményt akar adni a szerző. «A tartós 
kielégülés» hypothesise kétségkívül kiegyenlíti Xenophon és 
Platonból merített adataink ellenmondásait, sőt még nagyobba-
kat is ki lehetne vele egyeztetni, de félő, hogy így nem festünk 
hű képet Sokratesről. A tartós kielégülésre való törekvés akarati 
működésünknek szükségszerű törvénye. Hősies cselekedeteink 
elemzése épúgy emellett szól, mint a magát teljesen autonóm-
nak valló bölcs tevékenységének szemlélete. A tartós kielégülésre 
való törekvés tehát teljesen nyiltan hagyja a kérdést, hogy 
miben látjuk a jót vagy épen a legfőbb jót. Ennek a mértéke 
szerint nem lehet tehát kimérni, hogy mi a jó, mert az erkölcsös 
cselekedet épúgy szolgálhat tartós kielégülésül, mint az erkölcstelen 
s ha az egyik kielégít, a másik pedig nem, azt a tartós kielégülésen 
kívül álló tényezőkben kell keresnünk. Ilyen tényezőket Sokrates 
is ismert, de másként értesít róluk Xenophon és másként Platon. 
Hogy miért, különbözőképen oldják meg a tudósok. Szerzőnk 
megoldását elfogadhatjuk annyiban, hogy ez a szempont Sokra-
tesnél is szerepet játszott, úgy mint minden embernél és hogy 
ebbeli megfigyelését talán ki is mondotta, sőt az erényes cselek-
véssel járó kielégülést tudatosan is kereste. Ezzel a Xenophon-
féle eudaimonismus tényleg nemesebb színezetet nyer. De már 
a hypothesisnek ezt a részét is történelmileg jobban meg kell 
alapoznia szerzőnknek. Az életrajzi adatok, amelyekre hivatkozik, 
természetesen magyarázhatók így, ámde nézetem szerint csakis 
azért, mert a tartós kielégülést akaratunknak már említett műkö-
dési módja miatt minden cselekedetre rá lehet magyarázni. Ámde 
nem látom bebizonyítottnak, hogy szükségképen így magyará-
zandók történelmileg Sokratesről, mivel olyan példák ezek, 
amelyeknél inkább az erény iránti nagyrabecsülésre gondolunk 
először mint öntudatos motívumra, nem pedig a tartós kielégü-
lésre. Nem láthatunk továbbá e hypothézisben kielégítő feleletet 
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a probléma másik és fontosabb oldalát illetőleg, hogy t. i. mivel 
mérte Sokrates a tartós kielégülésre alkalmas jókat, vagyis más 
szóval, hogy tulajdonképen mit tartott jónak. Itt kezdődik az 
egymásnak ellenmondó adatok özöne. Az utilitarista és a per-
fectionista Sokrates állanak egymással szemben. Melyiknek adjunk 
előnyt? Szerzőnk megoldása után époly tanácstalanul állunk, 
mint előtte s történelmileg csak annyit sejthetünk, hogy Sokra-
tes ethikája szilárd metafizikai alap hiányában nem adhatott biz-
tos és állandó meghatározást a jóról, hanem gyakorlati irányá-
nak megfelelően majd így, majd úgy határozta meg. Szerzőnk 
hypothesisének, mint rendszerint minden egyeztető nézetnek 
nagy előnyei vannak, de említettem gyöngéje miatt aligha talál 
visszhangra. 

A szerző nem akart dogmatikusan tárgyaló kézikönyvet 
irodalmunkba átültetni. A saját filozófiája dogmáiból azonban 
mégis belecsúszott néha-néha valami. Ha pl. a 229. oldalon azt 
írja, «hogy az öntudatos ész, az ember mint gondolkodó lény 
minden dolognak a mértéke, föltétlenül igaz» — akkor olyasmit 
állít, ami nem feltétlenül igaz, hanem csak bizonyos filozófia 
rendszerek meg nem alapozott postulatuma. Egyik-másik refle-
xiója nem mondható helyén valónak. «A boldogság maga az 
erény» írja (310. old.) s hozzá fűzi, hogy ez «tőlük kezdve Kantig 
uralkodó nézet» volt. Korántsem. Ha más nem, legalább is a 
keresztény filozófia biztosan másként gondolkozott s már jóval 
Kant előtt mást tanított egy filozófus sok más társával együtt, 
amint szent Tamás műveinek felületes olvasása után is meggyőződ-
hetünk erről. Miért ne adjuk meg ezeknek a magukét? Ugyan-
ezt kell mondanunk a hylozoismushoz fűzött megjegyzéséről is. 
(40. old.) Galilei és Newton kora nem mondható határkőnek e 
tekintetben. Azelőtt épúgy cáfolták e nézetet, mint ahogyan 
azóta is többen védték és Fechner meg Paulsen nevei minden 
bizonnyal nem zárták le azok névsorát, akik mellette foglalnak 
állást. 

A szerző gondos munkát végzett, de még sok dolga akad, 
amíg műve tökéletessé lesz. Több alapos kritikai megjegyzésre 
föltétlenül szüksége van, hogy céljának megfeleljen. Ez nagy érté-
ket kölcsönöz a bölcselettörténeti műveknek s az a közönség, 
amelyhez szerzőnk szól, megkívánja az ilyen szilárd vezetést, 
mivel nem jártas még annyira a bölcseletben, hogy önálló véle-
ményt alkothasson az egyik vagy másik bölcselő hiányairól és 
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előnyeiről. Nyelvezet és átlátszó tárgyalás tekintetében is szüksé-
ges az átdolgozás. 

Grác. Dr. Horváth Sándor O. P. 

Dr. Josephus Kachník : Ethica socialis sea sociologia. Olo-
mucii, sumptibus R. Promberger, Bibliopolae. 1909. Pretium: 
cor. 6-60. Pag. 285. 

A mai forrongó világban, mikor az egész társadalom 
vajúdik, a régi formák részint per fas, részint per nefas ropognak, 
az új formákra nézve pedig még a legjobbak között is igen 
nehezen alakulnak ki egységes, helyes elvek: a mai világban 
csak természetes, hogy az egyházi körök is élénk érdeklődéssel 
fordulnak a társadalmi kérdések felé és ennek folytán már a 
szemináriumokban is beavatják a növendékpapokat a társadalom-
tudományoknak problémáiba. 

Erre a célra jó tankönyvekre is van szükség. Dr. Kachník-
nak munkája, melyről szólunk, tankönyvnek minden tekintetben 
kitűnően beválik. Különösen ajánlja az, hogy nemcsak leg-
újabb, hanem tartalmában is legjobban megfelel a társadalom-
tudomány, kivált a nemzetgazdaságtan mai állásának. Azért oly 
tanfolyamoknál, melyeket latinul tartanak, tankönyvül igen 
ajánlatos. 

Szerző annyi anyagot ölelt föl, amennyit a növendékek egy 
év alatt kényelmesen és alaposan áttanulmányozhatnak. Szól 
pedig első sorban az államról és a esaládról, megvilágítván 
mindama kérdéseket, melyek e két társaságra nézve manapság a 
leghevesebb vitáknak tárgyát képezik. Azután a gazdasági ter-
mészetű problémákat kezdi tárgyalni, úgymint a munka és a 
munkabér kérdéseit, a tulajdonjogot, a socialismust, mint oly 
hypothesist, mely az összes szociális bajoknak orvoslására vállal-
kozik. Két jeles tulajdonságát emeljük ki ezen fejtegetéseknek: 
az egyszerű, nagyon világos előadást, mely a legbonyolultabb 
természetű gazdasági kérdéseket is érthetőkké teszi és azt az 
egészséges érzéket, mellyel szerző a pro és contra bizonyítékok 
közül mindenütt azokat emeli ki, amelyeket az élettapasztalás a 
legérzékenyebben igazol. (V. ö. p. o. a communismus bírálatát.) 
Az első jó tulajdonság annál becsesebb, mivel kezdőknek irányí-
tásáról van szó; a második jellemző vonás pedig megóvja az 
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olvasót attól az elvont, légies gondolkodásmódtól, mely sehogyan-
sem tudja magát a való életig átdolgozni. 

Az utolsó nagy fejezet a liberalismust mutatja be úgy 
lényegében, mint ama gyászos hatásaiban, melyeket a társada-
lomnak egyes osztályaira, főleg a földmivesek, iparosok és a 
munkások osztályára gyakorolt. Szerző helyesen leírja az egyes 
társadalmi osztályoknak gyötrelmeit, azoknak okait, de meg az 
orvoslásnak módozatait is, melyeknek ecsetelésében nagy böl-
cseséget és tapasztalást árul el. Ennek illusztrálására szolgálhat 
p. o. a földmívesek helyzetéről szóló fejezet, mely minden tekin-
tetben mintaszerű. Három nagy hasznot meríthet minden olvasó 
a jeles tankönyvből. Először megismeri és meggyülöli a libera-
lismust, társadalmunknak legnagyobb átkát és azt is megtudja, 
mely oldalról lehet ezt a gonosz démont sikerrel kikezdeni. 
Másodszor meggyőződik a socialistikus kibontakozási módoknak 
elégtelen, sőt sokszor természetellenes voltáról. Harmadszor sok 
új és eleven megfigyelés, bizonyíték és javaslat erősíti meg az 
olvasót abban a meggyőződésben, hogy az arisztotelikus-tomista 
alapelvek, amily igazak, ép oly életrevalók és szükségesek az 
industrialismusnak mai korszakában. 

Nagy ajánlására van a szerzőnek, de hiszen természetes is, 
hogy XIII. Leónak socialis irányú leveleit jól ismeri és gazda-
gon fölhasználja. 

A jelen könyvet tehát azon cél szempontjából kell meg-
bírálni, amelyet az maga elé tűzött. A cím, mint sok más eset-
ben, úgy a mi esetünkben sem tájékoztat a könyvnek tartalmáról. 
«Ethica socialis» nagyon tág elnevezése annak a tárgykörnek, 
mely e könyvnek tartalmát képezi. Igazi társadalmi erkölcstan-
nak sok más problémát kell felölelnie, ami Kachník dr.-nál nem 
található, így p. o. az egyke-rendszert, az öngyilkosság, az alko-
holismus, a nemi élet kérdéseit, a bűnözésnek társadalmi okait 
és orvosszereit, a demoralizáló bölcseleti és etikai nézeteket, a 
közvélemény és a sajtó, az iskola stb. kérdéseit. Azonkívül a 
társadalmi erkölcstannak a sociologiával való azonosítása is ki-
fogásolható. Am mindez nem lényeges. Amit a könyv ad, az 
mind jó és jól is van megírva. 

Budapest. Dr. Jehlicska Ferenc. 
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Die Stellung der religiösen Orden zu den Profanwissen-
schaften im 12. und 13. Jahrhundert. Dr. Apollonia Köper ska. 
Freiburg (Schweiz). 211 old. 

A tudományos világ érdeklődése mindinkább a középkor 
felé fordul. Az elhamarkodott itélet, amely a középkort a lelki 
sötétség és a tudományos sivárság idejének bélyegezte, sokáig 
megakadályozott minden komolyabb kutatást, míg végre a mult 
század 80—90. éveiben Denifle O. P. munkái megtörték a jeget. 
Manapság már kialakult a nézet, hogy az egész új-kor minden 
vívmányával és eredményeivel a középkor művelődéséből fejlődött, 
mely viszont a görög-római világ műveltségével áll szerves össze-
függésben. De az a hosszú feledés, amely a középkort a legújabb 
időkig borította, oka annak, hogy a részletkérdésekben sok a 
homály, sok a megoldatlan probléma. Ezért fordulnak mind többen 
és többen e kor története felé. Egy ilyen részletkérdéssel foglal-
kozik e munka is. A szerzetesrendeknek, a tudományos műveltség 
középkori letéteményesének, a világi tudományokkal szemben 
elfoglalt állásáról a XII. és a XIII. században tárgyal. 

A XII. században a szerzetesrendek kebelében a világi 
tudományokról az a felfogás uralkodott, hogy csak annyiban van 
értékük, amennyiben az életszentséget, a szerzetesség főcélját, 
szolgálják ; vagy pedig nélkülözhetetlenek a hittudományok műve-
léséhez. Ezen vélemény kialakulására nagy befolyással volt a 
szerzetességnek az a fogalma, amely keletről jött át a nyugati 
egyházba. Abban a kérdésben pedig, hogy mily fokban művel-
hetik a szerzetesek a világi tudományokat, leginkább szent Jeromos, 
szent Ágoston, Cassiodorus és sevillai Izidor tekintélyére támasz-
kodtak. A dolog természetéből következik, hogy ezek a tekintélyek 
e kérdésben meglehetős határozatlanok, sőt sokszor ellentmondók 
is voltak. Tág tere nyilt tehát az interpretálásnak. Mindazonáltal 
megállapítható e korra nézve, hogy a világi tudományoknak, 
mint ilyeneknek, semmiféle értéket sem tulajdonítottak, hogy a 
dominikánus rend fellépéséig egy rend sem tekintette hivatásának 
a tudományok ápolását, s végre, hogy ezen történelmi előzmények 
magyarázzák meg azt a nagy ellenszenvet, mellyel sokan a dialek-
tikának térhódítását a hittudományokban szemlélték. 

Ezeket az általános szempontokat vizsgálja a szerző a második 
fejezetben az egyes szerzetesrendekre vonatkoztatva. A bencések, 
akik mindig szivesen foglalkoztak a tudományokkal, folytatták 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 8 



570 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 570 

működésüket a XII. században is, de mivel elhanyagolták az 
akkori égető korkérdések megoldását, csakhamar elvesztették 
tudományos vezérszerepüket. A ciszterciták is csak az erkölcsi 
haszon szerint bírálták meg a világi tudományokat. (Szent Bernát.) 
Többen igen szűkkeblű álláspontot foglaltak el, míg mások, ren-
desen azok, akik már a rendbe való belépés előtt is foglalkoztak 
a tudományokkal, elég szabadon oldották meg a kérdést. (Alanus 
de Insulis.) Ugyanez áll a kanonokrendekre is. 

Nagy és alapos változást hozott a XIII. század. A kolduló 
rendek fellépése, melyek a lelkipásztorkodást tűzték ki célul 
maguknak s így kényszerülve voltak a tudományokkal foglalkozni, 
azonkívül Aristoteles iratainak bővebb ismerete, melynek követ-
keztében a párisi egyetemen két irány keletkezett, egy rationalista 
és egy traditionalista, teljesen megváltoztatták a helyzetet. 

A koldulórendeknek is meg kellett küzdeni a kezdet nehézsé-
geivel. így például a dominikánusok között is voltak egyes 
ellenzői a tudományos foglalkozásnak, bár sohasem alkottak egész 
irányzatot, mint a franciskánus spiritualisták, de Nagy Albert 
tekintélye háttérbe szorította őket, aki nyíltan vallotta, hogy 
minden természetes ismeret, mégha nincs is erkölcsi vagy hit-
tudományi vonatkozása, Istenhez vezet, amennyiben önmagukban 
jók és hasznosak. Nehezebben ment ez az átalakulás a francis-
kánusoknál, egy egész irányzatot, a spiritualisták irányzatát kellett 
visszaszorítani, míg végre szent Bonaventura idejében ezen rend-
ben is felülkerekedett a tudományos munkálkodás önbecsét valló 
felfogás. Mindezekhez a nehézségekhez járult az is, hogy a XIII. 
században a párisi egyetemen éles harc keletkezett a világi pap-
tanárok és a koldulószerzetesek tanárai között. Az előbbiek nem 
szívesen látták a szerzetesek mindig növekvő befolyását az egye-
temen s azért azt kezdték hirdetni, hogy a tanári hivatás nem 
egyeztethető meg a szerzetesi élettel. Mint ismeretes, a harc a 
koldulószerzetek teljes diadalával végződött, amennyiben a pápa 
az ő javukra döntött. A különböző vitairatokban bő anyagot 
találunk a felvetett kérdéshez, mely e műben nagy szorgalommal 
és hozzáértéssel van feldolgozva. Ez a harc fényesen igazolta 
azoknak a felfogását, akik a tudományokért harcoltak, mert kimu-
tatta, hogy a bölcselet és a hittudomány szétválasztása tradi-
tionalismus és rationalismushoz vezet. A következő korban, a 
XIII. század második felében tehát a világi tudományokért küzdő 
párt diadalról diadalra haladt. A dominikánusoknál szent Tamás 
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munkálkodásával egyidőben a valenciai capitulum generale mondta 
ki hivatalosan, hogy a rendben ezentúl a bölcseletet tanítani kell. 
A franciskánusok valamivel későbben, 1292-ben, Párisban hoztak 
hasonló határozatot. A többi rend pedig nemsokára követte a 
koldulószerzetek példáját. Ez a munka gondolatmenete. Részle-
tekbe, egyes irók megítélésébe nem bocsájtkozhattam, de akit érde-
kelnek a középkor szellemi áramlatai, nagy haszonnal és élvezettel 
fogja olvasni ezt a nagy gonddal és hozzáértéssel megirt könyvet. 

Fribourg (Suisse). Vorbuchner Adolf. 

Le Nouveau Testament dans l'église Chrétienne par Sacquier. 
8-r. 443 old. Paris, 1911. 

Sacquier jelen könyvében az újszövetségi kánon kialakulá-
sával és történetével foglalkozik. 

Az első rész bevezető rész. Jelzi a könyv célját, az újszövet-
ségi kánon történetére vonatkozó munkákat; szól a szentatyák-
nál előforduló idézések módjáról, a kánon szó jelentéséről. — Itt 
tudnuk kell, hogy az idézés módja nem az, ami ma. A textus 
nem volt oly könnyen föllelhető. Ezért az egyházi írók sokszor 
emlékezet után citálnak. Miért is nem kell mindjárt elvetni az 
idézést, ha nem litteralis. Fontos, bár nem új megállapítás az 
is, hogy a régi egyházban ezen két terminus : kánonikus könyv 
és inspirált könyv, nem fedi egymást. Inspirált könyvnek, azaz 
szentnek tartottak olyat is, mely még nem volt kánonikus. A káno-
nikus szót ugyanis csak oly könyvekre alkalmazták, melyek benn 
voltak az egyház hivatalos gyűjteményeiben. 

Ezek után sorba, egész napjainkig, adja az újszövetségi 
könyvekre vonatkozó adatokat. Ennek foglalatát következőkben 
adjuk. Bizonyos ideig — nem tudjuk meddig — oralis traditio 
volt. Elég jókor leírták ezt és Krisztus életének ezen elbeszélései — 
legyen akár Írásban, akár szóban — isteni tekintéllyel birtak. 
Ezek eleinte el voltak szórva, de csakhamar összegyűjtötték és 
ezt evangéliumnak nevezték. Sok ilyen volt, de három: Máté, 
Márk, Lukács általános tekintélyre tettek szert. Nemsokára meg-
jelent a IV. evangélium is, melyet szintén általánosan elfogadtak. 
Ezek egyenlő tekintéllyel birtak az ószövetséggel. Az apostoli 
iratok hasonlóan általános tekintélyre tettek szert, mert hűen 
adták elő az igazságot. Az egyház csakhamar egyértelműleg állást 
foglalt szent Pál levelei, Péter I., Júdás, János I. lev., az Apóst 
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csel. és a Titkos jelenések mellett. Egyes iratokat kezdetben nem 
fogadtak el. Az isteni sugalmazottság ismertető jelei : az apostoli 
eredet, a hagyományos tannal való megegyezés, az egész egyház-
ban való elfogadás voltak. A nyugati egyház a IV. század végétől 
van teljes lista birtokában és ezt approbálja a trienti zsinat. Keleten 
ma sincs ilyen jegyzék. Azt azonban talán nem lehet oly határozott-
sággal mondani, hogy a Kelet elveti a Titkos jelenéseket. Ez csak a 
szir egyházról áll, bár némi ingadozás, ép úgy, mint a Zsidókhoz 
írt levélre vonatkozólag, az egész keleti egyházban tapasztalható. 

Sacquier könyve főleg azért fontos, mert a kánon történe-
tére vonatkozó adatok összegyűjtésével jó forrást nyújt az egyes 
könyvek tekintélyének védelmében. 

Ungvár. Hadzsega Oyula dr. 

Birkner: Die Rassen und Völker der Menschheit. IV. rész, 
548 lap. 32 táblával és 565 szövegábrával. («Der Mensch aller 
Zeiten» c. füzetes vállalat II. kötete.) 

Birkner, müncheni anthropologus, nagyszabású munkája tár-
gyánál és kételvű világnézleténél fogva egyenesen hozzáforr Ober-
maier ősembertani művéhez, amelyet a Religio ez évi 4. számában 
ismertettünk. Tárgya az embertan három legizgatóbb kérdése: 
milyen az ember helyzete a természetben; milyen szövevényes uta-
kon futotta be fejlődésének pályáját a történelem folyamán; milyen 
rokonsági kapcsolatok szövik össze a ma élő emberfajtákat? Oly 
kérdések ezek, amelyeket a népszerűsítő írók kihívó könnyelmű-
séggel szoktak tárgyalni, hogy az avatatlanokat tévútra vezessék. 
Szerzőnk mindvégig nyugodt és tárgyilagos; fölfogása a lehető 
legszigorúbb, úgy, hogy Wassmann szerint sok tekintetben ellen-
súlyozza Obermaier szabadelvűségét. 

A mű gondolatmenete a következő : 
A bevezetésben elhangzik az alapeszme, amely az egész 

munkán végigvonul. Eszerint az embert nem a test, hanem égi 
•hozománya, a szellemi lélek, avatja fel a teremtés koronájává; 
földi hozománya, a test, a röghöz köti őt, akárcsak az állatvilá-
got. A test azonban nem lett egyszerre, hanem az idők folyamán 
olyan átalakuláson ment keresztül, amelyek egyre jobban bizto-
sították a természet fölötti uralmát. 

1. Az emberi test bonctana, tekintettel az emberfajták osz-
tályozására c. fejezetben az emberi test állati elemeinek és mag-
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zatkori fejlődésének ismertetése után áttér a vázrendszer mél-
tatására s ezzel kapcsolatban megállapítja a koponyatan mai 
eredményeit, amelyek döntő fontosságúak az emberfajták rang-
fokozatának megállapításában. 

Kijelenti, hogy a koponya általános alaki sajátságaiból még 
nem sikerült olyan kulcsot szerkeszteni, amellyel az emberfajtá-
kat élesen és biztosan meg lehetne különböztetni egymástól; az 
emberfajták kraniologiai jellemzésében inkább egyes koponya-
tájak kialakulásából szoktunk kiindulni. Ilyen feltűnő jellemvoná-
sok p. o. az ausztráliaiaknál a kidomborodó szemöldökívek, a 
négereknél az egyenes, bérces homlok, a mongoloknál a fölfelé 
kiszögellő pofacsontok, az afrikai fekete népeknél a felső állcsont 
rézsútos előreállása stb. Ezekben a feltűnő bélyegekben sok 
emberbúvár közeledést lát az emberszabású majmokhoz, illetve 
ama rég kihalt, állati törzsszülőkhöz, amelyekből egyrészt az 
emberszabású majmok, másrészt az emberek családfája kisarjad-
zott. Ez a magyarázat azonban szerzőnk szerint csak akkor volna 
igazolt, ha más megoldás nem állana rendelkezésünkre. Szavatol 
érte, hogy a fölsorolt koponyaárnyalatokat úgy is értelmezhetjük, 
mint a magzatkori fejlődés bizonyos irányú túltengésének, illetve 
visszamaradásának eredményeit, amelyek a különböző benső és 
külső életkörülmények módosító hatása alatt jöttek létre. Az ember 
törzsfájának az állatvilágba való bekapcsolódása tehát nem szük-
ségszerű. A négerek egyenes, bérces homloka p. o., amely álta-
lánosságban véve női jellemvonás, a koponyafejlődés magzatkori 
visszamaradására utal, viszont az ausztráliaiak kidomborodó szem-
öldökíve, amely általában véve férfitulajdon, úgy magyarázható, 
hogy a homlokcsont szemgödörfölötti részeinek kiöblösödése a 
magzatkori fejlődés folyamán túltengésbe csapott át. Ilyen mag-
zatkori eltolódásokra volnának visszavezethetők a race-koponyák 
egyéb kirivó jellegei is. 

Az emberi izomzat méltatása során megemlíti, hogy Ruge-
nak sikerült a csecsemőkön olyan izmokat kimutatni, amelyek 
némely emberfajtánál s az emberszabású majmoknál állandóan, 
a felnőtt európainál azonban egyáltalában nem, vagy csak ritkán 
jelentkeznek. Szerzőnk szerint ez sem jelent szükségképen vissza-
ütést az állati ősszülőkre, hanem összefüggésbe hozható azzal a 
föltevéssel, hogy az európai embernél a fejizomzat magzatkori 
kibontakozása a fejlődés folyamán több helyen megakadt. 

Az idegrendszerről általánosságban azt jegyzi meg, hogy az 



574 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 574 

agysúly a fiatal korban növekedik, az öregkorban hanyatlik, hogy 
a férfiak és a kulturnépek nagyobb agyvelővel dicsekedhetnek, 
mint a nők és a természeti népek, hogy a nagy agyvelő még 
nem jelent szellemi kiválóságot, viszont aránylag kis agyvelővel 
is fel lehet kapaszkodni a szellemi élet magaslataira, mert nem 
az agyvelő mennyisége, hanem annak minősége vájja a szellemi 
élet útjait, az agyállomány minőségi titkait azonban ma még nem 
sikerült kideríteni. 

Az emberi termet különböző arányait a környezet s az élet-
mód befolyásának tulajdonítva, arra a végeredményre jut, hogy 
a hosszú törzs és rövid végtagok a kulturnépek, a rövid törzs és 
hosszú végtagok ellenben a természeti népek jellemvonásaihoz 
tartoznak. Arra az ellenvetésre, hogy a négerek hosszú karjaik-
kal majomszerűbb külsőt árulnak el, mint az európaiak, meste-
rével, Rankeval azt feleli, hogy a négerek hosszúkarúsága a hasz-
nálat folytán bekövetkezett módosulás s hogy míg az ember-
szabású majmoknál a hátsó végtagok aránytalanul rövidek, addig 
a négereknél a karokkal összhangban a hátsó végtagok is meg-
nyúltak. 

2. Az ember és állat c. fejezetben kimerítő párhuzamot von 
az ember s az emberszabású majom testalkotása között s a követ-
kezőkben foglalja össze a különbségeket: 

Az ember egyenes tartással jár, az emberszabású majom 
lompos görnyedtséggel ; esetről-esetre ez is fölegyenesedhetik, 
különösen a gibbon, de mellső végtagjait ilyenkor egyensúlyo-
zásra használja. Az ember lába támasztó szerv, szilárd és rugal-
mas boltozat; az emberszabású majomé kapaszkodó szerv, amely-
nek újjai hosszabbak, mozgékonyabbak, öregujja pedig a többi-
nek szembetehető. Az ember keze sokoldalú tevékenységre szolgáló 
kultureszköz, a majomé kapaszkodó és kúszó szerszám, amely 
elkorcsosult hüvelykujjával kulturmunkára alkalmatlan. Az ember 
mellkasa hordó, a majomé tölcsérformájú. Az ember gerinc-
oszlopa az egyenes járás következtében kettős S alakjában gör-
bült meg, a majomé hátrafelé egyszerűen kidomborodó. Az emberi 
fej hatalmas agy- és kis arckoponyájával szabad egyensúlyi hely-
zetben áll a gerincoszlop tetején, tarkóizma alig fejlődött; a 
majom feje az arckoponya túlsúlyánál fogva a gerincoszlopon 
előre biccen s teljes lerogyását a nyakcsigolyák hatalmas tövis-
nyulványaihoz tapadó tarkóizomzattal kénytelen megakadályozni. 
Az agyvelő bal homlokkarélyának alsó tekervényei, amelyekhez 
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Broca óta a tagolt beszéd szellemi kiváltságát fűzzük, az ember-
nél szembeszökő, az emberszabású majomnál alaktanilag fejletlen, 
szövettanilag pedig teljesen hiányzik. Végül áttérve az ember- és 
majomvér rokon vegyi sajátságainak bírálatára, tartózkodás nél-
kül beismeri, hogy az emberszabású majom s az ember vérének 
fehérjéje vegyileg és élettanilag meglepő megegyezéseket mutat, 
de a fehérjerokonság még nem elegendő jogcím arra, hogy szár-
mazástani vérrokonságra következtessünk belőle. 

Ezen szembeszökő különbségek láttára kudarcot vall a 
majomelmélet híveinek elnyűtt okoskodása, miszerint az ember 
a ma élő emberszabású majmoktól akár lassú átalakulás, akár 
ugrásszerű fejlődés útján jött volna létre. 

Az őslénytan mai adatai szerint az emberszabású majmok 
ásatag maradványaiban sem akadunk az emberi nem előfutáraira. 
A jávai majomembert a koponyatető és combcsont szerkezete 
alapján óriás gibbonnak tartja, amely félig felegyenesedve járt s 
mellső végtagjait egyensúlyozó szervnek használta. Obermaier 
felfogása e tekintetben tárgyilagosabb. 

Ezután áttér az ember csökevényes szerveinek s fejlődésbeli 
rendellenességeinek származástani bírálatára. A sokat emlegetett 
vakbélről és féregnyujtványról kimutatja, hogy ezek a bélrészek 
a magzat- és csecsemőkorban nagyon is szükségesek, csak később, 
midőn a hússal való táplálkozás lép előtérbe, válnak többé-
kevésbbé fölöslegesekké. Az ember rendellenes, farkszerű kép-
letei, amelyek sokszor megzavarják gondolkodásunkat, M. Bartels 
vizsgálatai szerint a magzatkorban bizonyos befolyások hatása 
alatt jönnek létre s a gerincoszlop farki tájának túlnövekedésén 
alapulnak. A szőrös emberek hypertrichosisa úgy következik be, 
hogy a magzatkori pehelyszőrök, amelyek rendszerint visszafej-
lődnek, a születés után vagy az első életévekben fokozottabb 
fejlődésnek indulnak. A törpefejűség nem visszaütés, hanem 
beteges állapot. 

3. Az ember legrégibb ásatag maradványai c. fejezetben a 
jégkorszakbeli ember csontrendszerét ismerteti. Ezen az alapon 
két ősemberarcot különböztet meg: az idősebb neanderthalit s 
a fiatalabb cromagnonit. 

A neanderthali ember koponyarajzát a negyedik eljegese-
désből teljes épségben reánk maradt la chapelle aux saints-i 
koponyalelet adatai alapján állítja össze s arra az eredményre 
jut, hogy a neanderthali koponya arci része külső alak és mé-
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retek tekintetében viszonylagosan igen közel áll az állati arc-
koponyához, vannak azonban olyan jellemei is, amelyek a nean-
derthali embert még jobban megkülönböztetik az állattól, mint 
az európai embert. A felső állkapocs orrtövise p. o., amely az 
emberszabású majmoknál hiányzik, erősebben kidomborodott az 
arcán, mint a mai európai embernél. A neanderthali koponya 
egyébként nem mutat merev egyformaságot: a nyugateurópai 
(Neanderthal, Spy, La chapelle) inkább hosszúfejű, a keleteurópai 
(Krapina) inkább rövid fejű volt. Legrégibb maradványát, a hei-
delbergi állkapcsot sajátos vonásai, főleg hátsó, felszálló ágának 
szélessége miatt sokan a neanderthalinál idősebb, ú. n. praene-
anderthaloid race tulajdonának tekintik, szerzőnk azonban (nálunk 
Lenhossék is) neanderthali alakulást lát benne s ezt többi között 
azzal bizonyítja, hogy Boulenak sikerült róla olyan gipszmodellt 
készíteni, amelyet a részarányosság elvének legkisebb sérelme 
nélkül lehetett a la chapellei koponya alá illeszteni. 

Az ásatag koponyák gipszmodell-vizsgálata egyéb felfede-
zésekre is adott alkalmat. A la chapellei-i koponya belső üregé-
ből készített gipszminta p. o. azt bizonyítja, hogy az embersza-
bású majmoktól eltérőleg a neanderthali ember fal agyféltekéje 
fejlettebb volt, mint a jobboldali, következőleg jobbkezű lény 
volt, akárcsak mi; a minta alapi részén pedig sokkal mélyebbek 
a csontbenyomások, mint a tetején, míg az emberszabású majmok-
nál mindkét oldalon egyformák szoktak lenni; ez a körülmény 
arra mutat, hogy a neanderthali ember egyenes testtartással járt. 

Az alsó állkapocs hiányzó állcsúcsa s hátsó, felszálló ágá-
nak szélessége nem szállítja le a neanderthali koponya szín-
vonalát, mert ezeket a jegyeket a mai eszkimónál is sikerült ki-
mutatni. A szemöldökívek feltűnő domborodottsága sem jelent 
majomi rokonságot, mert míg a gorillánál és orangnál a vasta-
godás minimuma a szemgödör belső szélére, maximuma pedig 
annak külső szélére esik, addig a neanderthali és a mai ember-
nél épen ellenkezőleg oszlik meg a szemöldökív vastagodásának 
helyi elterjedése, úgy, hogy utóbbi kettőnél a szemöldökív ki-
domborodásának aránya inkább mennyiségi, mint minőségi jelen-
tőségű. 

A postglacialis korban fellépő cromagnoni ember már fel-
tűnő közeledést mutat a mai európai emberhez. Míg a neander-
thali lapos fejű s homloka erősen hátrafutó, addig a cromagnoni 
koponyaboltozata már magas; ehhez járul, hogy utóbbinál a 
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szemöldökívek vastagodása a szemgödör belső szélére húzódik 
alsó állkapcsa nem olyan zömök s rajta az állcsúcs már kiszögellik. 

A továbbiak során kitér Klaatsch egyik legújabb felfede-
zésének bírálatára. Ez a cromagnoni race-hoz tartozó combe-
capellei ember és az orang, másrészt a neanderthali ember és a 
gorilla felkarcsontjának ízfejében olyan szerkezettani megegye-
zéseket derített ki, amelyek arra az elhamarkodott következtetésre 
ragadták, hogy az emberi nem hypothetikus törzsfája már a ki-
bontakozás kezdő fokán két ágra szakadt: az egyik ágból lett a 
cromagnoni ember és az orang, a másik vonalon pedig a nean-
derthali ember és a gorilla indult fejlődésnek. Szerzőnk Klaatsch 
véleményével szemben a tudományos ellenvetések egész soroza-
tára hivatkozik, amelyek végeredményben oda csúcsosodnak ki, 
hogy ilyen elvi jelentőségű következtetések levonására nem ele-
gendő a végtagok csonttani összehasonlítása. Ezeket a túlbuzgó 
részletvizsgálatokat ki kellene terjeszteni a többi testrészre is, de 
ettől fázik Klaatsch, mert érzi, hogy feltevését már a koponya-
vizsgálatok is egyszeribe megdöntenék. 

A jégkorszakbeli ember magassági méreteiről azt jegyzi 
meg, hogy a neanderthali emberek nem ütik meg a mai európai 
ember magasságának középértékét ; a cromagnoni emberek között 
pedig magas és alacsony növésű változatok találhatók, amelyek 
egyidejűleg lépnek fel egymás mellett. 

Hogy a neanderthali race minő helyet foglal el az embe-
riség rokonsági láncolatában, arra nézve elágazók a vélemények. 
Az emberbuvárok egy része azt véli, hogy a neanderthali race 
átmenetet jelez az eddig még ismeretlen praeneanderthaloid s a 
későbbi cromagnoni, illetve mai emberrace között, a másik tábor 
a neanderthali racet az emberi nem különálló, de korai kihalásra 
szánt ágának tekinti, amelynek egyoldalú kialakulásában az élet-
körülmények, a lakás- és éghajlati viszonyok működtek közre. 
Szerzőnk az utóbbi véleménynek nyújt elsőbbséget. 

4. Európa lakossága a jelenben és a múltban c. fejezetben 
megszerkeszti Európa néprajzi térképét s megállapítja, hogy a 
néprajzi és nyelvi szempontból elkülönült népek még nem jelen-
tenek egyúttal racebeli elkülönülést is. Az emberfajták osztályo-
zásában a következő leiró vagy bonctani jellemek mérvadók: a 
test méretei, a koponya és arc alakja, a szem és bőr szine, a 
haj alkata. A Deniker-féle, ma már részben elavult felosztás 
ismertetése után, aki Európában 6 fő és 4 mellékfajtát külön-
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böztetett meg, bemutatja Ripley legújabb felosztását, amely csak 
3 vezérracet ismer el Európában. Ezek: 1. az éjszaki teuton vagy 
germán race, amely hosszúfejű, magas termetű, fehér bőrű és 
szőke hajú ; 2; a földközi tengeri race, amely hosszúfejű, alacsony 
termetű, barna bőrű és hajú ; 3. az alpin vagy kelta race, amely 
rövid fejű, közép termetű és változó szinű. Lenhossék szerint ez 
a felosztás legjobban meggyökeresedett a mai embertanban; 
szerzőnk azonban jónak látja kiemelni, hogy Czekanovszki len-
gyel emberbúvár keleteurópai adatok alapján egészen más ered-
ményekre jutott, jeléül annak, hogy Ripley rendszere inkább 
nyugateurópai adatokból épült fel s így általános érvényességé-
hez szó fér. Eszerint az európai emberfajták embertani felosztása 
még mindig nyilt kérdése a tudománynak. 

Nyelvi szempontból két nagy csoportra osztja Európa né-
peit, az indogermánok és a nem indogermánok törzsére. Az 
utóbbihoz tartoznak: a baskok, finnugorok, törökök, mongolok, 
sémiták és kaukazusi népek. A magyarok az Urálon túli ugorok 
ivadékai ; vérrokonaik a székelyek Erdélyben s a csángók Mold-
vában, utóbbiak egyrészt a török petsenegek, másrészt a kúnok 
és a magyarok keveredéséből származtak. 

A három vezérracenak belekapcsolását az ősember vonalába 
Sergi nyomán úgy képzeli, hogy a mai germán és földközi race-
nak a jégkorszakban élő, hosszúfejű cromagnoni, a mai alpin 
racenak pedig a jégkorszak és jelenkor határán élő, rövid fejű 
grenellei emberrace volna az őse. 

5. A német gyarmatok benszülött lakossága c. fejezetben a 
német dicsőségnek zeng hymnust. Bemutatja a német gyarmat-
politika áldásait s azon tudományos intézményeket, amelyek a 
német emberbúvároknak végtelen tért nyitnak a jövő kutatásokra. 

6. Az emberfajták osztályozása s az emberi nem egysége c. 
utolsó fejezetben felsorolja a nevesebb ethnografusok különböző 
kísérleteit, amelyek a földkerekség összes emberfajtáinak tudo-
mányos felosztására vonatkoznak. A rendszerek még ma is kalei-
doskopszerűen változnak úgy, hogy a sok fától alig látjuk az 
erdőt. Az emberi nemnek ez a mozaikszerű tagoltsága volt kiin-
duló pontja annak a feltevésnek, hogy az emberi nem fejlődése 
nem egy, hanem több őspárból indult ki, amelyekből különböző 
emberfajok származtak le. Szerzőnk ezzel szemben megállapítja 
az ember egyfajúságának három biztos ismertető jegyét: 1. az 
összes emberfajták egymás között utódaikban is termékeny há-
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zasságot köthetnek; 2. az emberfajták között mutatkozó bonctani 
és leíró különbségek oly közök, amelyeket mindenütt lassú át-
menetekkel lehet kitölteni ; 3. az összes emberfajták művelődésre 
és haladásra képes kulturlények. 

Ez a mű gondolatmenete. Az előadottakból is kitűnik, 
hogy szerzőnk mindvégig a száraz tudományosság köntösében 
mozog s nem engedi magát a szakmunkákba nem illő érzelmi 
momentumoktól félrevezettetni, amelyek rendszerint irányzatos 
felbuzdulásokból erednek. Nem hangulatos szavakkal, hanem a 
tudományos kritika kérlelhetetlen hatalmával sújtja le a szertelen fel-
tevéseket s ezzel hitvédelmi fegyvertárunkat nagyban gazdagította. 

Nagyszombat. Hudyma Emil. 

Hagia Sophia. Irta: Marsányi Lajos. Pállá Jenő illusztrá-
cióival. Budapest. 1913. Az Élet kiadása. 

A halhatatlan, égi Napkirály rokona megdöngette hétszer az 
Aranykaput, mire záros ajtai fölpattantak s ő tűzszekéren ujjongva 
vonult be a titkok országába,ahol szent látomások igézték meg lelkét. 

Ennek a szent megigézésnek eredményeként kaptuk s üdvö-
zöljük elsőrangú s legmodernebb vallásos költőnknek, Harsányi 
Lajosnak Hagia Sophia c. verses könyvét, ezt a páratlanul merész 
s ritka sikerrel megoldott irodalmi vállalkozást, melyben symbo-
likus költészetünk eleddig ismeretlen magasságba emelkedve 
méltó diadalát üli. 

A mű hét egymásba kapcsolódó elbeszélése a hét szentség 
dogmatikája a költészet elbűvölő varázsában. A pap, a doktor, a 
délibáb s a diákonus kisded társaságában fenséges szárnyalással 
törtet a szédületes légi magasokba s az isteni Bölcsesség arany-
hegyein megpihenve sastekintettel méri végig az élet homokján 
örvényben kavargó emberek-árját. Lelke előtt zordon képek káprá-
zatos változatban vonulnak el s látja a kegyelmi élet erőforrásai 
nélkül szűkölködő embert, amint a hármas bűnös vágyakozásnak 
bódító itallal telített kelyhéből mohón issza vélt boldogságát s 
a hiú tudás és kétesbecsű művészet ingoványos talaján egyre 
messzebbre téved örök céljától s el is veszti, ha a Hagia Sophia 
(Szent Bölcsesség) kegyelmi kiáradásai — a szentségek — idejé-
ben ki nem váltják lelkéből a magasabb, bőségesebb élet ener-
giáit. Az ember szentség nélkül és szentséggel, magára hagyatva 
és isteni erővel telítve, célját vesztve s a pondus aeternitatis-szal 
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a homlokán: ez Harsányi költői művének a tárgya, mely fensé-
gében és művészi szerkezetében a Divina Commediára emlé-
keztet, amivel azonban csak annyit akarunk mondani, hogy a 
költő szorgalommal és megértéssel járta Dante magas iskoláját. 

Ahelyett pedig, hogy Harsányi költői nyelvének erejéről, a 
tárgyhoz mért majestasáról s elbűvölő zenéjéről írnánk, szive-
sebben mutatjuk be a kis diákonusnak az Oltáriszentség előtt 
hymnusszá magasztosult dalát, mely a költő «merész fejére» egy-
maga is fölteszi a halhatatlanság koszorúját: 

A kürtök nagy aranyos öblén 
Hallgattassátok el az orkánt. 
A bőrdobok lélegzetüket 
Remegve, félve visszafojtsák. 
A mély gordonka bús sírása 
Mint gyermeké egy percre szűnjön ! 
A prim-hegedűk ezer húrja 
Ne ujjongjon a nyirettyűkön ! 
Az oboák, a klarinétok 
Ne riogjanak most sikongva. 
Ne zendüljön remegve, mélyen 
Szent Napkelet hatalmas gongja ! 

Ki mint a szőke, aranyos lány : 
Ne pendüljön a méla hárfa, 
Epedő, selyem húrjaival 
Ne szóljon a lyra gitárja, 
Az orgonán a méla basszus 
Némuljon most egy pillanatra. 
A tremolók, a pasztorálék 
Szédüljenek szent áhítatba ! 
Most minden hangszer elcsittuljon, 
Amely ezer hangot kinálna, 
Egyetlen, igaz zene szóljon, 
A szívből szálló vox humana ! 

Qyőr. Kiss Szerafin. 
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III. V E G Y E S E K 

S I Ó N D A L A I B Ó L 

A következő zsoltárokat mutatványul közlöm a Zsoltárok öt könyvének 
általam végzett verses fordításából. E fordításnál, melyhez az eredeti héber 
szöveg hosszú, lelkiismeretes tanulmányozása után fogtam, főcélom volt a 
hűség, úgy tartalmi, mint alaki tekintetben. Ami az utóbbit illeti, szigorúan 
megtartottam a zsoltárok eredeti szövegében legtöbbször minden különös ne-
hézség nélkül megállapítható strófái beosztást; a versszakokon belül pedig a 
héber versek ritmusának leginkább megfelelő, rímtelen jambus-sorokat hasz-
náltam, tekintettel természetesen arra, hogy az illető zsoltár vagy zsoltárrész 
distichonokban, tristichonokban vagy az úgynevezett Kinaversekben van-e írva. 
Mivel a fordítás a héber szövegből készült, a zsoltárok számozásában is azt 
követtem ; a LXX. és Vulg. zsoltárszámozását zárjelben szintén jelzem. Egyéb 
megjegyzéseimet akkorra tartom fenn, mikor majd alkalmam lesz az egész for-
dítást rövid bevezetéssel és a legszükségesebb, főleg szövegkritikai jegyzetekkel 
•ellátva, közzé tenni. 

39. (38.) 

Mondám : a bűntől lépteim megóvom, 
Vétkes szavakra ajkam nem nyitom. 

Erős lakattal tartom zárva nyelvem, 
Amíg bűnöst látok magam körül. 

Elnémulék . . . fohászom néma jaj lett 
De bánatom keblemből felzokog. 

Lázongva forr szivemnek indulatja, 
Izzó parázsként éget agyvelőm. 

És ajkaim kérdő panaszra nyilnak: 
Tudasd velem, jó Isten, végemet 

Meddig virul még életem virága ? 
Hadd értsem, e gyarló lét meddig ér 

Ó mily rövid határt szabtál időmnek, 
Létem hiú álomkép tüneménye! 

Árnyék gyanánt bolyong itt minden ember, 
Iparkodik, küzd, fárad . . . semmiért ! 

Csak gyűjt halomra muló földi kincset, 
S nem tudja, pénzével kit gazdagít. 
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Kiben remélnék másban, mint tebenned ? 
Uram, bizalmam egyedül Te vagy ! 

Minden bűnömtől moss tisztára engem : 
Ne szórja rám gúnyját az esztelen. 

De haljanak meg ajkamon fohászim . . . 
Te rendeléd így sorsom, Istenem ! 

Vond vissza rólam büntető csapásod, 
Amely szivemből könnyeket fakaszt. 

Midőn fenyítesz számos vétkeinkért, 
Bosszúd egy ember sem kerülheti. 

Díszünk s dicsünk mint pókhálót letéped : 
Csak gyönge báb előtted minden ember 

Esengve kérlek, ó Uram, ne hagyj el, 
Segélyt könyörgő számra hajtsd füled ! 

Mint bús zarándok járok én előtted, 
Mint őseim, csak jövevény vagyok. 

Szüntesd bosszúd, míg éltem tart e földön, 
Hogy szűmbe régi kedvem visszatérjen ! 

51. (50.) 
O szánj meg engem, irgalmas nagy Isten, 

S törölje el sok vétkem nagy kegyed ! 
A bún salakját mosogasd szivemről, 

És vétkeim szennyétől tisztogass. 
Lelkem nehéz, mert telve nagy bűnökkel, 

A bűntudat terhétől csüggedez. 
Csak ellened vétettem . . . im ! előtted 

Veszem magamra vétkem vádjait : 
Azért keresztem békén hordva, abban 

Megismerem jogos feddésedet. 

Im ! a világra bűnökben születtem, 
Anyám a vétek átkában fogant. 

Hitet s reményt kívánsz gyarló fiadtól : 
O tárd ki hát tudásod kincseit! 

Öntözz izsópot tiszta harmatával, 
Ha megmosol, mint hó fehér leszek. 

Hadd halljam újra víg öröm zenéjét, 
Hagyd újra élni megtört tagjaim ! 

Szent arcodat fordítsd el vétkeimtől, 
S emeld le lelkemről a bűn súlyát. 

Új, tiszta szivet alkoss bennem, Isten, 
Teremts belém szilárd lelkületet. 

Kegyed sugárit tőlem ó ne rejtsd el, 
Uram, ne vond meg tőlem lelkedet ! 
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Adj boldogító üdvöt bús hívednek, 
És jóra hajló lelket önts belém : 

Úgy lesz a bűnös oktatója példám, 
Hogy tiszta szívvel ő is fölkeressen ! 

A vérbűn undok terhét vedd le rólam, 
Úgy hirdetem majd nagy szentségedet. 

Ó nyisd meg ajkam, jóságos nagy Isten, 
Köszöntni hálabuzgón szent neved. 

Hiszen ha áldozatra volna vágyad, 
Örömmel adnék, ám nem kell neked : 

Megtört kebel s bűnöktől tiszta lélek 
Az áldozat, mit kedvesen fogadsz ! 

* 

Tekints le ismét jó kedvvel Sionra, 
Építsd fel újra porba dőlt falát. 

Akkor köszönt majd szivünk háladattal 
S az áldozatnak kedves illatával ! 

Gyöngyöstarján. Hellebronth Miklós. 

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

1. Az egyháztörténeti kutatásnak meg összefoglaló feldol-
gozásnak soha nem szünetelő munkája talán ez eddigieket is 
meghaladó méretekben folyt a legközelebbi múltban és foly 
napjainkban. A tudós mint szorgalmas hangyasereg lepi el a 
még ki nem aknázott levéltárakat, i revideálja a már feldolgozot-
takat s szinte napról-napra új eredményekről, új megállapításokról 
és megvilágításokról értesülünk, melyeket már nemhogy feldol-
gozni, de csak számontartani is sok egy embernek. Annál csodá-
latosabb, hogy a már évtizedekkel ezelőtt készült Hergenröther-
féle Egyháztörténetnek mindig újabb és újabb kiadását meri 
közzetenni Herder és pedig folyton megifjodó, a ma tudományá-
nak színvonalán mozgó, a legújabb eredményeket és vívmányo-
kat is felölelő alakban. Alig készült el a már tulajdonképen négy 
kötetre bővült Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte 
kiadása (1902—1909), már megindult és folyamatban van az 
ötödik is (a II. kötet 1913-ban jelent meg), hangos bizonyságául 
egyrészt a munka kiválóságának, mely — némi beosztásbeli 

1 X. Piusz pápa megengedte legújabban, hogy a Rota régi levéltára is 
megnyittassék a kutatók számára. 
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nehézségektől eltekintve — csakugyan a XIX. század leginkább 
forrásszerű, rengeteg anyagot felölelő és páratlanul nyugodt 
hangú egyháztörténelmi munkája, másrészt a kiadó, J. P. Kirsch 
freiburgi (Schweiz) egyetemi tanár szorgalmának és tudásának, 
ki a legújabb kutatások minden eredményét felhasználja. 

2. A nagy pápa-történetíró, L. v. Pastor, a római Istituto 
storico austriaco igazgatója s az innsbrucki egyetem történet-
tanára f. évi január 31-én lépett 60. életévébe és ebből az alka-
lomból nagy ünneplés és minden oldalról megnyilvánuló elis-
merések központja volt. Erre az alkalomra dr. Ph. Dengel ugyan-
csak innsbrucki történettanár szépen kiállított emlékkönyvet adott 
ki Das österreichische historische Institut in Rom 1901—1913. 
Festgabe Ludwig von Pastor zum 60. Geburtstage am 31. Jänner 
1914 cimen, mely eleven képét adja annak a bámulatra méltó 
kutató, feldolgozó és szervező munkának, melyet Pastor végzett. 

Minket ezúttal csak irodalmi működése érdekel, mely leg-
nagyobb részében az egyháztörténetírás terére tartozik s a jelen 
legnagyobb egyházhistorikusává teszi őt. Kisebb-nagyobb tanul-
mányait, értekezéseit, forrás-kiadványait, könyveit (Janssen élet-
rajza, Savonarola, Reichensperger, M. v. Gagern stb.) mellőzve, 
Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des 
Mittelalters e nagy munkájának általa végzett átdolgozását és 
bővítését csak épen érintve, élete főművére, a Papstgeschichte-rt 
mutatunk, melynek első kötete e cimen: Geschichte der Päpste 
•seit dem Ausgang des Mittelalters. Mit Benutzung des päpst-
lichen Geheim-Archivs und vieler anderer Archive, Herdernél 
jelent meg 1886-ban, legújabb, VI. kötete pedig az imént, 1913-ban 
látott napvilágot Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen 
Reformation und Restauration: Julius III., Marcellus II. und Paul IV. 
(1550=1559.) Hornig ^veszprémi bíboros-püspöknek van ajánlva. 

A pápatörténet előző köteteinek minden jó tulajdonsága 
megtalálható ezen kötetben is. A feldolgozott anyag fölött való 
szuverén rendelkezés, lebilincselő előadás, biztos történeti Ítélet, 
elfogulatlanság, mely nevén tudja nevezni a gyermeket, egybekap-
csolva a legteljesebb tárgyilagossággal és a theologicus Prag-
matismus, mely megláttatja az íróval az isteni Gondviselésnek 
őrködését az egyház fölött s vezetését ezekben a válságos idők-
ben is. Ha valaha, épen ennek a rövid uralkodású, elhibázott 

. életűnek látszó három pápának idejében mutatta meg Isten, hogy 
nem emberi erő által akarja egyházát megaláztatásából fölemelni, 
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hanem a beléje iktatott isteni erő által. Mennyi várakozás fűző-
dött mindahárom trónralépéséhez, és úgy látszott, mintha egy 
sem teljesednék, mindamellett a szabadulás útban volt már s 
ezek a pápák is hozzájárultak annak előkészítéséhez. 

3. Folyó évi aug. 7-én lesz 100 éve annak, hogy VII. Piusz 
a Sollicitudo omnium ecclesiarum kezdetű bullával a jezsuita-
rendet, amely teljesen voltaképen sohasem szűnt meg s részle-
gesen, egyik-másik helyre vonatkozólag már előbb visszaállít-
tatott, általánosságban visszaállította. E nevezetes évforduló alkal-
mából majd minden országban jelennek meg munkák,1 melyek 
a Társaság ottani történetével foglalkoznak. A német jezsuiták 
történetét Bernhard Duhr írja, ki már régóta szaktekintély e 
téren s Jesuiten-Fabeln, Pombai, Studienordnung der Ges. Jesu, 
Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprocessen stb. c. 
munkáival sok elismerést aratott. Főmunkája a Geschichte der 

Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, melynek első kötete 
1907-ben, a két részből (XVIII + 704 és X + 786) álló II. 
kötet pedig 1913-ban jelent meg és a német jezsuiták történetét 
tárgyalja a XVII. század első felében. 

Mozgalmas időkre, az ellenreformáció, a harmincéves 
háború idejére esik az az 50 esztendő, melyet e két részkötet 
felölel s bámulatra méltóan sok oldalú tevékenységet tár az 
olvasó elé. Az első fejezetek (2—7) az egyes (4) német rend-
provinciákkal, azok régi és új házaival, a harmincéves háború 
alatt szenvedett viszontagságaival, szóval a külső történettel fog-
lalkozik. A következő fejezetek (8—10. az I. részben és 1—10. a 
Il.-ban) a rend tevékenységét és eredményeit adják elő és pedig 
az iskola- és nevelésügy terén (gimnáziumok, egyetemek, kon-
viktusok és szemináriumok, [itt van szó (I. R. 673) egyebek közt 
a Pázmány alapította bécsi Pazmaneumról], iskolakönyvek és 
iskolai színjátékok), a lelkipásztorkodás mezején, amely rendi 
munkásság a kath. visszahódítás egyik legelsőrendű tényezője 
volt. Szóba kerül az istenitisztelet, a szentségek kiszolgáltatása, 
prédikáció, népmisszió, lelkigyakorlat, a Mária-Kongregáció, 
kolostorreform; igen érdekes az udvari gyóntatok, szónokok és 

1 Franciaországban pl. P. Henri Fouqueray S. J.-től (Histoire de la 
Compagnie de Jésus en France dés origines à la supression, 1528—1761, mely-
nek II. kötete 1913-ban jelent meg Párisban Picardnál s az 1575—1604. közti 
időt öleli föl), Olaszországban Tacchi-Venturi, Spanyolországban Astrain-
tól stb. 

Religio , h U t u d . és bölcs, fo lyóira t . 3 9 
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nevelők munkásságának ecsetelése, akiknek révén óriási befolyásra 
tett szert a rend, de másrészt mindjobban belekeveredett a poli-
tikába is, fegyelme pedig lazult némileg és sok ellenséget szer-
zett magának. Tárgyalják még az említett fejezetek a rend kari-
tativ, irodalmi s szociális működését, nevezetesen a boszorkány-
pörökkel szemben tanúsított magatartását. Volt tagjai közt nem 
egy, aki hive volt a boszorkánypöröknek, de annál nagyobb az 
érdeme egy Tanner Ádámnak, Spe Frigyesnek, akik küzdöttek 
ellenük. Az utolsó fejezetek a rend belső életével (felvétel, ki-
képzés, elbocsájtás, az egyes házakban folyó csendes munkás 
belélet, közigazgatás, anyagi ügyek) az ellene irányuló támadá-
sokkal s ellenségeskedésekkel s az emelt vádak cáfolásával fog-
lalkoznak s befejezésül három kiváló jezsuitának : a bécsi udvari 
gyóntatónak, Lamormaininak, Brunner András történetírónak és 
Spe Frigyesnek életrajzát találjuk. 

Több évi fáradhatatlan kutatás és óriási levéltári, eddig 
részben feldolgozatlan anyag alapján készült ez a hatalmas 
munka, mely alapos tudományossága és szigorú tárgyilagossága 
révén maradandó becsűnek Ígérkezik és amaz idők bármely 
irányú tanulmányozójának megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet. 

A magyarországi jezsuiták történetét Velics László S. J., a 
hírneves kalksburgi tanár írta meg Vázlatok a magyar jezsuiták 
múltjából cimű három részből álló munkában. Az első a meg-
telepedés és az első vergődések (1560—1610), a második a szét-
terjedés (1610—1690), a harmadik a virágzás és a feloszlatás 
korszakát (1690—1773) tárgyalja. 1912-ben jelent meg az első, 
1914-ben a harmadik rész. Szerényen vázlatnak nevezi magát a 
mű. Igaz is, hogy nem ád oly teljes és a legapróbb részletekig 
kidolgozott képet, mint pl. a Duhr-féle, mindamellett szines és 
eleven rajzban lép elénk e füzetekből a magyarországi jezsuiták 
múltja. Igen ügyes a kortörténeti aláfestés, melyből szépen emel-
kedik ki a rendnek a katholicismus, a haza, a kultura, lelki-
pásztorkodás, tudományok, szépirodalom, művészet, tanítás és 
nevelés javára kifejtett működése. 

4. A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend Történetének egy-
másután megjelenő kötetei mindig eseménye voltak a magyar 
egyháztörténet-írásnak. A nagy munka befejezéséhez közeledik. 
Imént jelent meg a XII. B) kötete, melyet teljesen a szerkesztő, 
Sörös Pongrác írt Az elenyészett bencés apátságok (1912.) cimen 
s mely méltóképen sorakozik az előző kötetekhez. Hatalmas 
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monumentuma e nagy mű a bencésrend áldásos s hazánk böl-
csejéig felnyúló kulturmunkájának, továbbá azon halhatatlan 
érdemeknek, melyeket a kereszténység nálunk való elterjesztése 
és megszilárdítása körül szerzett és egyben jelenlegi tudomá-
nyosságának, fáradhatatlan kutató és feldolgozó munkásságának. 

Ez a most megjelent kötet az elenyészett bencés apátsá-
gokkal foglalkozik. A mű általános cime ugyan csak az öt apát-
ságból alakuló mai pannonhalmi kongregáció történetét igéri s 
az előző kötetek valóban azt nyújtották, de mert az elenyészett 
apátságokból nem egy valamikor szintén a pannonhalmi kongre-
gációhoz tartozott, mások egyéb tekintetben voltak szoros viszony-
ban Pannonhalmával, valamennyi fölött pedig, amióta a pannon-
halmi apátok a többi apátok prímás-apátjai lettek, a legfőbb 
védő jogait és kötelességeit gyakorolták, továbbá mert ezen elenyé-
szett apátságok története is illusztrálja a bencések magyarországi 
történetét és működését, helyes volt és kegyeletes, meg a tudo-
mánynak tett szolgálat ezen kötet megírása. 

A kötet írója lelkiismeretesen felhasznált minden feldolgo-
zott munkát, értekezést és kiadott oklevelet, sőt önálló levéltári 
kutatást is végzett, de persze arról eleve le kellett mondania, 
hogy oly kimerítő, mindent felölelő anyaggyűjtést eszközöljön, 
mint az előző kötetek írói tették, mert akkor megint kötetekre 
lett volna szükség. így is fölötte becses az, amit az elenyészett 
apátságok életéből és viszonyaiból nyújt s nem egy pontban 
egészíti ki és világosítja meg a bencésrendnek az előző kötetek-
ben megrajzolt képét. 

Azokkal az apátságokkal, melyeket a hagyomány és a meg-
szokottság bencés apátságoknak mond ugyan, de melyeknek rendi 
jellege ez idő szerint tudományosan meg nem állapítható, nem 
foglalkozik a szerző. Az előszóban 24 ilyent sorol fel, köztük az 
aracsit is, melyet Karácsonyi még szent István-alapítású és 
bencés kolostornak tart. 

A valóban bencés apátságokat három csoportba foglalva 
tárgyalja Sörös. A felosztás alapjául azt a kegyurasági állapotot 
vette, amelyben az apátságok Tolnai Máté főapát idejében voltak. 
Az előző csoportba tartoznak a királyi, a másodikba a nemzeti-
ségi és egyházi, a harmadikba a pannonhalmi kegyuraság alatt 
álló apátságok. Az elsőben kilenc, a másodikban 65, a harma-
dikban kettőt találunk. Egyik-másik apátság története egész kis 
monográfiává bővül. Másokkal rövidebben végez a szerző, de 

39* 
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mindenképen nagy nyeresége e munka monasteriologiánknak, 
melynek Fuxhoffer-Czinár (Monasteriologiae regni Hungáriáé 
libri duo) által lerakott alapjait jelentékenyen tovább építi. 

Valamivel ezen most szóvá tett kötet után hagyta el a saj-
tót, ámbár a kötetek sorrendjében előtte áll a XII. <4,) jelzésű, 
mely a dömölki fiókapátság történetét tartalmazza és Packer 
Donát írta (A dömölki apátság története. 1912.). Hat fejezet adja 
magát a történetet, a 7. az apátság birtokainak történetét ismerteti. 
1252-ben történik az első említés az apátságról. A XVI. század 
elején lett Pannonhalma fiókapátsága. A mohácsi vészt követő 
zűrzavarok közt meg a későbbi időkben szomorú helyzetben 
volt az apátság, ami csak 1720 után fordult jobbra. Korszakos 
volt ezidétt Koptik Oddo sanktlambrechti bencés, 1739-től 
dömölki apát működése. O alatta lett Kiscell búcsujáróhellyé. 
1786-ban II. József feloszlatta ezt a monostort is s csak 1802-ben 
állították vissza. 30 évig apát nélkül volt most, mely idő az 
erőgyűjtés és talpraállás csöndes korszaka volt. 1832-ben Vekerle 
Gottfried került az apáti székre s azóta jelesebbnél-jelesebb 
apátok kormányozzák Dömölköt, kiknek életét sorra ismerteti a 
munka. 

Ép olyan gonddal és kitartó munkával, jelentékeny okleve-
les anyag felkutatásával készült e kötet, mint a többi. Nyelve-
zete meg különösen tetszetős és folyékony. 133 oklevélből álló 
gyűjtemény fejezi be a kötetet. Most már csak egyetlen, a VI. 
van hátra a nagy műből és teljes lesz a pannonhalmi bencés rend 
történetének e hatalmas feldolgozása, melynél szebben nem tudta 
volna megünnepelni a rend a magyar kereszténység, királyság 
és saját kilencszázados fennállását. 

5. Ooyau-nak, a mai Franciaország egyik legkiválóbb kath. 
publicistájának Bismarck et l'Eglise. Le Culturkampf (1870— 
1887.) c. munkájából megjelent 1913-ban a két utolsó kötet is 
(Tome III.: 1878—1883.; Tome IV.: 1883—1887. Paris, 1913.). 
Valamennyi munkája közt jóformán ez a legjelentékenyebb. 
A hosszan elhúzódó béketárgyalásokat írja le e kötetben, jó be-
osztással, a rengeteg anyag áttekinthető csoportosításával, a sze-
replők kitűnő jellemzésével. Magában Németországban is nélkü-
lözhetetlennek vallják e munkát a Kulturkampf ismeretéhez. 
Egyébként Németországban sem szünetel a kulturkampfos idők-
kel való foglalkozás. Dr. Johannes Kiszling: Geschichte des 
Kulturkampfes im Deutschen Reiche c. munkájának II, kötete 
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jelent meg legutóbb (Herder, 1913.), mely az 1871—74. évi 
katholikus-ellenes törvényhozást ismerteti. Felix Freiherr von 
Loe-Terporten eddig ismeretlen leveleinek felhasználása teszi 
értékessé e művet s nem egy eseményt szinte újszerű, vagy leg-
alább élesebb megvilágításba helyez. 

6. Az a nagy irodalmi mozgalom, melyet Hartmann Grisar 
S. J. Lutherről írt nagy munkája (Luther, I. Luthers Werden. 
Grundlegung der Spaltung bis 1530. 1911. — II. Auf der Höhe 
des Lebens. 1911. — III. Am Ende der Bahn. — Rückblicke. 
1912.) német protestáns körökben keltett, megint egyszer élén-
ken szemlélteti, hogy milyen nehéz dolog az objectiv történeti 
itélet. Szemlélteti ezt már maga az a nagy ellentét, mely a 
reformáció értékelésében annak kezdetétől fogva napjainkig 
fennáll. Szemlélteti aztán főleg az a nagy eltérés, mely Luther 
értékelésében jelentkezik barátai és ellenfelei közt. Pedig mind-
két félre nézve a történetnek ugyanazon megvilágításában állnak 
az események, melyektől még négy évszázad sem választ el 
bennünket, melyekre vonatkozólag rengeteg egykorú okmánnyal 
és följegyzéssel rendelkezünk, úgy hogy a főbbeket szinte mathe-
matikai pontossággal meg lehet állapítani s a szereplőket szinte 
kézzel foghatjuk. Honnan hát mégis az a nagy különbség ezen 
időknek, mozgalmaknak, személyeknek megítélésében? Honnan 
a protestánsoknak az a sajátságos magatartása, hogy Grisar 
Lutherjével szemben, holott a lehető legnagyobb tárgyilagosság-
gal s forrásszerűséggel van megírva, elutasító álláspontot foglal-
nak el s tovább is ragaszkodnak az ő külön, nem történeti, 
hanem képzeletbeli Lutherjiikhöz? Megfelel erre maga Grisar a 
Stimmen aus Maria-Laach tavalyi és tavalyelőtti füzeteiben 
közzétett cikkeiben, amikor megállapítja, hogy nem történeti 
kutatás, hanem hangulatok irányítják őket. 

«Nem ez a mi Lutherünk», mondják a protestáns kritiku-
sok és Grisar három testes kötete ellenére is: «Er bleibt er 
selbst, wie wir ihn kannten», mondja Harnack Grisar művéről 
írt kritikájában. 

Grisar saját forrástanulmányai alapján megírta Luther éle-
tét, főleg annak belső oldalát, fejlődésmenetét, érzés- és gondol-
kodásmódját, erkölcsi akarását és cselekvését oly alapossággal, 
mint még senki előtte sem katholikus, sem protestáns részről. 
A legteljesebb tárgyilagossággal. Elfogulatlanul beszél mindama 
jótulajdonságokról, melyek fellelhetők benne. A II. kötetben 
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Vorteilhafte Züge cimen 47 lapon szól ezekről. Eloszlat nem 
egy Luther-mesét, mely eddig sokfelé hitelre talált. De mert 
rámutat hibáira is, erőszakosságára, hihetetlenül durva hangjára, 
minden ellenmondással szemben való nagy türelmetlenségére, 
hesseni Fülöpnek a kettős házasságra adott felhatalmazására stb. ; 
mert kimutatja, mennyire subjectiv eredetűek tantételei, mennyi 
ingadozással, határozatlansággal s ellenmondással vannak tele, ép 
azért mennyire értéktelenek és mindezt szigorú történeti mód-
szerrel meg psychologiai elemzéssel; mert kimutatja, hogy éle-
tének és tanításának ezen ismerete mellett isteni küldetésében 
józanul sem ő maga, sem mások nem hihettek, főleg lia a ter-
jedő hitújítás gyümölcseit is figyelembe vették: mindezek miatt 
nem fogadják el Orisar Lutherjét és bár azt mondják, hogy 
nekik szentjeik nincsenek, hogy Luther is ember volt, hogy 
lehettek benne hibák is, mindamellett nem szűnnek meg őt a 
legnagyobb németnek mondani, aki a keresztény vallást azzá 
tette megint, ami eredetileg vol t . . . és ami kulturjavakat a mai 
világ létrehozott, az jórészt az ő szellemének köszönhető. Az 
átörökölt kegyelet ugyan sok mindent megmagyaráz, de törté-
neti forrásnak sehogysem válik be. 

Orisar tárgyilagosságát s egyben a protestánsok elfogult-
ságát pompásan szemlélteti Luthernek 1530. aug. 28-án, Koburg-
ból Melanchtonhoz intézett levelével szemben elfoglalt állás-
pontja. Akkor folytak az augsburgi birodalmi gyűlésen az egyez-
ségi tárgyalások és Melanchton — mint prot. történetírók is 
vallják — kétszínűén viselkedett, engedményeket látszott tenni a 
katholikusoknak, melyeket nem őszintén gondolt, bizonyos ferdí-
téseket, színleléseket engedett meg magának a katholikusokkal 
szemben. Azt írja erre Luther, hogy «quamquam nolim hoc 
contingere, tamen sic loquor, ut si qua contingeret, non esset 
desperandum. Nam si vim evaserimus pace obtenta, dolos (men-
dada) et lapsus nostros facile emendabimus. Ez az a hírhedt hely, 
melyet Luther ellenfelei igen sokszor arra magyaráztak, hogy 
Luther egyenesen ajánlja a hazugságot. Ettől feloldja őt Grisar. 
Másrészt azonban kétségtelen, hogy messze megy Melanchton 
taktikájának helyeslésében s a vele szemben gyakorolt hamis 
elnézésben, ami csak bátoríthatta Melanchtont eljárásának további 
folytatására és így nem egészen ártatlan szavak azok, amint a 
protestánsok feltüntetni szeretnék, kik vagy meghamisítják a 
szöveget (és ezekkel szemben Orisar a Stimmen aus M.-Laach 
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1913. III. füzetében nagy apparátussal megállapítja a fenti helyes 
szöveget), vagy pedig képtelennél-képtelenebb értelmezéssel ki-
forgatják valódi jelentéséből; pl. így is olvassák: dolos et men-
dacia eorum (sc. catholicorum) et lapsus nostros facile emanda-
timus. Meggyőző argumentacióval utasítja vissza Qrisar e lehe-
tetlen interpretációkat munkájában (I. 645. és II. 284.) és főleg 
említett értekezésében. 

Egyéb Luther-meséken kívül az öngyilkosságról való 
mendemondát is visszautasítja Grisar. Megemlítésre méltó dolog, 
hogy míg a protestánsok közt annyira s oly makacsul ragasz-
kodnak rég megcáfolt pápa- meg szerzetesmesékhez, a katholi-
kusok ellenben szorgalmasan dolgoznak a lutheránusokhoz fűződő 
efféle mesék kiirtásán. Luther öngyilkosságát pl. nemcsak Grisar 
cáfolja, hanem külön munka is tárgyalja legújabban e kérdést : 
Bruno Grabinski: Wie isi Luther gestorben? Paderborn, 1913. 
Arra az eredményre jut vizsgálódásaiban, hogy egyrészt nem 
igaz néhány hűséges tisztelőjének értesítése, kik szerint szelíden, 
csöndesen, teljes öntudattal, imákat mondva hunyt el Luther, de 
nem igaz másrészt az sem, hogy öngyilkossá lett volna, hanem 
hirtelen halt meg, gutaütés folytán és alkalmasint halott volt 
már, mikor reggel felé utána néztek. 

így foszlik lassan-lassan a Luther-legenda és reformáció-
legenda. Van még elég tenni való, mert — sajnos — a katho-
likusok maguk is nem egy pontban szolgailag mentek eddig a 
protestánsok után és pl. Silvester Prieriast, a XVI. század elejé-
nek papságát, az olaszországi theologusokat velük együtt kicsi-
nyelték. Janssen, Denifle, Grisar, Paulus sokat tettek ezen kér-
dések tisztázására és remélhető, hogy a protestáns történetírás 
hatalmaskodásától végleg megszabadulva, amaz idők sok félre-
ismert vagy rosszul ismert szereplőjének becsületét menti meg 
az elfogulatlan történettudomány. Ilyen munkát végez dr. Fr. 
Laudiert, Die italienischen literarischen Gegner Luthers (Erläute-
rungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen 
Volkes. Herausgegeben von L. v. Pastor, VIII. B. 1912. Herder) 
c. munkájában, melyben az olaszországi tudósoknak a német-
országi mozgalmakkal szemben elfoglalt álláspontját ismerteti. 
67 íróról számol be, akik Luther ellen 1517—1597 között fel-
léptek. Ezektől az íróktól 53 irat még Luther életében, 56 pedig 
halála után jelent meg. Meglepő, hogy mily jól vannak ez írók 
értesülve az eseményekről. Roppant érdekesen domborodik ki e 
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művekből Olaszország trienti zsinat előtti theologiája s ugyan-
csak becsületére válik a Luther-körüli időknek. Igen sok nagy-
értékű bibliografikus adata révén nemcsak a theologus és histo-
rikus, hanem a bibliográfus is kedvteléssel forgathatja e munkát. 

7. Pierre Battifoi LEucharistie. La Présence réelle et La 
Transsubstantiation c. munkáját 5. kiadásban tette közzé. (XI 4-
516. Paris, 1913.) Battifoi, a toulousei Institut catholique dogma-
történet tanára és rektora, egyike a legkiválóbb dogmatörténé-
szeknek s az őskereszténység ismerőinek nemcsak a franciák 
közt. Különösen feltűnést keltett néhány év előtt megjelent 
L'église naissante et le catholicisme c. műve, mely 1910-ben 
németül is megjelent (Urkirche u. Katholizismus, Fr. X. Seppelt). 
Az őskeresztény irodalom teljes ismeretével és a modern kuta-
tások eredményeiben való páratlan tájékozódottsággal mutatja 
ki, hogy Jézus alapított egyházat és hogy a római katholikus ez 
a Jézus által alapított egyház. Meggyőző erővel és nagy fölé-
nyességgel igazolja tételeit Harnack és Sohm nézeteivel szem-
ben. Az ő kalauzolása mellett járva végig a kereszténység leg-
régibb irodalmi emlékeit, még szembeötlőbb az a mesterkedés 
és erőlködés, mellyel a maguk véleményeinek javára akarják e 
protestáns írók kiaknázni a forrásokat. Szinte hihetetlen, mit ki 
nem olvasnak belőlük, holott ha elfogulatlanul nézzük, olyan 
egyszerű, természetes és világos az értelmük. Az Oltáriszentség-
ről szóló ezen újabb művében tárgyalja Justin, Hermas, Plinius, 
Clemens, szent János, Pál, Lukács, Máté, Márk és a Didachénak 
az eucharistiára vonatkozó tudósítását, azután megbeszéli a dogma 
mellett szóló tanokat Iréntől az efezusi zsinatig s a trienti zsinat 
tanításával fejezi be. Igen érdekes többek közt az epiklesis kér-
désben való állásfoglalása. Egyáltalában jelentékeny egy munka 
ez, melyből a liturgikus, dogmatörténész, patrologus és dogma-
tikus egyaránt sokat tanulhat. 

8. A bécsi egyetem hittudományi karának egyháztörténelmi 
szemináriuma — melynek vezetője dr. Cölestin Wolfsgruber, a 
neves egyházhistorikus és egyetemi tanár — Studien und Mittei-
lungen aus dem kirchengeschichtlichen Seminar cimű kiadványá-
ban szokta közzétenni a tagok sikerültebb dolgozatait. Néhány 
év óta különösen hálás téren mozognak e dolgozatok. Austria 
sancta címmel jelennek meg s Ausztria legújabb, forrásszerűleg 
feldolgozott, a legendái elemtől megtisztított hagiografiáját akarják 
nyújtani. Ausztriára nézve is hézagot pótló vállalkozásnak mondják 
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ezt az ottani kritikusok, jóllehet a legtöbb örökös tartomány 
birja szentjeinek és boldogjainak régibb életleirását. Hézagpótló, 
mert szigorúan tudományos jellegű és a legújabb kutatások ered-
ményeit is értékesítő szentek élete mindamellett hiányzott oda 
át. Mennyivel inkább elkelne minálunk, a mi szentjeink életének 
ilyetén feldolgozása. Annak a bécsi egyháztörténelmi szeminá-
riumnak vannak bizonyára magyar tagjai is, akik megismerik és 
megszeretik az efféle kutató munkát és hazánk hagiografusaivá 
válhatnak. Csak be ne kebelezzenek bennünket az Austria sancta-ba. ! 
Pedig félő, mert az «osztrák-magyar monarchia» új hagiografiájáról 
álmodoznak az «Austria sancta» megindítói. 

1910-ben jelent meg, mint a vállalat 5. és 6. füzete Tirol 
szentjeinek és boldogjainak életleirása (Die Heiligen u. Seligen 
Tirols), 1913-ban Alsóausztria s legutóbb (ugyancsak 1913-ban) 
a Studien u. Mitteilungen 12. füzeteképen Salzburg. (Die Heiligen 
u. Seligen Salzburgs. Von P. Pius Karner O. Cist.) 

Hangyaszorgalommal kutatott fel a salzburgi szentek élet-
irója minden megközelíthető forrást, gondosan elkülöníti a törté-
neti adatokat a legendától és tudományos, amellett megkapó és 
lendületes képét adja a tárgyalt szenteknek, akik közt vannak 
világtörténeti jelentőségű személyiségek ép úgy, mint közönséges 
egyszerű emberek. Különösen bőven foglalkozik szent Rupertus-
nak, a salzburgi püspökség alapítójának s első püspökének életé-
vel, a rengeteg terjedelmű Rupertus-irodalom teljes ismeretével 
s felhasználásával. Ahhoz a ma már általánosnak mondható fel-
fogáshoz csatlakozik, hogy Rupertus 696 körül került Iuvavumba 
s 710 körül, legkésőbb 716-ban halt meg. Valószínűleg ir-skót 
származású volt, vagy ha frank, de ir-skót kolostorban nevelkedett 
s az ir-skót szokás szerint apát és püspök volt egyházmegye 
nélkül. Az Írországból Germániába özönlő szerzetesek magukkal 
hozták az ottani sajátságos kolostori szervezetet és sok felé meg-
honosították. Az apát rendszerint püspök is volt. De nem mindig. 
Néha az apát mellett külön püspököt látunk. Ezé a hitterjesztés 
ügye, az apát a kolostori fegyelmet s egyéb belső ügyeket kezeli. 

Ilyen missió-püspök volt eleinte szent Rupert, majd az 
általa alapított juvavumi (Salzburg) kolostor apát-püspöke. Nem-
kevésbbé érdekes szent Virgil, ugyancsak salzburgi püspök élet-
leirása, ki 745-től volt épenúgy apát-püspök, mint szent Rupert 
s szent Bonifatiusnak nagy ellenfele, ki teljes erejéből küzdött a 
valamikor bevált, de a rendetlenségnek és hanyatlásnak csiráit 



594 VEGYESEK 594 

magába záró ir kolostori egyházszervezet ellen s a rendes hier-
archia felállításán fáradozott, ami sikerült is neki s utóbb maga 
Virgil is csatlakozott hozzá és támogatta törekvéseit. 

9. A Görres-Gesellschaft megbízásából, dr. H. Grauert szer-
kesztésében megjelenő Studien u. Darstellungen aus dem Gebiete 
der Geschichte VIII. kötetének 3. füzeteképen dr. L. Bergnek 
Gero, Erzbischof von Köln c. munkája jelent meg. (Herder, 1913.) 
Gero 969-től 976-ig volt kölni érsek, az Ottók korabeli püspökök 
tipikus képviselője s azon idők vallási és politikai mozgalmainak 
egyik kiváló szereplője. A tudományos tnonografia klasszikus 
példája a német alaposságnak. 

10. 1914. január 1. óta Münsterben Franziskanische Studien 
citnen új negyedévi folyóirat jelenik meg a Bonn melletti Kreuz-
berg franciskánusainak szerkesztésében, melynek célja a Ferenc-
rend történetének kutatása ugyan és így látszólag elég szűk 
keretek közt mozog, de ez csak látszat, mert a ferences szellem 
a mult egész szellemi életére befolyással birt, a tudományos- és 
kulturélet minden területére kiterjedő jelentékeny munkát végzett 
és így voltaképen óriási kiterjedésű az új folyóirat munkatere. 
Az első füzet tetszetős kiállításban s gazdag tartalommal jelent 
meg. Különösen irodalmi rovata feltűnően bő. A legújabb idők 
teljes ferences irodalmát megtaláljuk benne. A sok új szent Ferenc-
életrajz fényesen igazolja, hogy a szent Ferenc-kultusz még mindig 
nem érte el delelőpontját és nem is fogja egyhamar, mert nem 
olyan muló divattal állunk szemben; az assisii szent mindent 
átfogó szeretetével mind szélesebb köröket vonz magához s 
katholikus és protestáns egyképen érdeklődik utána. 

11. A németek az egyháztörténet népszerűsítéséről sem 
feledkeznek meg. Az ó- és középkor egyháztörténetének régebben 
megjelent kötetei után most adta ki Herder az újkor történetét 
Die katholische Kirche der Neuzeit címmel (P. Canisius M. Werner, 
1913). Népszerű, folyékony nyelvezettel 32 kor- és életképet ad 
a szerző, melyekben nemcsak a fontosabb személyiségekre és 
eseményekre, hanem a kultúrtörténeti s apologiai kérdésekre, a 
történeti hazugságok megcáfolására is figyelemmel van. Nép- és 
egyleti könyvtárak számára igen megfelelő e munka, mely ha 
népies is, tudományos szempontból teljesen megbízható. 

12. A mostanság közkézen forgó egyháztörténeti kompen-
diumok közt a legjobbnak, legmodernebbnek jóformán a Marx-
féle mondható. (Lehrbuch der Kii'chengeschichte von Dr. J. Marx, 
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Professor... zu Trier.) 1903-ban jelent meg első kiadása, 1913-
ban pedig az 5. és 6. (eddig összesen 10.000 példányban!) Ez a 
gyors és széleskörű elterjedés is elég jó bizonyítvány kiválósága 
mellett. Világosság, áttekinthetőség, jó beosztás, tárgyilagosság, a 
legújabb kutatások figyelembe vétele, bő irodalom, az egyes 
időszakok pompás jellemzése ajánlják. A magyar rész azonban 
fölöttébb sovány és elavult források után készült. Hisz abban, 
hogy nálunk görög hitterjesztők működtek először. (270. 1.) Dévai 
Biró Mátyást Mattaeusnak, Oláh Miklóst Olahinak írja. (652. 1.) 
A könyv végén fontosabb forrás-szövegeket és kronologikus 
táblázatokat találunk. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

W E I S Z A L B E R T O. P. J U B I L E U M Á H O Z . 

Az elmúlt hetekben ünnepelte P. Weisz, domonkosrendű 
tanár, a fribourgi kath. egyetem hitvédelmi előadója, hetvenéves 
születésnapját. A minden ünnepléstől tartózkodó, mélyen vallásos 
lelkületű P. Weisz e napot csendes visszavonultságban, imádságban 
töltötte el. Nem mellőzhetjük e kiváló alkalmat, hogy legalább 
nagyobb vonásokban rá ne mutassunk arra, hogy ki P. Weisz és 
milyen szolgálatokat tett a kath. Egyháznak s a tudománynak. 

P. Weisz 1844. április 22. született Bajorországban, 1861. 
Münchenben kora kiváló tanárait hallgatja. 1867. szentelik pappá 
s mint pap Németország fontosabb egyetemeit látogatja. Majd 
az érseki szeminárium tanára lesz. Tanulmányai közben megis-
merkedik szent Tamás tanával s felismerve az Úr hivó szózatát, 
Grácba megy, ahol szerzetesi fogadalmat tesz. 1871. ismét Mün-
chenbe megy, ahol a művelt nagy közönség számára szentbeszé-
deket tart. Ezen konferenciák képezik alapját élete legnagyobb 
munkájának, a Kereszténység Hitvédelmének. Midőn 1889. a 
fribourgi egyetem megnyílt, a rend egyetemi tanárrá nevezte ki. 
Azóta állandóan Fribourgban tartózkodik. 

Irodalmi munkássága. Még egyetemi hallgató korában publi-
kálta egyik pályanyertes munkáját: Die altkirchliche Pädagogik 
(1869). Mint szemináriumi tanár a Kirchenlexikon számára meg-
szerkeszti a nomenclatort (1872—76). A protestánsok támadásaira 
Protestantische Polemik gegen die kath. Kirche c. munkájában 
felel. Sociális művei közül Gesetze für Kapitalzins und Arbeits-
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lohn említendő. Átdolgozza Scheeben: Die Herrlichkeit der gött-
lichen Gnade (napjainkban 10. kiadás). 1893. megjelenik Lebens-
weisheit in der Tasche (12. k.), 1900. Kunst zu leben (10. k.), 
1905. meghalt P. Denifle, be nem fejezett munkáját Luther und 
Luthertum befejezi s ír hozzá még két új kötetet. Ugyanezen 
időben Die religiöse Gefahr (3. k.), 1911. Lebens- und Gewissens-
fragen der Gegenwart. E munkájában említi P. Weisz, hogy 100 
semestert (1861—1911.) eltöltvén az egyetemen, nem óhajt többé 
újabb munkákkal a nyilvánosság elé lépni. De most sem pihen-
het, O Szentsége X. Pius pápa a liberalismus történetének meg-
írásával bizta meg. Könyvein kívül számtalan tudományos lapba 
ír, megjelent műveit sajtó alá rendezi, amelyek egyrésze: francia, 
olasz, spanyol, magyar, holland és cseh nyelveken is megjelent. 

Legnagyobb munkája az Apologie des Christentums (4. k., 
jelenleg 8 kötet).1 P. Weisz elsőrangú tudós, főképen pedig 
elsőrangú apologéta. Az elmúlt ötven év hitvédői közül P. Weisz 
mellé egyedül Hettinger Ferenc (f 1890.) állítható. Hettinger a 
kath. dogma hitvédője, P. Weisz pedig a kath. moralisé. Főműve 
két részre oszlik, első részében a kereszténység alapigazságait 
fejti ki, a másodikban a modern lélek tévedéseire mutat rá. 
A Hitvédelem, a mély tudomány alappillérein nyugodva a kath. 
morál alapprincipiumait fejti ki, kiindulva ama tényállásból, 
hogy az emberiség elérkezve a hitetlenség legvégső határához, 
önmagában a hitet sohasem veszítette el. 

Hitvédelmi munkásságán kívül a modern eszmék megcáfo-
lása, a jelenkor tévedéseinek kimutatása képezte szellemi munka-
körének központját. Egy félszázadon keresztül viselte ama nehéz 
és felelősségteljes hivatalt, hogy felügyeljen Sión tornyán a hit 
ellen intézett mindennemű támadásokra. Évtizedeken át rendü-
letlenül állt helyén, kezében a tollal, vas szemeivel figyelemmel 
kisérve a szellemirányelvek áramlatát. Megfigyeléseinek ered-
ményét a Linzer theol. prakt. Quartalschrift-ben közölte. Sokan 
ebben éles kritikát láttak, míg végre megjelent a Pascendi s ki-
tűnik, hogy P. Weisz előfutára az encyclikának. A Pascendi mint- • 
egy approbálja P. Weisz a modernismus körvonalozásáról írt két 
művét, a Religiöse Qefahr-t és a Quartalschrift-ben megjelent 
cikksorozatok összegezését, a Lebens- und Gewissensfragen-t. 

1 Magyarra fordították a 2. k. után Makra és Rózsa, megjelent Ó-Becsén 
1895-ben öt kötetben. 
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Munkáinak főjellemvonásai : szellemdús és eredeti, tudo-
mányos és mélyen járó, egyszerű és népies, az életből az élet 
számára, benső és jámbor. 

Ő Szentsége X. Piusz pápa, mint az egész Egyház feje, saját-
kezű levelet írt P. Weisznek, majd pedig egy pápai brévét adott 
ki, amelyben szerencsekivánatait s egyúttal háláját fejezte ki eme 
nagy férfiúnak az Egyháznak tett nemes szolgálataiért. 

A sajátkezűleg megírt levél tartalma a következő : 
Dilecto filio Religioso Viro Patri Weisz in Ordine Prae-

dicatorum sodali ad exemplum, doctori eximio, de re catho-
lica optime merito, in Universitate Friburgensi in Helvetia 
institutori praestantissimo, aetatis suae septuagesimum prope 
diem feliciter complenti gratulamur ex animo, et fausta quae-
que ac felicia ad multos annos a Domino adprecantes, grati 
et benevolentes animi Testem, Apostolicam Benedictionem 
peramanter impertimur. 

Ex Aedibus Vaticanis, die 9. Április 1914. 
Pius PP. X. 

A pápai breve pedig a következőképen hangzik: 
Dilecto Filio Alberto Mariae Weisz, Sodali Dominicano. 

Friburgum. 
Pius PP. X. 
Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Adventantem Septuagesimum diem natalem tuum non 

tibi tantum, Dilecte Fili, laetitiae causam futurum scimus, sed 
etiam religiosis sodalibus tuis aliisque bene pluribus, quibus 
in edocendis tua tot iam annos teritur aetas. Utrisque optima 
sane laetandi causa. Tibi quidem in primis, qui in tarn longi 
temporis usura tarn diuturnoque magisterio, respicies gratoque 
recoles animo munerum coelestium ubertatem: caeteris vero, 
qui in studioso Dominici Patris alumno et in praedivite magi-
stro suspicient cum religiosae virtutis exemplar, tum solidae 
doctrinae bénéficia. Est igitur, cur tibi gratulemur novasque 
a Deo precemur et annorum et virium accessiones. Eas conci-
liet Apostolica Benedictio, quam coelestium auspicem donorum 
nostraeque testem benevolentiae tibi, Dilecte Fili, ex animo 
impertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 10. Április 1914. 
Pontificatus Nostri announdecimo. 

Pius PP. X. 
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E két levél méltó elismerése P. Weisz félszázados ernyedet-
len munkásságának. Ad multos annos! 

Fribourg (Suisse). Faragó János. 

Új bekebelezett hittudomány-doktorok. 

A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem Hittudományi 
Kara folyó évi június hó 5-én tartott VIII. rendes ülésében : 

Dr. Trikál József egyetemi ny. rk. tanárt, 
Dr. Kézsmárszky István pécsi püspöki joglyceumi igazgatót, 
Dr. Magdics Ignác Ranolder-intézeti igazgatót, 
Dr. Kováts Gyula szatmári theologiai tanárt és képzőinté-

zeti igazgatót, 
Dr. Paár István győri theologiai tanárt, 
Dr. Hadzsega Gyula ungvári gör. kath. theologiai tanárt, 
Dr. Wahlner Géza rozsnyói theologiai tanárt, 
Dr. Madarász István fővárosi hittanárt és 
Dr. Rusznák Miklós eperjesi theologiai tanárt a theologiai 

irodalom és a papnevelés terén szerzett érdemeik elismeréseül 
bekebelezett doktorokká választotta. 

Budapesten, 1914. június hó 10-én. 
Dr. Dudek János, 

hittud. kari dékán. 

Pályázat Fraknói római magyar történeti intézetébe. 

A magyar királyi kormány által létesített és a M. Tud. 
Akadémia főfelügyelete alá állított római magyar történeti inté-
zet, a Fraknói Vilmos által felajánlott házban, folyó év október 
1-én megkezdi működését. Ebbe a Szent-István-Társulat részéről 
két intézeti tag fog fölvétetni : az egyik műtörténelmi tanulmá-
nyok, a másik könyv és levél kutatások végzése céljából. Frak-
nói Vilmos alapítványából mindegyik havonként 300 korona 
ösztöndíjat fog élvezni. Azok, akik erre pályázni kívánnak, tudo-
mányos készültségüket igazoló okiratokkal fölszerelt kérvényüket 
a Szent-István-Társulathoz intézzék. 

Fizetések nyugtatása. 
Amely névnél összeg nincs jelezve, ott a Hittudományi Folyóiratnál 10, 

a Religiónál 12 koronát értek. 
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Hittudományi Folyóirat 1910-re: Totola Lajos. 1911-re Bognár Gyula. 
1912-re Bognár Gyula. 1913-ra: Tieran Auxentius. 

Religio 1913-ra : Fillkorn Ferenc, Katholikus Kör Budapest, III. ker. 
1914-re: Andruscsakevics Henrik, dr. Babinszky József, Doroszlai Béla 10, 

Geiger Alajos, dr. Grigássy Gyula, Hankó György, Hévey Gyula, Dr. Holma 
István 6, Horváth József, dr. Kolos József 6, Katholikus Kör Budapest, III. ker., 
K. Liebner János 6, Martinkovics János, Motesiczky Károly, Németh Gyula 6, 
Osztovics István, Papnevelő-intézet Temesvár, Plébánia Kunosvágás, Prémontrei 
főgimnázium tanári könyvtára Nagyvárad, dr. Paár István Győr, Pitthord 
László, özv. őrgróf Pallavicini Edéné, dr. Reba Dániel, Richter Jenő, Sághy 
Sándor 6, dr. Sziklay János 6, dr. Szőke Kálmán 6, Tieran Auxentius, dr. Töt-
tössy Miklós, dr. Zubriczky Aladár. 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Csuha András papi szabó, 
reverenda- és cimáda-készítő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8., I I . em. 18. a. 

Dreher Ignác és Fia 
BUOAPEST, 
IV., Kossuth Lajos-u. 
14. szám. — Árjegyzék 
ingyen és bérmentve. f i 

Ajánlja dúsan felsze 
reit raktárát minden 
nemfi acélárúkban 
kertészeti és mezőgaz 
dasági eszközökben 
Telefon 162-01. szám 
Alapíttatott 1845-ben 

Régipénzt és földből ásott régi-
ségei legmagasabb áron meg• 
vesz és jutányosán elad a 

N U M I S M A T I K A I I R O D A 
Budapest, IV., Múzeum-körűt 13.111. 7. 

Podgyász szállítási vállalat. Telet. 25-74. 
N A G Y F E R E N C 

szállítási, elvámolási, • * fci^fci^^ Speditions, Zollabfer-
p od gyászfuvarozási Budapest, IV., Szarka-utca 7. tigungs, Reisegepäck 
és beraktározási vál- (Veres Pálné-utca és Váci-utca közt, und Elnlagerungs-
lalat. Telefon 25—74. o a n Vámház-körűt közelében.) c œ Unternehmung, o a 
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O P T I K U S L IBÁL és MÄRZ 
Budapest, 

Főüzlet : VI., Teréz-körút 54. sz . 
Nyugoti pályaudvarral szemben. 
Fióküzlet: VIII., József-körűt 
77-79. Qllőiuti sarokház mellett. 

Szemüvegek — Orrcsip. 
tetők. — Távcsövek. — 
Látcsövek. — Különféle 
hőmérők. — Bor- és 
mustmérők. — Fényké-
pészeti cikkek és kel-
lékek. 

Toronyórákat gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
modern kivitelben a V i l l a m o s ó r a 
é s t o r o n y ó r a g y á r Buda-
p e s t , VI., Sziv-utca 3 2 . s z . 
Budapest székesfőváros szerződéses 
toronyórásai. Több aranyéremmel ki-

tüntetett. Költségvetés dijtalan. Előnyős fizetési feltételek. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I 
Budapest, IV. ker., 
Váci-utca 41. szám. 

A legjobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb .gyára. 

Árjegyzék k ívánatra 
ingyen és b é r m e n t v e . 
TELEFON: 167—34. 

R I E G E R O T T Ó 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel es. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
O R G O N A É P Í T É S I 
v» M Ű I N T É Z E T . v» 

Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A p á r i s i , bécsi, pécsi s t b . k iá l l í t ásokon k i tün t e tve . 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerő (pneuma-
tikái) , tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
4 0 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú é . 
vil lanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

S3 no 

: : : : : : : : 

S l t ü t B , 



X. PIUSZ PAPA. 

1903. augusztus 4-től 1914. augusztus 21-ig. 

Az EGYHÁZAT és az egész emberiséget bölcsen, 
i de részleteiben kifürkészhetetlen szándékokkal 

vezető isteni Gondviselésnek tetszett X. Piusz pápát 
az élők közül oly időben kiszólítani, amely az 
egyház kormányzásában bekövetkezendő személyi 
változásra emberi számítás szerint legkevésbbé 
alkalmas. Mégis bizonyosak lehetünk afelől, hogy 
ez a látszólag kedvezőtlen körülmény is Isten 
városának javára lesz és dicsőségére. Hogy ez a 
reménységünk mikép valósul, a jövő fogja meg-
mutatni. 

Szemünk előtt a mult, X. Piusz tizenegy 
éves pápasága. 

A szentéletű buzgó pápa első apostoli kör-
levelében jeligéül és végrehajtandó feladatul azt 
tűzte ki, hogy Krisztusban mindent megújítani 
igyekszik. E feladat valósítása végett a keresztény 
világnézet épentartására és megvédésére, valamint 
annak gyakorlati érvényesítésére a legmegfelelőbb 
eszközöket alkalmazni volt törekvése. 

Korszakos a dicső emlékű pápa tevékeny-
sége, melyet a keresztény katholikus világnézet 
szeplőtelen megőrzésére a jelenkori, modern hit-

Rel ig io , h i t t u d . és bölcs, fo lyó i ra t . 40 
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beli és bölcseleti tévedésekkel szemben kifejtett. Ezt a 
törekvést, mely a legfőbb tekintély és a legsúlyosabb fele-
lősség tudatából származott, eddig is tudták méltányolni, 
akik a keresztény világnézet tudományát művelik s mind-
azok, akik ezt a világnézetet vallják, becsülik és szeretik; 
de még inkább fogja azt méltányolni a jövő, amely elől 
a szereplő személyek egyéni érzékenykedésükkel elvonultak 
s jobban kiélesedik a helyzetnek és az alkalmazott eljárás-
nak tárgyilagos értéke. Meggyőződésem szerint a törté-
nelem e tekintetben azt az Ítéletet fogja mondani X. Piusz-
ról, hogy IX. Piusz és XIII. Leó pápák művének méltó 
folytatója volt. 

X. Piusz pápa abbeli tevékenységének, hogy a keresz-
tény világnézet a maga tisztaságában megmaradjon és tudo-
mányos védelemre találjon, egyik nyilvánulása és ténye az 
a rendelet is, melyet halála előtt nem sok nappal, ez év 
június 29-én, a hit- és bölcselettudomány helyes és alapos 
művelése érdekében kiadott s melyet a jelen füzetben — 
már csak a rendelkező megdicsőülése miatt is — igen 
jeles munkatárs észrevételével közlendőnek Ítéltem. 

A világnézeti kérdés ilyetén nagyszabású felkarolása mel-
lett még főkép az egyházi jog- rendszerbe szedésével egyházi 
törvénykönyv létesítésének kezdeményezése az, ami hittudo-
mányi szempontból X. Piusz nevéhez fűződik, kétségen 
kívül nagy javára és dicsőségére a katholikus egyháznak. 

A szentéletű X. Piusz pápa úgy a keresztény katho-
likus világnézetnek, mint a katholikus egyház jogainak 
buzgó hirdetője és védője volt. 

Kedves és dicsőséges, felemelő és tanulságos az ő 
pápaságának emlékezete. 

Isten az ő örök nagy jutalma. 
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A Z É L E T É R T E L M E É S A S Z E N V E D É S . 

Különös tekintettel az euthanasiára. 

Második, befe jező köz lemény. 

Az ÉLET értelme utáni kutatás oly régi, akár a gondolkodó 
J \ emberi ész.i Mint probléma foglalkoztatta ez már a görög 
bölcseletet is és a görög szellemmel együtt született eudemonikus 
vonás sem tudta elhallgattatni a nagy kérdést, ami pl. Aischylos és 
Sophokles tragédiáiban megrázó kifejezésbe öltözik: a fizikai és 
erkölcsi rossznak kérdését. Egy Sokrates, Plato, Aristoteles, vagyis 
a görög világ elitejei eredmény nélkül küzdenek a megfejtéssel. 

Új iránnyal próbálkozik a Stoának sajátságos világmegvetése 
s előkelő ignorálása, ami azonban korántsem volt képes a rosszat 
a világból kiküszöbölni. Épen a stoicismus legfőbb képviselőjé-
nek, Senecának munkáiban észlelhető nagymértékű őszinte jó-
akarat eredménytelensége a legjobb példája a magárahagyott 
emberi elme tehetetlen vergődésének. Seneca lelkében is elemi 
erővel vetődik fel az élet céljának nagy kérdése : «Non quae-
ram, quis sit istius artifex mundi ? Ego nesciam unde descen-
derim? quo hinc iturus sim? quae sedes exspectent animam?» 
Hanem más feleletet nem tud adni, mint hogy az élet egy pont 
két semmi közt a halál boldog megsemmisülés. A fiát sirató 
Marciá-t u. i. így vigasztalja: «Mors omnium dolorum est et 
solutio et finis, quae nos in illám tranquillitatem, in qua, antequam 
nasceremur, iacuimus, reponit... Nec potest miser esse, qui 
nullus est». Máskor meg így szól Luciliushoz: «A halál — a 
semmi. A semmiből kiindulva semmivé leszek. Nem volna-e ostoba-
ság azt állítani, hogy a kioltott fény szenved, mert többé nem 
ragyoghat? Mi lámpa vagyunk, mely felgyulad s elalszik». 

1 A következőkre nézve v. ö. részben Dr. Stockums : Optimismus, Pessi-
mismus, Christentum c. tanulmányát Akad. Bonifatius-Korrespodenz. 1913. 
137—150. 1. 

40* 
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Mily haladást jelent ezzel szemben a kereszténység, amely 
az élet és a szenvedés magyarázatába az örökkévalóság szem-
pontját is beállítja, amint erre alább rámutatunk. S amint előtte 
nem volt képes az emberi ész kielégítő magyarázatát adni a 
szenvedésnek, a fizikai rossznak, épúgy elégtelenek azon rend-
szereknek magyarázatai, amelyek a kereszténység fellépése után, 
de tőle eltérőleg próbálkoztak a rossz problémájával. Vegyük 
csak pl. a gnosticismusnak kettős, jó és rossz princípiumát, 
a manichäismusnak a felelőségtől felmentő kemény determinis-
musát, vagy nézzük csak Leibniz optimismusát, Schopenhauer 
pessimismusát. 

A túlzó Optimismus ép oly kevéssé a kereszténység szelleme, 
mint az ijesztő pessimismus. 

Leibniz, az Optimismus atyja, azt állítja, hogy Isten szabadon 
teremtett ugyan, de ha már egyszer rászánta magát a teremtésre, 
a sok lehetséges világ közül, végtelen jóságából kifolyólag, a 
legjobbat kellett teremtenie. Mikor Lessing és Herder azt állítják, 
hogy a mostani világ nem a legtökéletesebb ugyan, de az evolu-
tio útján idetart, tulajdonképen csak Leibniz nézetét módosítják. 
Ezzel szemben rá kell mutatnunk arra a metafizikai lehetetlen-
ségre, amit a teljesen tökéletes, tehát további fejlődésre már 
nem képes világnak már a fogalma is magában rejt. A tényleges 
életnek ezer nyomorúsága, meg benne a szenvedés és a halál, 
oly kijózanító cáfolata a világot absolut jónak tartó optimismus-
nak, hogy álmodozó poéták fantáziáján kívül ma alig tartja valaki. 
A rosszat, a szenvedést ezzel az optimismusszal a világból kidis-
putálni nem sikerült. 

Les extrêmes se touchent,— és föllép a schopenhaueri böl-
cseletnek az egész világot s a létet gonosznak hirdető pesszimis-
musa. Kiáltó absurdumnak nevezi Schopenhauer, hogy jónak 
lehetett nevezni ezt a világot, ami nem más, mint megkínzott 
lények zűrzavara, ahol egyik lény csak a másiknak sírját ássa.1  

Hartmann enyhíti ezt a sötét színezést, midőn azt állítja, hogy 

1 «Dieser Welt,— írja Schopenhauer — diesem Tummelplatz gequälter und 
geängstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, dass eines das andere ver-
zehrt, wo daher jedes reissende Tier das lebendige Grab tausend anderer und 
seine Selbsterhaltung eine Kette von Martertoden i s t . . . dieser Welt hat man 
das System des Optimismus anpassen und sie uns als die beste unter den 
möglichen andemonstrieren wollen. Die Absurdität is schreiend.» Id. Stockums : 
i. m. 142. 1. 
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a világ olyan jó ugyan, amilyen csak lehet, de mindenesetre 
rosszabb, mintha nem volna. De ezzel szinte ott vagyunk az I. 
ker. században élt Caius Plinius Secundus eklektikus-bölcselő 
lemondásánál, akit annyira elfogott a világ ürességének átérzése, 
hogy boldogabbnak mondta az embert az istenségnél, mert az 
ember véget vethet életének, az istenség pedig nem. El kell 
ismernünk, hogy a földi életben — még ha leszámítjuk is a Pessimis-
mus nagyfokú túlzásait — erény és boldogság, bűn és büntetés, 
szenvedés és erkölcsi élet közt nem egyszer kiáltó disharmoniák 
vannak. És ha épen ennek megfontolása késztette Kantot, hogy 
a gyakorlati ész követelménye gyanánt az akarat szabadságát, a 
a halhatatlanságot s Isten létét — amiket pedig a tiszta ésszel bebizo-
nyíthatatlanoknak hirdetett — elfogadja, ezzel mintegy rámutatott 
arra, hogy a földi lét céljának kielégítő megoldását csak oly 
világnézet lesz képes megadni, amely a szenvedés teleologiájá-
nak megértésével s a túlvilági magaslatokról nyert szélesebb 
áttekintéssel fog a kérdés megfejtéséhez. 

Ezek a föltételek azonban a kereszténységnek juttatják e kér-
désben az illetékességet; annak a kereszténységnek, amely elis-
meri az optimismusszal a világ tényleges jótulajdonságait, de nem 
huny szemet a rossz előtt sem. Vallja ugyan, hogy a világ jó, 
de csak viszonylagosan jó, vagyis jó az elébe tűzött cél elérésé-
hez; s vallja, hogy a legtökéletesebb, de csak az adott tény-
leges állapotok szem előtt tartásával s nem absolute töké-
letes Epictétus, a stoikus rabszolga egy helyen így kiált fel : 
«Mit! őrület és szokás rá tudott vinni egyes embereket, hogy 
megvessék a kínzásokat, mint ráviszi a galileaiakat (kereszté-
nyeket); és az ész, a philosophia nem tudná megtenni!» Meg-
kapná ma erre a feleletet a szenvedés elől ijedt arccal bujkáló, 
vagy alatta értelmetlen lélekkel nyögő keresztényellenes philo-
sophiának legújabb termékében : az euthanasiában. A keresz-
ténység nem kisérlette meg, hogy a fizikai szenvedések' ki-
meríthetetlen tengerét, amely ezredeken át, mióta csak érző lény 
él a földön, hullámzik már, letagadja, vagy a stoikus apathia 
megkövült szivével tűrje. Igyekszik magyarázatát adni a rejtély-
nek, s a magyarázata után még fenmaradó esetleges kételyt az 
égre mutató gesztussal oszlatja el, hol se halál, se szomorúság, 
se gyász, se fájdalom nem lesz többé. 

A kereszténységről, minden túlvilágra utalásai és az élet 
végső célját a túlvilági élettel magyarázó tanításai dacára sem 
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lehet joggal állítani, hogy értelmetlenül állana azon célokkal 
szemben, melyek e földi életünkhöz kapcsolódnak. 

Amily bizonyos u. i., hogy az Istentől való tökéletes füg-
gésünk Őt jelöli meg végső célunk gyanánt, époly megdönt-
hetetlen igazság gyanánt tanítja a kereszténység, hogy e földi 
élet tartama alatt is vár reánk bizonyos cél betöltése és ez az emberi 
ideál teljes kifejtése, ha szabad úgy mondanunk, «kiélése». Ma 
ugyan a helytelen használat kellemetlen mellékízt adott e szónak, 
az alsóbb ösztönök féktelen szabadrahagyását értve alatta. Mi a 
kiélés alatt az emberi ideál tökéletes megvalósítását értjük: Nem 
a testi vágyak féktelen kielégítését. Ha csak ez volna az ember 
célja, a Teremtő beérte volna az állatvilággal, mert ez megvan 
az állatban is. De épen azáltal, hogy magasabb fokú lényt is 
teremtett, akarta kinyilvánítani, hogy ez elé magasabb célt is 
tűzött: egy szebb, teljesebb harmonikus életet. Ez a harmonikus, 
emberhez méltó élet, vagyis az emberi ideál megvalósítása nem 
érhető el máskép, csupán a szellem priorátusának elismerésével. 
Ezért hangoztatja a kereszténység kérlelhetetlen komolysággal a 
szellem uralmát, s Alapítója is azért szólít fel akár a legnagyobb 
áldozatokra is a lélek érdekében. 

Ennek az egynek, az erkölcsi rend sértetlenségének biztosí-
tása után azonban nyitva áll a keresztény előtt az egész világ, az 
életnek valamennyi szépsége, öröme. Jól tudja u. i. a keresztény-
ség, hogy az ember természeténél fogva tör öröm után, szüksége 
van rá. Nem akarja tehát az örömet kiirtani az életből, hiszen 
ami szükséges, magában hordja már jogosultságát is. Nem gnos-
ticismus a kereszténység, nem manicheismus, montanismus, hogy 
gonosznak hirdesse az anyagot s bűnnek a vele való érintkezést. 
Nem panaszoljuk mi fel a napot, melyen e világra születtünk. 
Nem nézzük mi kínnak a létet, fekélynek a testet, szemétdomb-
nak a világot, Istent a villámló harag forrásának (Prohászka). Hiszen 
valljuk, hogy testünk egyszer feltámad s örökké fog élni. Amit 
a kereszténység óhajt, az csak az, hogy ott ne keressük az örö-
met, ahol az nincs, azaz ne keressük az erkölcsi világrend sérel-
mével. A kereszténység is ismer boldogságot már itt a földön 
is; hiszen a kereszténység Istene a vigasztalás és öröm Istene. 
Ez az öröm nemcsak a mindennapi élet küzdelmeinek percnyi 
elfeledtetése — mint azok Hilty szerint e világ, élvezetei 1 — 

1 Ein grosser Teil der Heiterkeit — írja Hilty — namentlich die Lustig-
keit dieser Welt, dient bei erwachsenen Personen nur dazu, um für Stunden 
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hanem a fáradt gyermek megpihenése a szeretettől dobogó anyai 
szivén. Akarunk mi is élvezni, de nem ópiumot, kokaint, éthert. 
Az öröm nekünk is kell, de a mámor bódultsága nem. Szom-
jasak vagyunk mi is, de annyira, hogy hervadó földi virágokért, 
s a földi örömek vékonyan szivárgó erecskéjéért oda nem adjuk 
az Isten házának megittasító gyönyörűségét. 

A «Monistiche Sonntagspredigte» szerzője, a vándorprédi-
kátornak felcsapott nagynevű chemikus, Ostwald, mikor számot 
akar adni arról, hogy még ma is annyian ragaszkodnak a 
személyes halhatalanság gondolatához, ennek okát egyrészt a 
ker., nevezetesen főkép a kath. egyház tanításában, másrészt pedig 
bizonyos személyek erős érzelmi világában véli feltalálhatónak. 
Szerinte az egyház a túlvilági élet büntetésével s jutalmával az 
emberekben félelmet akar kelteni, s fölöttük ezáltal uralkodni. 
Másrészt pedig a szeretett személyekkel való egykori találkozás 
reménye szintén erős ébrentartója a túlvilági hitnek. Már pedig 
azzal tisztában kell lennünk — mondja Ostwald — hogy minél erő-
sebben hisz valaki abban a jövő életben, annál hasznavehetetlenebbé 
válik a jelen élet feladatára és céljainak betöltésére. 

Teljes joggal vethetjük fel ezzel szemben a kérdést: Minél 
inkább hangsúlyozzuk valaki előtt, hogy ha az örök élet boldog-
ságában részt akar venni, ennek a földi életnek a kötelességeit 
jól be kell töltenie, nem inkább hatalmas segítség-e ez a tan a 
földi élet feladatainak pontos teljesítésében is? Ha tehát az 
egyház oly rendületlenül kitart a halhatatlanság mellett, ezzel 
nem hogy elvenné e földi élet értékét, hanem védi, emeli, bizto-
sítja. Hányan szállnak sírba, mielőtt a világból valamit is ismer-
tek volna! Hányan, mielőtt az erkölcsi tökéletesség felé csak 
haladni is kezdtek volna! Hányan, kiknek bölcsőtől a sírig csak 
jogtalanságban volt részük! Hányan, kik csak a hazugság és bűn 
diadalát látták maguk körül ! Ha mindezeknek nincs kiegyenlítő-
désük a síron túl, az élet akkor céltalan, esztelen. De ha annyi 
célszerűség sugárzik a lélektelen természetből, miért csak a szel-
lemi, az emberi életnek volna törvénye a céltalanság? A halha-
tatlanságot hirdető egyház épen ezt nem akarja elfogadni, i 

És hogy a következetesen keresztülvitt keresztény életmód 

dasjenige zu vergessen, was sie sonst nicht ertragen könnten und was sie in 
andern Stunden mit tiefer Traurigkeit, oft bis nahe zur Verzweiflung erfüllt.» 
Id. Keppler : Mehr Freude. Herder. 1909. 31. 1. 

1 Kneib : i. m. 819 s. köv. 1. 
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korántsem egyértelmű a földi élet megvetésével s az életben 
ránk váró feladatok elől való gyáva megfutamodással, legcsattanó-
sabb bizonyítéka ennek az öngyilkosságnak története, amely 
életundorról, világfájdalomról, öngyilkosságról a krisztusi szellem-
ben kialakított középkorban alig tud beszélni, de viszont annál 
megdöbbentőbb képet tár elénk a kereszénységet még nélkülöző 
régi pogányság s a kereszténységet már ismerni nem akaró új 
pogányság körében dúló öngyilkosági járványról. 

Igaz, az elviselhetetlen fájdalomban Hume, az öngyilkos-
ságnak egyik leghangosabb újabb védelmezője, egyenesen Isten 
felszólítását véli felfedezhetőnek e világ elhagyására nézve; de 
azt hisszük, már csak sokkal hitelesebb magyarázója az isteni 
akaratnak Krisztus Jézus, aki pedig a szenvedések közt is nem 
öngyilkosságra, hanem a kereszt hőslelkű felvételére szólít fel 
bennünket. 

Joggal írja tehát Masaryk : «Ha végigtekintünk a pessimista 
hangulatú modern költök hosszú sorain — Joung, Byron, Shelley, 
Poe, Grabbe, Hölderlin, Heine, Kleist, Lenau, Sénancour, Musset, 
Foscolo, Leopardi, Carducci, Giusti, Slowacki, Lermontow, Puskin, 
Gogol — s egybevetjük ezt Schopenhauer pessimista bölcsele-
tével, akkor egyenes igazolását nyerjük annak, amit a statisztika 
adatai oly rettentő szárazsággal mondanak: életuntak vagyunk, 
nincs igazi életkedvünk; a tömeges öngyilkossághoz halottas-
éneket zengenek a költők.»1 

Akar a kereszténység is örömet, de csak emberhez méltót; 
mélyebben ás tehát az édesizű források után. Hogy ez nem érhető 
el az érzékek féktelen követelésének megszorítása nélkül, jól tud-
juk. De viszont époly igaz, hogy az alsóbb ösztönöknek hallgat-
niok kell, ha nemesebb rendeltetésünk betöltéséről van szó. Ez 
az egyedüli józan «stirb und werde». A kereszténység nem ment 
a szenvedésektől sem, de jól tudja értékelni a szomorú és víg 
napok váltakozását. Paulsen is azon a véleményen van, hogy 
amint a növénynek napfényre és esőre van szüksége a tenyészés-
hez, ép úgy az ember sem élhet a szomorú és víg napok válta-
kozása nélkül. Akinek minden ellenére történnék, aki a dolgok-
tól s emberektől csak rosszat tapasztalna, annak, ha ilyen élet 
egyáltalán lehetséges volna, borzalommal kellene az élettől elfor-

1 Id. Jehlicska : Az emberi élet a keresztény erkölcstanban. Budapest, 
1908. 62. 1. 



AZ ÉLET ÉRTELME ÉS A SZENVEDÉS 6 0 9 

dúlnia. De viszont annak sem volna joga magát boldognak 
tartani, kinek minden vágya teljesedésbe menne. Ha csömörben 
s gőgjében nem is pusztulna el, igen fontos emberi élményeket 
nem élne át, s az emberi természet lényeges vonásait nem 
képezné ki magában.1 

Tud tehát a kereszténység ajtót nyitni a földi örömek előtt 
is, de annak tudatában, hogy az érzéki örömek nem boldogít-
hatnak s a lélek mélyebb szükségleteit kielégíteni nem képesek, 
megőrzi magát a földi örömek egyedülvalóságának exclusiv 
hirdetésétől. Megdönthetetlen tapasztalás alapján tanítja, hogy 
az élvezet még az érzéki vágyat sem képes eloltani, csak annál 
magasabbra korbácsolja hullámait. «Ilyen az életöröm, míg sejt-
jük, eget mosolyog le, birni alig kezdjük, bája enyészten enyész». 
(Kisfaludy K.) S ha folyton az után járunk is, előbb belefáradunk, 
mintsem benne kielégítést találnánk. 

A kereszténység e tanításának épen testi organismusunk 
szolgáltatja a legfényesebb apológiát. Mintha maga a természet 
is figyelmeztetni akarna, hogy a megnyugtató boldogságot 
máshol keressük: oly berendezkedést mutat fel, hogy az élvezet-
vágy, minél inkább kielégítjük, idővel annál kevesebb élvezetre 
talál, s egyre nagyobb ingerekre tud csak reagálni, sőt idővel 
maga a képesség az örömre is kihal s a sok kéjkergetés életunt-
ságba csap át. Az élvezetekben^tobzódó korokban epidemikusan 
fellépő pessimismus letagadhatatlan jele az érzéki örömökhöz 
fűzött remények kiábrándító csődjének; és egyúttal igazolása 
költőnk szavainak: 

«Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, 
A látnivágyó napba nem tekint, 
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget, 
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.» 

A kereszténység azt az örömet hirdeti, mely egyedül képes 
a lelket kielégíteni: az Istennel egyesült lélek nyugodt örömét. 
A túlvilágra utal ugyan, de nem fosztja meg az életet sem jelen-
tőségétől, sőt értékét emeli, midőn a jövő életet illetőleg döntő 
jelleggel ruházza fel. «Legyen jó lelkiismereted, s mindig örülni 
fogsz» — tanítja Kempis Tamással (Krisztus köv. II. 6.) 

«Ilyen módon a kereszténység — mondhatjuk Th. Garrigue 
Masaryk-kal együtt — valóban az élet tanává lett ; az evangélium 

1 Sawicki: i. m. 155—156. 1. 
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azt tanította, hogy az életet szeressük, ne pedig a halált. Azért 
mondjuk, hogy ez az új örömhír a haldokló pogányságot meg-
váltotta és megmentette; a kereszténység csirájában fojtotta meg 
a pogány sokistenhivésnek öngyilkossági hajlamát s az embe-
reket visszaadta az életnek»-1 

Ez az egyik pont, amiben a kereszténység messze fölötte 
áll korunk erkölcsi felfogásának: az öröm, amit nyújt, nem pil-
lanatnyi, az élvezet, mit benne lelünk, nem szomjúságfokozó. 
Hirdet ugyan önmegtagadást, állít ugyan korlátokat, de épen 
azért tudja az életet igazi örömmel kitölteni, míg az érzéki 
élvezeteket korláttalanul ajánlgató világnézetek menthetetlenül 
buknak a pessimismus karjaiba. De ezért nem is kellett a 
kereszténységnek soha azt mondani az életről, hogy az «ein 
Possenspiel, ein alberner Roman», mint ezt Schelling tette; hogy 
«ein Irren- und Schurkenhaus», mint ezt Feuerbach mondta; 
hogy «eine Prellerei, eine unnütze, störende Episode in der ste-
tigen Ruhe des ewigen Nichts», mint ezt Schopenhauer meg-
határozta. 

Másik hasonlíthatatlan fölénye a kereszténységnek a divatos 
viliágnézetek fölött a szenvedés megértésében, megmagyarázásá-
ban áll. 

A szenvedés, a fájdalom, minden haladásunk, törekvésünk 
mellett is itt áll életünkben s kegyetlen farkasszemet kell vele 
néznünk, ha akarjuk, ha nem. Szó sincs róla, egy részében 
magunk is hibásak vagyunk. Kevesebb szenvedés kínozna az 
életben, ha szigorúbbak lennénk önmagunkkal szemben s elné-
zőbbek másokkal. De végre is élet és szenvedés elválaszthatat-
lanul egymásba fonódnak. Embernek lenni, annyit is jelent, mint 
szenvedni. S amint ezredek óta bizonyos mennyiségű eső évről-
évre hull a földre, úgy hullott az ember szívéből is folyton a 
könny. Élt legyen barbárságban, vagy civilizáció tetőpontján, 
könnyeit felszárítani soha nem tudta. (Lacordaire.) 

Már most egy világnézet, melynek nincs szava a szenvedő 
emberhez, mely az irgalmas szamaritánus olaja helyett kemény 
követ nyújt a szenvedőnek, föltétlen összeomlik. Mert vannak 
sorscsapások, miket kikerülni nem lehet, amiket el kell viselnünk 
s csak az a kérdés, tudunk-e ezeknek legalább kielégítő magya-
rázatot adni, s azokat bizonyos cél szolgálatába állítani, — mint 

1 Id. Jehlicska : Az emberi élet a ker. erkölcstanban. Budapest, 1908. 59. 1. 
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azt a kereszténység teszi, — vagy pedig értelmetlenül, a tehetet-
lenség fogcsikorgatásával tűrjük a sors vasmarkát, míg bele nem 
pusztulunk. A vállástalan világnézet ezt kénytelen tenni. 

Természetesen nem lehet kielégítő magyarázata a szen-
vedésnek egyedül a világmindenségnek általunk fel nem fog-
ható, összejátszó céljaira utalni. De épen ezért kell elfogadnunk 
a ker. bölcselet álláspontját, ahol nem világtörvények a mérvadók 
a megfejtésben s az elég sovány vigasztalásban, hanem ahol a 
vigaszt s a boldogságot egy személyes végtelen Lénynek kimond-
hatatlan jóságából meríthetjük. Igaz, e Lény szent akaratának 
tökéletes átlátásáról se lehet szó, de megnyugtató azt tudnunk, 
hogy az ő jósága és szeretete lebeg az előttünk elfödött mélysé-
gek fölött is. Ez a szeretet kezeskedik érte, hogy a szenvedés, 
mely Tőle jön, ép úgy javunkra válik, mint a türelem, amivel a 
megpróbáltatást viseljük.1 

Senvedés nélkül nem alakulhat ki erkölcsi nagyság, jellem, 
mert jellemesnek lenni mi mást jelent, mint önmagukat, gondo-
latainkat, vágyainkat, szavainkat teljesen hatalmunkban tartani. 
Már pedig erre a magaslatra harcon, önmegtagadáson, a szenve-
désnek borús völgyén keresztül vezet az út. A szenvedésnek 
erre a páratlan jellemnevelő értékére mutatnak rá Szent Ágoston 
szavai, melyekkel Bossuet befejezte a szenvedés szükségességéről 
tartott híres beszédét : «Perdidistis utilitatem calamitatis et miserrimi 
facti estis.» 

A kiváló pedagógiai író, P. Qillet joggal hangsúlyozza, hogy a 
szenvedés elviselésére, a szenvedésre szoktatásra annál nagyobb súlyt 
fektessünk ma a nevelésber, minél hangosabban hirdeti a korszellem 
növendékeinknek a földi élvezetek egyedül üdvözítő voltát. Mert 
ha megtanulnak majd nem félni a szenvedéstől, — írja Religion 
et Pédagogie c. legújabb munkájában, nem fognak előtte meg-
hátrálni, ha kötelességteljesítés közt szembe kerülnek vele. 

1 «Hier sind nicht ewige Gesetze, — írja Dunin—Borkowski «Philoso-
phie und Glück» c. tanulmányában (Stimmen aus M.-Laach. 1913. 127. 1.) — 
die man durchschauen müsste, um sich einigermaszen — schwach genug — 
an ihnen zu trösten, das Maszgebende, sondern der unendlich liebevolle Wille 
und die namenlose Güte eines unendlichen persönlichen Wesens vermitteln 
den Trost und das Glück. Gewisz durchschaut man auch hier nicht die 
Abgründe dieses Willens, man erkennt aber, dass es Abgründe der Güte und 
Liebe sind. Und da wird dann der menschliche Wille zu einer mächtigen 
Liebe emporgerissen.. . Das ist die Grundlage der christlichen Philosophie 
des Glücks.» 
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A szenvedések iskolája nyújtja az igazi férfiúi örömöket, amelyek 
mellett elhalványul minden érzéki öröm.1 

A kereszténynek folyton fülébe csengenek Szent Pál apos-
tol szavai, hogy a «jelen idei szenvedések nem hasonlíthatók a 
jövendő dicsőséghez, mely rajtuk meg fog nyilvánulni» (Róm. 
8, 18.). Szent Jakab is figyelmeztet, hogy békén viseljük a szen-
vedéseket, mert «a béketűrés betetőzi a cselekedetet, hogy töké-
letesek legyetek és kifogástalanok minden fogyatkozás nélkül» 
(Jak. 1, 2. 4.) «Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra 
szolgál» (Róm. 8, 18.), s «akit az Úr szeret, azt megsanyargatja» 
(Zsid. 12, 6.) 

A kereszténység sem tudja ugyan a világból elvenni a 
szenvedést, de elveszi a kétségbeesést, mikor rámutat a fölemelő 
célokra, miket Isten a szenvedés által akar a világban megvaló-
sítani. Tökéletes megfejtést a szenvedés valamennyi kérdésére 
adni mi sem tudunk, mert hiszen nem tudjuk az universumnak 
millió- és millió-éves történetét egyetlen tekintettel átfogni, ami 
pedig egyedül képesítene a szenvedés feladatának tökéletes fel-
értésére. Azonban a szenvedésben minden gyarlóságunk mellett 
is meg tudunk látni oly célokat, amelyek segítségével képesek 
vagyunk azt zökkenés nélkül világnézetünkbe állítani. 

Eszerint a szenvedés már a testi élet s egészség céljait is 
szolgálja, midőn tudomásunkra hozza az Organismus zavarait s 
hiányait. A szükség hatalmas előmozdítója a szellemi haladásnak 
is. A szenvedés acélozója a jellemnek, próbája az akaraterőnek, 
ostorozója az erkölcsi eltévelyedéseknek, tisztítója az erkölcsi 
felfogásnak. A szenvedés a kereszténységben lehet az isteni 
parancsok feldúlt harmóniájának csendes kiengesztelése, lehet a 
léleknek legügyesebb kezű szobrásza a «uafrsi |ia&oç», a szenve-
dés árán való tanulás által ; lehet a jövő élet boldogságát kiérdemlő 
eszköz. Jean Paul szava több a szellemes megjegyzésnél, mikor 
azt mondja, hogy életünk sötét kamara, a túlvilág képei annál 
világosabban tűnnek fel benne, minél sötétebb az. 

És épen azért, mert a ker. philosophia a szenvedést is 

1 «Par là on leur apprendrait, en nême temps, à n'avoir pas peur de 
la souffrance, et quand le devoir est en jeu, à le préférer au plaisir. L'école de 
la souffrance, en esset, est la véritable école de la sensibilité. C'est là que se 
trempent les caractères, et se préparent les joieg viriles, auprès desquelles 
pâlissent tous les plaisirs de la chair.» Id. Revue pratique d'apologétique. 
1913—14. 941. 1. 
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Isten eszközei közé tudta állítani, ez a bölcselet soha nem jutott 
volna el az euthanasia hangoztatásához. Mert bármily zseniális 
magyarázattal vállalkozzunk is a szenvedés s a földi élet értel-
mének megfejtésére, ha a kereszténység tanából csak annyit 
hiszünk, hogy «por vagy és porrá leszesz», de már nem mondjuk 
utána az «várom a halottak feltámadását» biztató szavait, vagyis 
ha a végső számadást a sírnál kell elkészíteni, az okvetetlenül 
deficitet fog mutatni. Oly élettel, mely a halálba vész, nem tudunk 
mit kezdeni. Miért a sok szenvedés? Miért tökéletlen részlet-
munka minden alkotásunk? Miért maradunk oly messzire ideál-
jaink mögött? — örökre feleletre váró kérdések maradnak a 
«non omnis moriar»-nak disharmoniákat békéltető igazsága 
nélkül. 

Ellenben a keresztény szemében a földi élet csak előszó, 
bevezetés az örök élet könyvéhez. Ha az egész előszót vérrel 
kellene is megírnia, jól tudja, hogy megérdemli azt a könyv 
további tartalma. 

«Ember gondolj mindig jóra, 
Hogy ne félj, ha üt az óra, 
Amely hív majd tégedet ; 
Az lesz boldog fenn az égben, 
Ki e rövid földi létben 
Már eleget szenvedett.» 

Csak gondoljuk meg, hogy a kereszténység tanítása nélkül 
meg tudta volna-e írni e sorokat az az Erzsébet királyné, ki e 
földi létben tényleg oly sokat szenvedett?1 

Ha a kereszténynek egész élete szenvedés volna is, ebben 
is Isten mélyen szántó ekéjét látná, mely azért szántja fel az 
ugart, hogy örök életre kikelő virágokat vessen el benne (Jean 
Paul). Fortia agere Romanum est, nagyokat tenni, illik rómaihoz, 
mondotta büszkeséggel a hajdankor; tegyük hozzá: fortia pati 
Christianum est, nagyokat szenvedni, illik keresztényhez. Mert a 
keresztény minden szenvedésből is kihallja a vigasztaló szavakat; 
«Ismerem a te cselekedeteidet és fáradozásodat és béketürése-
det, . . .és hogy van türelmed és szenvedtél az én nevemért és 
nem fáradtál bele.» (Titk. Jel. 2, 2. 3.) 

Bajban könnyű eldobni az életet, mondja Martialis disti-
chonja; hős az, aki szenvedni is tud: 

1 Cél. 1910. 69. 1. 
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«Rebus in angustis facile est contemnere vitam, 
Fortiter ille facit, qui miser esse potest.» 

Szenvedés és erkölcsi élet — Lacordairenek szép hasonlata 
szerint — úgy viszonylanak egymáshoz, mint költészet és stilus. 
A poétika szigorú, kötött formák közé szorítja a beszédet, — akár 
a szenvedés az életet — de épen ezáltal emeli a szépnek leg-
fensőbb magaslataira. íme, a halál és túlvilág gondolata mily 
távol áll attól, hogy életkedvünket lefokozza! Az élet értékét 
helyesen nem a teljesedett kívánságok mérik, hanem a teljesített 
kötelességek. S aki keresztény kötelességeit teljesíti!, a halálra 
mindig kész. S aki a halálra kész, tulajdonképen az életre kész, 
mert csak az tud élni, aki nyugodtan meg tudna halni. 

A szenvedésnek ilyetén felfogása mellett értelmet nyer a 
gyógyíthatatlan betegnek s a nyomoréknak élete is, és elveszti 
borzalmát a halál. A szenvedés ilyen értékelése mellett lehet 
rendületlenül szemébe nézni nemcsak a vértanúságnak, hanem — 
ami ennél sokkal több — a nyomorék élet keserveinek, az élet-
hosszig tartó nélkülözéseknek, a koporsóig ágyhoz kötő beteg-
ségnek is. Mindenesetre fájdalmas mindenkinek a szenvedés és 
halál, az a kereszténynek is. De nem félelmetes. Mert szenvedé-
sünk — tudjuk — nem céltalan, s halálunk nem reménytelen. 
Már pedig, aki a halálban életet keres, az félni megszűnt tőle. 
Haldoklásában kitárja kezét s Schiller Stuart Máriájával mondja: 

«Mein Heiland ! Mein Erlöser ! 
Wie du am Kreuz die Arme ausgespannt, 
So breite sie jetzt aus, mich zu empfangen.» 

(5. Aufz. 9. Auftr.) 

íme, minden ember meghal ugyan, de csak a keresztény tud 
meghalni. Tehát ha a kereszténység nem is tarthatja fel az élet ököl-
csapásait, megtanít azoknak elviselésére, és felírja sírkövünkre 
biztató szózatát: «Folyt, köv.» (Prohászka). E vigasztalás nélkül 
nem érteni meg a mosolyt a haldokló arcán. Nem érteni meg, 
amit Bougaud ír: «Én, ha hitem csüggedne valaha,... elmennék, 
odaülnék lélekben Bossuet halálos ágyának lábához. Mily béke ! 
Minő föltétlen, dönthetetlen biztosság az evangélium ígérete 
felől ! Elmennék, meghallgatnám Suarez-t, e csodálatos tudóst, 
kj végóráján azt rebegi : Nem tudtam, hogy ilyen édes a halál. 
Elmennék, megnézném Lacordairet, azt a merész szellemet, ki a 
feszületre szegzi szemeit : Nem tudok már beszélni hozzá. — Nem ; 
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de nézem őt .'...Nem tudom, hivatkozhatik-e a hit hatalmasabb 
érvre, mint a nagy szellemek, nagy szivek végső derűje.»1 

Ijesztget tehát minket is a «pallida mors», de ott áll szembe 
vele a mi reményünk, a «spes immortalitate plena». Csak senki 
sem mondhatja, hogy a «Bonne souffrance» írója nem ismerte a 
szenvedést. És mégis az a Coppée, aki valósággal észbontó kíno-
kat állott ki, hosszú haldoklást kívánt magának. A szenvedésért? 
Dehogy! Hisz' az neki is rettenetes volt. Hanem annak érdem-
szerző voltáért. «Je veux une longue agonie — mondotta,... egy 
percre elhallgatott, majd hozzátette a magyarázatot: Car je crois 
en Dieu et a l'immortalité de l'âme». «Mert hiszek Istenben s a 
lélek halhatatlanságában». 

Igen, mert ebben hisz a keresztény, azért lát értéket még 
a gyógyíthatatlan beteg életében is s azért nem fél a haláltól. 
Tudja, hogy 

«Nem feledést jelent a sítmoha; 
Jelenti a léleknek diadalmát, 
A végtelenség mindörök hatalmát, 
Melynek sugara a mohán rezeg , . . . 
Jövel Halál ! Hadd higyjem, hogy leszek». 

(Rudnyánszky.) 

Ezért nem jutott volna el a kereszténység az euthanasia 
gondolatához, mert hiszi, hogy «vivit post funera virtus» ; s ezért 
emeli fel szavát is, mint az emberi életnek kezdettől fogva ren-
díthetetlen védelmezője az euthanasia ellen. Azért oly szent és 
mély jelentőségű előtte még a legbambább cretinnek élete is, 
hogy csak rendkívüli esetekben, a közjó érdekében ismeri el az 
államhatalom jogát, hogy az emberi élethez nyúlhasson. Sőt a 
keresztény alapokon álló Förster «Schuld und Sühne» c. művé-
ben még az állami halálbüntetés ellen is felszólal, azon lelkiis-
meretben kétely alapján, hogy az emberi életnek mélységes 
szent tiszteletét csak annak absolut, semmi kivételt nem tűrő 
sérthetetlensége biztosítja.2 

* * * 

Századunkat a gyermek századának nevezik. Nincs kifogá-
sunk az elnevezés ellen, tekinve azt a rengeteg munkát, amit a 
gyermekekre fordítunk. Csak az volna kívánatos, hogy minél 

1 Bougaud: A kereszténység és korunk. Pécs. 1912. V. k. 46. 1. 
2 München. 1911. «Die Ausscheidung alter Strafarten» c. fejezet. 
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többen ébredjenek tudatára annak a lemérhetetlen kultúrerőnek, 
amit a katholikus egyház az élet, közte a gyermeki élet meg-
becsülése által a mai táradalomnak juttat. Szerte e világon, s 
főkép legkulturálisabb országokban szívfacsaró jeleit látjuk 
annak a pusztító Kulturkampfnak, amit «Luxuria», e félelmetes 
nagyhatalom indított a gyermek élete ellen. És nem Forel, nem 
Ellen Key, nem Helene Stöcker, se senki más le nem győzi e 
hatalmat, hanem Krisztus, a nagy Gyermekbarát. De amint a 
neomalthusianismus förtelmes praktikáival szemben az egyházon 
kívül senki más nem képes hathatós eredménnyel felemelni szavát 
a csirájában megfojtani akart emberi élet védelmére, épúgy áll 
előttünk e tanulmány végén az élettagadással, életkerüléssel 
vádolt katholikus egyház a már alig pislákoló, beteg, szenvedő' 
élet rendíthetetlen védőjének glóriájában a monismusnak egyik 
legújabb eltévelyedésével, az euthanasiával szemben. 

Plátó szerint a legjobb philosophia az, mely megtanít jól 
meghalni ; Spinoza szerint, mely megtanít jól élni. Szerintünk a 
legjobb philosophia az, mely megtanít jól élni s jól meghalni, s 
e phiosophia szerzője Krisztus, és e philosophia a kereszténység. 
Krisztus, ki az «élet», s ki azért jött, hogy «életünk legyen és 
bővebben legyen» : és a kereszténység, melybe Krisztus lerakta 
nemcsak a helyes életnek, hanem a jó halálnak tanait is. Mert 
keresztényül élni néha talán nehéz, meghalni könnyű, de nehéz 
annak meghalni, ki könnyen élt. 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 
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Második, befejező közlemény. 

AKI az élőszervezet életjelenségeit merőben fiziko-kémiai erők 
L eredményének vallja, az szükségszerűnek mondja az ősnem-

ződést. Weismann is hangoztatja, hogy az ősnemződés logikai 
követelmény. «Die Urzeugung trotz aller Misserfolge sie zu 
erweisen, immer noch ein logisches Postulat ist: Das Organische 
als eine ewige Substanz an die Seite gestellt, ist mir eine undenk-
bare Vorstellung und zwar deshalb, weil das Organische fort-
während ohne Rest in das Unorganische aufgeht. Daraus würde 
folgen, dass das Organische einmal entstanden sein muss.»1 

A népszerűsített természettudományos irodalomban legtöbb-
ször bebizonyított tényként szerepel az ősnemződés. Csak legújab-
ban használnak egyes népszerűsítő írók szerényebben megfogal-
mazott mondatokat az élőszervezeteknek élettelen anyagból való 
keletkezésének leírásakor. így pl. Ritter, az ősvilág csodáiról szóló 
könyvében az élet eredéséről azt írja, hogy az első élőszerveze-
tek a mostani baktériumoknál is egyszerűbb lények lehettek s 
minthogy élő elődöktől nem származhattak, azért ősnemződéssel 
keletkeztek az élettelen anyagból. Ezt — természetesen — bizo-
nyítani nem tudjuk, mégis ez az összes feltehető életeredési 
elméletek közül a legvalószínűbb, legelfogadhatóbb. Nem tudjuk, 
hogy miként történt a szerves élő anyagnak ősnemződéssel való 
keletkezése; mindaz, amit erről valaha kiokoskodtak, a kép-
zelet birodalmába tartozik.2 

A modern élettani kutatások révén mindig világosabban 
kitűnik az egyelvű, anyagelvi világnézet tarthatatlansága. Az 
anyagelvi életkutatók a neovitalista élettan-tudósokkal egyetem-
ben vallják azt, hogy az élőlény több mint az élettelen; ezért 

1 Weismann : Über die Dauer des Lebens. 40. 1. 
2 Q. Ritter: Die Wunder der Urwelt. 1913. 202. I. 

Religio, hi t tud. és bölcs, folyóirat. 4 1 
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a legegyszerűbb élőlényben is feltételeznek bizonyos titokzatos 
elemeket, melyek az életjelenségek okozói. így a sejtnek ama 
legegyszerűbb alkatrészeit, melyeket önálló életegységnek vélnek : 
Darwin gemmulák-nak, Haeckel plastidulák-mk, Spencer fizioló-
giai egységeknek, Nägeli micellák-mk nevezte; Hugo de Vries 
pangenek-ViÇk, Verworn biogenek-nek, Weismann b iop ho ro k-nak 
mondotta. Roux szerint a sejtek metastructur-részecskéi, O. Hert-
wig szerint az idioplasták : a sejtek önálló életegységei, melyeket 
Wiesner plasomák-nsk, Altmann pedig granulák-nak, bioplas-ok-
nak nevezett. 

De ha az élet hordozói még egyszerűbb alkatrészek volná-
nak, még akkor sem tűnnék el az élettelen és az élő lények 
közti különbség s nem volna megoldva az élet anyagból való 
eredése. Sőt: minél egyszerűbb az élőlény anyagi szerkezete, 
annál kényszerítőbb az anyagtalan életelv felvétele az élet titkainak 
magyarázásánál. Hiszen ama parányi alapelemekből épül fel az 
egész élőszervezet, tehát az élet elvének már az alapelemben 
jelen kell lenni, midőn az élőszervezet felépítése megkezdődik. 
Figyelemmel kell lennünk arra, hogy az élőlény csodálatos szer-
kezete, az életjelenségek célszerűsége felülmúlja az egész élettelen 
világ szerkezetét. 

A kiváló katholikus bölcselkedő Gutberlet is azt vallja, hogy 
az élőszervezetek területén uralkodó célszerűséghez arányítva, az 
egész anyagi világ, a legművészibb csillagrendszerek is egy-
szerűek; egyetlen élő sejt művésziesebben épült, célszerűbben 
szervezett, mint egy egész naprendszer és nehezebben állítható 
elő, mint az egész csillagos ég.1 

Hogy mennyire titokzatos az egyszerű sejtnek, sőt a proto-
plazmának a szerkezete, az kitűnik ama hosszantartó vitákból is,, 
melyek a legkiválóbb sejtkutatók: Pfeffer, Schwann, Naegeli, 
Bütschli, Flemming, Altmann, O. Hertwig, Brown stb. közt le-
zajlottak a mult század közepe táján.2 És még ma is titokzatos 
a sejt, a protoplazma alapszerkezete. 

Lehetetlen az, hogy az élőszervezetek alapszerkezetében levő 
anyagparányok csupán meglevő anyagi erejükből, anyagfeletti 
életelv nélkül úgy egyesüljenek, hogy valamely élőszervezet cso-
dálatos szerkezetét és célszerű életműködéseit létesítenék. Még ha 

î Konst. Gutberlet: Der Kosmos. 1908—1912. 
2 F. K. Müller : Geschichte der organischen Naturwissenschaften im XIX. 

Jahrhundert. 1902. — 609. 
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élő lényeknek tartanok is az atomokat, akkor sem magyarázhatók 
meg azt, hogy miként képesek az élő atomok művészi szerke-
zetű sejtet létrehozni s miként képesek bizonyos sejtek izom- és 
idegrendszert építeni, hiszen lángelméjű élettantudósaink és 
vegyészeink a legegyszerűbb sejtet sem képesek megalkotni, pe-
dig a laboratórium összes felszerelése rendelkezésükre áll. Talán 
az atomleiket tökéletesebbnek tartsuk az emberi értelemnél ? 

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az élőlény dualistikus fel-
fogása nem zárja ki, sőt nem is kevesbíti az élőlényben az anyag 
fiziko-kémiai erőit, a mechanismus szerepét. Tudjuk, hogy az 
élőszervezetben a mechanikának nagy szerepe van. 

Az élőlény atomjai az anyagfölötti életelv hatása alatt is 
megtartják fizikai és vegyi tulajdonságukat; nem lehetetlen ugyan, 
hogy a magasabbrendű forma az alsóbb erőket magában foglalja, 
bár ezt nehéz elképzelni. Biztosabb, sőt ténynek mondható, hogy 
az anyag erői nem vesznek el az életelv kormányzó uralma mel-
lett, mely ha eltűnik a szervezetből, akkor beáll a halál, a fizikai 
s vegyi erők szétbontják a szervezetet. 

Az életelv föltételezése s elfogadása csak azon esetben állna 
ellentétben az energetika törvényeivel, ha az életelv működése 
növelné vagy csökkentené a szervezet mechanikus energiameny-
nyiségét. Találóan írja Wasman, hogy nekünk felesleges az 
élőlényben valamely mozgató-taszító «életerőt» feltételeznünk, 
mely Deus ex machina módjára működik és a gépies tényezők 
szerepét viszi ; mi csak életelvet fogadunk el, mely causa formális 
gyanánt az élőszervezet atomjait és molekuláit képesíti arra, 
hogy fiziko-kémiai tevékenységeik bizonyos meghatározott, élő 
lényt jellegző irányítás szerint érvényesüljenek. Mindaz, ami ezen 
kívül gépiesen végbemegy az élőszervezetben, ez csupán a fiziko-
kémiai tényezők eredménye s nem az életelvé; tehát az életelv 
nem érintheti az energia megmaradás törvényét.1 

Az energiatörvénynek az élőszervezetben való érvényesülési 
körét pontosan megjelölni ezideig még nem lehetséges, mind-
össze azt mondhatjuk, hogy az élőszervezetre is áll az energia-
törvény és az életelv sem nem gyarapítja, sem nem csökkenti az 
energiák összmennyiségét. 

Az élőszervezetben az anyag az életelv eszköze; az életelv 
tényleges valókat, fizikai egyedeket informál. Az életelv a pará-

1 E. Wasmann : Die moderne Biologie. 1906. — 247. 
41* 
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nyokkal állagilag egyesül, mely egyesülés következtében az anyag 
erői, a parányhatások az egész élőszervezet tökéletesítésére irá-
nyulnak s célszerűen működnek. Az életelv az anyag erőihez 
nem külső egyesüléssel járul, hogy azt segítse, tökéletesítse, ha-
nem az életelv a legbensőbb egységbe lép a parányokkal, erő-
működéseire elhatározóan hat, miáltal a lényt új, tökéletesebb 
működésre képesíti. 

Az életelv eme hatása nem valamiféle mechanikai mozgatás. 
Elfogadjuk a kiváló neoscholastikusnak, Pesch Tillmannak nézetét 
s állítjuk, hogy a lélek nem úgy van jelen az élőszervezetben, 
mint a hajós a hajón. Az életelv az anyaggal egy természetté 
egyesül s eme egyesülés új, tökéletesebb természetet ad az élet-
telennek. A fizikai s vegyi erők az új természetben is érvénye-
sülnek, bár nem szabadon, hanem az életelv irányítása szerint. 
Az élőlény működése nem kettős, hanem egy és oszthatatlan, az 
állagilag egyesült anyagból s életelvből egységesen ered, per 
modum unius történik. Minden életműködés e két tényező egye-
sítéséből keletkezett, egyénileg egységes állományból ered, a két 
tényező kölcsönösen egymásra vannak utalva, úgy, hogy külön 
nem végezhetnek oly működést, mely az élő szervezet sajátja. 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy az életelv sajátos valami, 
ens sui generis, létezésén kívül alig tudunk róla biztosat, még 
találó hasonlattal se jellemezhetjük. Filozófiánk az anyagtól kü-
lönböző életelv létezését világosan bizonyítja, a többi reá vonat-
kozó kérdést illetőleg csak tapogatódzunk. 

Az életelvet nem érzékelhetjük, mert anyagtalan való. Egyéb-
ként : az ibolyántúli, meg a rádiumsugarakat sem láttuk régebben, 
mégis léteztek. Sőt több modern biologus azt állítja és hiszi, 
hogy léteznek oly parányi élőszervezetek, melyek mikroszkópium-
mal sem vehetők észre, nem láthatók. 

Aki elfogadja az élőszervezetben az életelv létezését — pe-
dig csak elfogultsággal lehet tagadni — annak szükségkép be 
kell látnia, hogy élőszervezet az élettelen anyagból s annak fizi-
kai s vegyi erőiből önmagától nem keletkezhetett. 

Az oksági törvény értelmében: a hatás az ok erőit nem 
múlhatja felül; a természettörvények felfüggesztése nélkül tehát 
a jelen természetrendben élettelenből élő nem keletkezhetik. 

Vájjon eredhetett-e a földtörténet ősidőszakaiban az élette-
len anyagból élőszervezet ? Ez a kérdés ősidők óta foglalkoztatta 
a gondolkodó embereket, nagyon különböző feleletekkel vála-
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szóltak e nagy élettani problémára. Az élet eredésének kérdése 
voltaképen történeti kérdés, de — mint látni fogjuk — az élet 
őstörténetében a kezdet az örök titkok homályában áll; a föld-
kéreg lapjai, a legősibb rétegek mit sem bizonyítanak az élet ere-
désének mikéntjéről. Az élőszervezetek legősibb típusait a roppant 
hosszú időszakok viszontagságai eltörölték, az élet kezdetének 
nyoma veszett a föld és élet történetének megkövült kódex-
lapjain. 

A modern élettani ismeretek kiváló szaktudósok meggyő-
ződésévé avatták azt a nézetet, hogy a jelenlegi természetrend-
ben az élettelen anyagból nem származhatik élő szervezet. 

Az angol William Harvey (1578—1657.) a vérkeringés föl-
fedezője 1651 körül, tudományos megfigyelések alapján kimon-
dotta az omne vivum ex ovo (ex vivo) elvet, minden élő más 
élőtől származik. Virchow 1858-ban tudományosan bebizonyította 
az élettan modernebb hangzású axiómáját: omnis cellula ex cel-
lula, minden sejt más sejtből keletkezik. Walter Flemming pedig 
1882-ben kimondotta: omnis nucleus ex nucleo, minden sejtmag 
más sejtmagtól ered. Sőt 1903 óta a negyedik élettani axióma: 
omne chromosoma ex chromosomate, szintén biztos igazságként 
szerepel. 

A mostani élettani viszonyokból joggal következtethető, 
hogy az izzó földtekén élet nem létezhetett, tehát időben, a kihűlés 
bizonyos későbbi állapotában lépett fel a földkérgen az első élő-
szervezet. Nagy kérdés : vájjon ősnemződéssel képződött-e önma-
gától az első élőszervezet, avagy teremtés által nyerte létét? 
A kettő közül egyiknek föltétlen biztonsággal meg kellett tör-
ténnie. Innét van, hogy az élet eredésének kérdésében oly elke-
seredett küzdelemmel állnak egymással szemben a hivők és hitet-
lenek, a monisták és dualisták. 

A kételvűek táborában a túlnyomó többség az életnek 
teremtés által való időbeni létrejöttét vallja, míg a kisebb cso-
port öröknek, az anyagból önmagától keletkezettnek mondja az 
életet. Az okság elvéből nyilvánvaló, hogy az anyagtalan életelv 
az anyagból nem származhatik, mert minden eredmény azonos 
természetű az okkal. 

Nagyon jelentős körülmény az élet eredésének kérdésére 
vonatkozólag az, hogy e kérdés annyiban nem tartozik az empi-
rikus természettudományhoz, amennyiben a tapasztalás körét túl-
haladja, nincsenek róla érzékelhető adataink. Tényről nem szól-
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hatunk jogosultan ott, hol sem tapasztalati adat, sem tapasztalat-
ból kiinduló logikai következtetés nincs. Az élet eredésének kér-
désére az illetékes választ a természetbölcselet adja meg ; az élet 
eredését kutató természettudósnak filozofálnia kell. 

Az újabb ismeretelméleteknek kételkedésre vezető hatása 
következtében a természettudósok és természetbölcselők közt mind-
inkább terjed az a vélemény, hogy az élet eredése teljesen meg-
fejthetetlen probléma, mivel a tapasztalat körén kívül esik. 

Kern Das Problem des Lebens cimü nagy munkájában azt 
a véleményt fejezi ki, hogy az a kérdés : vájjon a világnak s kü-
lönösen a Földnek fejlődésében az élő-vagy az élettelen anyagé-e 
az elsőbbség, vájjon az ebből, vagy ez abból származott-e, vájjon 
az élőlénynek a szervetlen anyagból való ősnemződése, vagy az 
omne vivum e vivo törvénye igaz-e, ez teljesen alárendelt jelen-
tőségű kérdés, mely egykedvűen ráhagyandó a természettudo-
mányos kutatásra. Csak az élet eredésének természetfeletti úton 
való származásának feltételezése ellenkezik minderi körülmények 
közt a tudományos ismeret alapfogalmaival.1 

Plate, a berlini egyetemen az álattan tanára, az élet eredé-
séről így vélekedik: hogy miként keletkezett az első élőszerve-
zet, az egyike a leghomályosabb kérdéseknek s talán leghomá-
lyosabb fejezet a biológiában ; mivel azonban a világfolyamatban 
természetfeletti beavatkozásokat sehol sem észlelünk, azért fel kell 
tételeznünk azt, hogy ama sajátszerű külső tényezők, melyek a 
földtörténet legősibb időszakaiban uralkodtak: egyesítettékamaz 
öt elemet, a szénenyt, hidrogént, oxigént, nitrogént és ként, me-
lyek a fehérjét alkotják és így természetes törvények érvénye-
sülése révén létesültek az első élőszervezetek, talán többfélék, 
egymástól különbözők is, de amelyek nagyon egyszerűen felépí-
tett ősalakok voltak.2 

Plate tehát az első élőlénynek anyagból való eredését azzal 
okolja meg, hogy a világfolyamatban természetfeletti beavatkozást 
seholsem észlelünk. Ezt a kijelentést azonban Plate tanár nem 
kisérli meg bebizonyítani. 

Földünk történetében volt olyan időszak, melyben még nem 
volt élőszervezet. A természettudományban már szinte megdönt-
hetetlen axiómává vált evolutio (kifejlődés) tana szerint fokonkint 
tökéletesült az élet. A földtani korszakok algonkium- és szilur 

1 Berthold Kern : Das Problem des Lebens. 1909. 105. 1. 
2 Plate: Der gegenwärtige Stand der Abstammungslehre. 1909—12. 1. 



AZ ÉLET EREDÉSE 623 

rétegében ismerhetők fel határozottan az első szerves lények 
kövületei. A szilur korszak óceánjaiban már trilobiták, ősrákok, a 
szárazon soksejtű növények, rovarfélék, skorpiók éltek. Magától 
értetődik, ha valóban fokozatosan fejlődött az élet, akkor bizo-
nyára nem kezdődött ily tekintélyes típusokkal. A palaeozoikus 
(őskor) időszak szilur előtti, kambrium és algonkium formációi-
ban éltek a kriptogamoknak nevezett spórás növények, melyek 
egysejtű spórákkal, virágtalanul szaporodtak. 

Az alsórendű spórásnövények, a thallophyták (algák, gom-
bák, zuzmók) közül csak azok maradtak fönn, melyeknek sejt-
hártyáját kovasav vagy mészkarbonát itatta át, ezek a kovaalgák 
és mészalgák. Az ősállatok (protozoa) között a mészvázú forami-
niferák a szilur rétegeiben ismeretesek; a kovapáncélos radio-
lariák pedig a praekambrium korszaka óta élnek. 

Az eozoikus időszakban aligha volt szerves lény a Földön. 
Az újabb őslénytantudósok együttesen is csak annyit mondhat-
nak az élet kezdetleges alakjairól, mint amennyit Steinmann a 
bonni egyetemen az őslénytan tanára nagy művében ír: «Aus 
der eozoischen Periode kennen wir kaum sichere Spuren orga-
nischer Wesen.» Könyvének a végén az őspáncéloshalak és a 
trilobiták közti hasonlatosságra s egyéb észlelhető jelenségre 
hivatkozva: a páncélosállatok kezdetleges ősalakjaiból szárma-
zottnak mondja a gerinceseket. A figyelmes összehasonlítás — 
Steinmann szerint — «igazoltnak mutatja azt a többektől han-
goztatott véleményt, hogy a gerinces állatok a kezdetleges pán-
célosok szilurelőtti őseitől erednek.»1 

A szilur-időszak előtti időkből fennmaradt ásatag szerveze-
tek, valamint az újabban felfedezett amerikai leletek, melyek 
állítólag az eddig életnélkülinek nevezett korszakból valók, egy-
általán nem vezetnek az élet valóságos kikezdéseig. 

Az őslények sorozatának folytonosságáról, meg az ősnem-
ződésről nyilatkozva, nem kellene megfeledkezni arról, hogy a 
foraminiferák, radiolariák, szivacsok, korallok, tüskésbőrűek, pörge-
karúak, kagylók, lábasfejűek, halak, kétéltűek, rovarok, csúszó-
mászók, madarak és emlősök eddig ismert eléggé hézagos egy-
másutánja kevés következtetést enged az élet eredését illetőleg 
és főleg nem szolgáltat bizonyítékot az anyagelvi értelemben vett 
ősnemződésre. 

1 G. Steinmann: Einführung in die Paläontologie. 1907 — 518. 1. 
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Hogy a különféle nézetekről helyes Ítéletet alkothassunk, 
mindenek előtt tisztáznunk kell az ősnemződés fogalmát. 

Az anyagelviek ősnemződés alatt azt értik, hogy az anyag 
önmagától, saját erőiből hozta létre az első élőszervezeteket; 
anyagfeletti elv az élet eredésekor — szerintük — nem szerepel-
hetett, mert anyagfeletti lény nem létezik. 

A vitalisták az anyagelviekkel szemben azt állítják, hogy az 
első élőszervezetek a szervetlen anyag parányaiból alakultak 
ugyan, de nem csupán az anyag fizika-kémiai erőiből, hanem 
egy életelvnek az anyaggal való egyesülése révén fejlődött a1 
első élőszervezet. A szervezett lények kifejlesztésére való képesség 
benne volt az anyagban a fiziko-kémiai erők mellett; alkalmas 
külső körülmények, feltételek kialakulásakor az anyagban szuny-
nyadó életelv érvényesülni kezdett, célratörekvő működéssel 
szerveződni segítette az anyagparányokat. 

* -K * 

A természetbölcseleti következtetés az anyagelvi értelemben 
vett ősnemződést határozottan lehetetlennek mondja. Ha ilyen 
ősnemződés lehetséges és valaha megtörtént, akkor miért nem 
tapasztalunk ily esetet a jelenben, az élet alakjainak ezernyi 
változatában ? 

A szervetlen anyag erői nem lehettek az élet eredésének 
eszközlő okai, mert ez esetben az okozat túlhaladta volna az ok 
hatóképességét, az anyag anyagtalant, sőt az emberi életelvben 
szellemi állagot hozott volna létre. A szervetlen anyag az élet 
eredésében csak a praejacens materia volt, melyből az élőlény 
teste felépült; az életelvet, mely az anyagot élővé teszi, az anyag-
talan, külső oknak kellett létrehozni. 

Nagyon tévednek s be nem bizonyítható állítást vallanak 
azok, kik Max Verworn-nal együtt azt hangoztatják, hogy az 
élőanyag lényegileg csak egy része a földanyagnak. Eme föld-
anyag részeinek élőszervezetté való összetevése ép oly szükség-
szerű eredménye volt a földkialakulásnak, mint a víz képződése; 
egy elmaradhatatlan következménye volt a földanyagok fokozatos 
kihűlésének. A külső és benső életfeltételek felcserélhetetlen 
kölcsönhatásban állnak egymással és eme kölcsönhatások kifeje-
zése az élet A Verworn és követői nem veszik figyelembe azt, 

1 Max Verworn : Allgemeine Physiologie. 1909. 379. 1. 
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hogy a logikus gondolkodás alaptörvénye: az elégséges okság 
elve ellen vétenek, midőn élettelen anyag csoportosulásából s 
parányok kölcsönhatásából magyarázzák az élettelen dolgoktól 
teljesen különböző életet, annak eredését és jelenségeit. 

Az ősnemződésnek bölcseleti létjogosultsága voltaképen csak 
annyiban van, amennyiben lehetetlenségét kimutathatjuk. Nem 
azért tagadjuk az ősnemződést, mert nem látjuk, hanem azért, 
mert nincs analógia arra, hogy a szervetlen önmagától szervez-
kedik; továbbá, mert a természettudomány alkalmas föltételeket 
kiván, melyek a szervetlen anyagban hiányzanak; sőt a bölcselet 
bebizonyítja, hogy az élet eredéséhez szükséges alkalmas felté-
telek az értelmes Teremtőre utalnak. Miként betűkből, papiros-
ból és nyomdagépből nem létesülhet értelmes rendező nélkül 
valamely értékes tartalmú könyv, úgy anyagparányokból, még 
ha fehérjeanyagok volnának is, nem alakulhat élőszervezet. 

A bölcselet megvilágításában a modern ősnemződési elmé-
letek is tarthatatlanoknak bizonyulnak. 

A monisták modern ősnemződési elmélete Pflüger-tői indult 
ki. Szerinte az élet eredése a cj/fl«-elmélettel oldható meg. Az 
élőszervezet protoplazmájának alapja a cyan, mely kémiailag 
karbon és nitrogénvegyület s csak magas hőfokban képződhetik. 
A protoplazma cyananyagának képződéséhez szükséges hő adva 
volt a Föld izzáskorában, ekkor fejlődött ki a szervetlen anyag-
ból az élet emez alapeleme. 

Pflüger elméletét felesleges hosszadalmasan cáfolni. Fölte-
vése nem fejti meg az élet eredését, legfeljebb annyit mond, 
hogy a protoplazmához szükséges cyan miként képződött az 
ősanyagból. A cyan nem élőszervezet, nem is olyan elem, mely 
a plazmának életet adhat. 

A hűlni kezdő Föld katalysiseiből szintén nem származtat-
hatjuk az élet eredését, mert a katalysis főleg bontó folyamat, 
ezzel csak a szerves anyagok alapelemeinek kiválasztását érthet-
jük meg, de nem az elemeknek szervezett testekké való célirá-
nyos összetételét. 

Preyer szerint az egész izzó földteke egy nagy szerves élő-
lény volt; a lehűlés következtében váltak ki belőle a szervetlen 
testek, ugyanekkor alakultak ki a jelenlegi szervezetek alaptípusai, 
a mai protoplazma stb. — Az ilyen, költőt megszégyenítő kép-
zelettel elgondolt élet-származási feltevést nem érdemes bölcsele-
tileg cáfolni. Semmi bizonyítékunk arra, hogy az izzó földgömb 
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szerves volt. A mostani tapasztalásból következtetve azt kell állí-
tanunk, hogy az izzó anyagban élőszervezet nem létezhetett, 
olyan alakban s tulajdonságokkal bizonyára nem, mint minő a 
jelenlegi élet. Az izzás hőfoka a tapasztalás szerint a magas-
fokú hőt elviselő baktériumokból is kioltja az életet. 

Richter Eberhard Hermann (1808—1876) német orvos, cos-
mocoen-elméletében az egész világegyetem űrje telve van szer-
ves lények csirájával, melyek öröktől fogva léteznek. A világűr-
ben szálló életmagvak valamely lakható égitestre jutva kifejlőd-
nek. Helmholtz és Thomson szintén elfogadják a cosmocoen 
elméletet s nagyobb tekintélyt adtak neki. Mindennek dacára 
elméletük tarthatatlan, mert a sugárzó-izzásban levő ősködben 
élőcsira nem élhetett. A hőt legtovább eltűrő baktériumok és 
algák sem képesek 200 fok meleget elviselni. 

Az élet eredését nem oldja meg, hanem csak áthelyezi Arrhen-
nius vegyésznek amaz elmélete, mely szerint a földi élet más 
égitestekről származott. 

Tárgyilagosság szempontjából meg kell említenünk azt, 
hogy Arrhenius elmélete az életnek a világűrben való tovater-
jedéséről több figyelmet érdemel, mint amennyiben legtöbben — 
kivált apologeták — részesítik. A lekicsinyelni akarás még nem 
tárgyilagos kritika és gyakran az ellenfél véleményének nem isme-
rését árulja el. Arrhenius tudományos adatokkal okolja meg 
elméletét. 

Arrhenius szerint: a legalacsonyabbrendű élőszervezetek 
léteznek, mióta létezik anyag. Valószínű, hogy az ismert legala-
csonyabbrendű szervezetek csirái a Földről és más égitestekről 
folytonosan kiszóratnak a világtérbe, legnagyobb részük elpusz-
tul ugyan az űrben, egy kis részük mégis oly égitestekre hull, 
melyeken az élet fenntartásához szükséges külső feltételek meg-
vannak. Ily módon örök időktől fogva vándorolhatott az élet 
egyik naprendszerről a másikra. 

Az égitesteken az élet mindig a legalacsonyabb típusokból 
kiindulva fejlődött. Az életcsirák a sugárzási nyomás révén jutnak 
más égitestekre. A sugárzási nyomás az a nyomás, melyet a fény-, 
hő- és villamos sugarak minden testre gyakorolnak, de az csak 
parányi testeken mérhető. Schwarzschild számítása szerint ama 
testek, melyekre a Nap sugárzási nyomása legerősebben hatna: 
0,00016 mm. átmérőjűek. Ismeretes, hogy sok baktérium spórájá-
nak 0,0003 mm. az átmérője; a biológusok közül sokan újabban 
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megegyezően állítják azt, hogy léteznek oly parányi élőlények 
is, melyek ultramikroszkópiumos nagyítással sem láthatók. Való-
színű, hogy a parányi élőszervezeteket a Nap sugárzási nyomása 
kitaszíthatja a világűrbe. 

Ha egy életcsira elválnék Földünk vonzási körétől, mi 
történhetnék vele? A könnyű, parányi testeket magukkal viszik 
a légáramlatok. Másodpercenkint két m. sebességű légáramlat 
oly magasba (100 km.) emelné a spórákat, hol a légnyomás már 
csak egy ezredmilliméter. A légkörből a spórákat a villamos 
erők löknék ki. Az északi fény sugárzó jelenségei 100 km. 
magasságban lépnek fel s valószínű, hogy az északi fény nagy-
tömegű, negativ villamossággal töltött kozmikus pornak kisülése. 
Ha valamely spóra ily kisülésénél negativ villamosságot vesz fői, 
akkor a többi részecskék töltése kiűzheti azt az éter-ürbe. Kiszá-
mították, hogy a 0,00016 mm. átmérőjű spórát a nehézségerő 
ellenében fölfelé hajtani képes olyan villamos mező, melynek 
ereje méterenkint 140 voltos. Már pedig a föld felületén derült 
időben is megfigyelhetünk ilyen erős villamos mezőket; nagy 
magasságokban ezek sokkal erősebbek lehetnek. 

Ha a spórák fajsúlyát a vizével egyenlőnek vesszük, akkor 
kiszámítható, hogy a földtől elszabadult spórák 20 nap múlva 
áthaladnak a Mars pályáján, 80 nap múlva a Jupiterén, 14 hónap 
múlva a Neptunusén, de csak 9000 év alatt érnék el a legköze-
lebbi naprendszert, a Centaurus a-csillagát. A világűr nagy hideg-
sége (közel 220° C) a csírázást megállítja, de ki nem oltja. Roux 
kimutatta, hogy a lépfene-bacillus spórái, melyeket levegőn 
hamar megöl a napfény, a levegőtől elzárva életben maradnak, 
nem mondható tehát bizonyosnak az, hogy a világűrben ván-
dorló spórákat a fénysugárzás megölné. 

A világűr hidegsége sem ölhet meg minden spórát. Legutóbb 
a londoni Jenner-intézetben kísérleteket végeztek baktérium-spó-
rákon, melyek 20 órán át —252° C hőmérsékleten, folyékony 
hidrogénben sem vesztették el csirázó képességüket. Macfayden 
tanár Londonban hat hónapig, sőt tovább is tartott baktériumo-
kat —200° C hideg folyékony levegőben s azok nem vesztették 
el csirázó képességüket. A csirázó képesség elvesztése valamely 
vegyi folyamaton alapul, a vegyi folyamatok pedig rendszerint 
lassabban történnek alacsony hőmérsékleten. 

Alacsony hőmérsékletnél csökken a gőzfeszültség, ezért a 
víz elpárolgása, vagyis a kiszáradás — 220°C hőmérsékleten 
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három millió év alatt sem több, mint 10° hőnél egy nap alatt. 
A levegőmentes bolygóközi tér abszolút szárazsága sem öl meg 
minden életcsirát. Schröder kimutatta, hogy a fatörzseken élő 
pleurococcus vulgaris^nevű zöld moszat, tömény kénsav fölött a 
laboratóriumi szárítóban 20 hétig eltartható, anélkül, hogy élet-
képessége megszűnnék. 

Látnivaló, hogy Arrhenius elmélete nem oly szembetűnően 
képtelenség, mint egyesek vélik; mindazonáltal csak az élet ter-
jedésének kérdésére ad némi választ, de az élet eredését nem 
oldja meg, hanem feltételezi, hogy az élet öröktől létezik. 

Már 1821-ben tanította a francia Montlivault, hogy a Földön 
a Holdról származó csirákból fejlődött minden élőszervezet. 
Később Richter hivatkozott arra, hogy a meteoritekben szenet 
találtak, mely élőszervezet maradványa. E föltevés azonban való-
színűtlen, mert a meteoritekben talált szén nem mutatja szerves 
eredetű szerkezet nyomát. Ha a meteorit a felületen a világűrből, 
vagy más égitestről életképes csirát hozna magával, e csirák a 
légkörbe jutva elégnének akkor, midőn a meteoritek felülete a 
levegővel való súrlódás következtében izzóvá lesz. Richter szin-
tén öröktőlvalónak mondja az életet. 

Az említettekre hivatkozva joggal állíthatjuk, hogy amint 
földünkön nem származhatik élettelen anyagból élőszervezet, úgy 
az egész világegyetemben sem lesz szervetlenből szervezett élő-
lény. Tehát a földi életcsiráknak más égitestről való származta-
tása nem oldja meg az élet eredését, csak hátrább tolja és 
bonyolultabbá teszi a kérdést. 

Az örök élő anyag elfogadása megoldaná valahogy az élet 
eredését, de e föltevést a behatóbb vizsgálat elfogadhatatlannak 
ismeri fel. Ha meg is engedjük Aquinói szent Tamással az örök 
anyag lehetőségét, akkor is tiltakoznunk kell önnönmagától való 
létezése ellen. Lehetetlen az, hogy valami önmagának legyen 
létesítő oka, mert akkor önmagánál előbb kellene léteznie. Ezt 
pedig képtelenség állítani, mert bebizonyíthatatlan, hogy az örök 
élő anyag, vagy egyáltalán az anyag szükségképes lény volna s 
mint ilyen : létének alapját szükséges lényegében birná. A szerves 
élőlénynek egyik jellegző sajátsága a folytonos változás, az önma-
gát tökéletesbítő működés. Ami folyton változik és tökéletesbítésre 
szorul, az szükségképes lény nem lehet. 

Ha az első protoplazmák nyomai reánk maradtak volna is, 
még akkor sem állíthatnék azt, hogy csupán az anyagban rejlő 
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természetes erők hatására létesült az élet ősnemződéssel. Alapta-
lan az a feltevés, hogy az örök élő anyag önmaga képes lett 
volna meghatározni célratörekvésének elveit, a kifejlődés menetét, 
a szerveződés törvényeit. Épen az élőszervezet célratörekvő iránya, 
a benne érvényesülő célszerűség, a helyesen alkalmazkodó plasz-
ticitás figyelembevétele utalja a gondolkodót az értelmes teremtő 
Ősökhöz, aki az anyagnak létesítő oka, ki létének alapját szükséges 
és végtelenül tökéletes lényegében birja. 

Helyesen így kell következtetnünk: volt a világegyetemben 
olyan időszak, melyben az anyagon és erőin kívül nem létezett 
élőszervezet, tehát szükségkép anyagfeletti oknak, értelmes lény-
nek kellett az anyagból létrehozni az első élőszervezetet. Az élet 
ősoka a személyes Teremtő. 

Ezt a felfogást vallja J. Reinke is, a hírneves élettantudós, 
kiéli egyetemi tanár, midőn írja : ha az ember nem fogadja el az 
élőlényeknek szervetlen anyagból való egykori eredését, akkor 
egyedül a teremtés feltételezése felelhet meg a logika, az oksági 
elv, meg a természettudományos tényekből levont követelmé-
nyeknek. 

W. Branca berlini egyetemi tanár az ásatag-emberről nem-
rég kiadott művében külön fejezetben bizonyítja, hogy az ősnem-
ződés ezideig csoda volna, Urzeugung bis jetzt ein Wunder. 
Szerinte: aki az ősnemződést elfogadja, az elismeri, hogy két 
egymással teljesen ellentétes természettörvény érvényesül. Az első, 
hogy élet csak élet által keletkezhetik, a második törvény, hogy 
élet származik, vagy legalább régen származhatott nem élőből. 
A második azonban ezideig egyetlen tény által sem igazolt. Ha 
volt régen ősnemződés, hát mikor szűnt meg? Az ősnemződésnél 
szereplő természeti erők megszűnése, egy uralkodó természet-
törvény elmúlása a Föld legnagyobb csodája volna.1 

Az élettani és őslénytani kutatások eddigi eredményeire 
hivatkozva, tudományos meggyőződéssel mondhatjuk, hogy a 
szerves élet, az első őssejt nem anyagelvi értelemben vett ősnem-
ződés, hanem teremtés által létesült. Igaz ugyan, hogy az állati 
s növényi alsóbbrendű életnek anyagból való eredését megen-
gedni nem ellenkezik a keresztény világnézettel. Néhány katho-
likus bölcselkedő is lehetségesnek mondotta az ilyen értelemben 

1 Branca : Der Stand unserer Kenntnis von fossilen Menschen. 1910. 
110. lap. 
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vett ősnemződést. De ami elméletileg lehetséges, azt gyakran 
valószínűtlenné változtatják a tények. A modern élettani kutatások 
eredményeire épített vitalisztikus felfogással összeegyeztethetetlen 
az életelv eltagadása, meg az életnek csupán anyagból való 
származtatása. 

Régebben azt hitték, illetve biztosan tudni vélték, hogy élet-
telen anyagból öntermődéssel keletkezhetik élőlény. Ma, az élet-
tani kutatások eredményeit ismerő elfogulatlan gondolkodók lehe-
tetlennek mondják az ősnemződést. E pontnál még egy nagyon 
jelentős, mélyreható őslénytani tényt kell az élet eredésére vonat-
kozólag megfontolnunk. 

Nemrég még általános volt a származástan hivei közt az a 
vélemény, hogy minden élőszervezet, az összes fajok egyetlen 
őssejtből eredtek. Az egység kápráztató gondolata sokakat meg-
tévesztett, kik elkeseredetten védték az összes fajoknak egy csi-
rából való, monophyletikus leszármazását. Ma már a természet-
tudósok nagyobb tábora a polyphyletikus, több ősalakból való 
leszármazásnak hive. 

Branca és mások erélyesen hangsúlyozzák azt, hogy ért-
hetetlen: ha az élettelen anyagnak csodatevő képességet tulaj-
donítanak, t. i. életet létesítő képességet, akkor miért kellett csak 
egyetlen egyféle ősnyálka képzéséhez szükséges képességgel fel-
ruházni az anyagot ? ! 

Ez épen olyan következetlenség, mint Kollmann és mások 
véleményét elfogadva azt állítani, hogy az embernek állatból való 
kifejlődése olyan nagy valami, hogy másodszor már meg nem 
történhetett. Pedig, ha egyszer kifejlődhetett volna állati lélekből 
szellemi képességeket hordozó emberi lélek, miért ne történt 
volna ugyanaz másodszor is? Ha fejlődhetett az élettelen anyag-
ból egy ősplasma, miért ne fejlődhetett volna belőle sok ős-
csira ? ! 

A monophyletikus ősnemződés ma már inkább csak az egy-
elvűek hittétele, melyet az egység csábító gondolata létesített és 
tart fenn. De a természetben a tények nem úgy léteznek, miként 
egyesek óhajtják, hanem vannak, ahogy vannak. Amit az emberi 
ész összefoglalva egyesít, az nem mindig egységes a természeti 
valóságban. 

Az élettan és főleg az őslénytan jelenlegi eredményeire való 
tekintettel észszerűbb azt vélni, hogy az élőszervezeteknek nincs 
közös származásfájuk, hanem több olyan kisebb családfa ágainak 
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tekintendők, mely családfák egymástól függetlenek. Hamann véle-
ménye is az: Soviele Tierstämme, soviele Orundstämme.1 

Szádeczky Gyula, kolozsvári egyetemi tanár rektori szék-
foglaló beszédében szintén azt mondotta: «Teljesen leáldozóban 
van a reménység, hogy az ismeretes fajokat egyetlen ősalakra 
lehessen valaha visszavezetni, a monophyletikus leszármazás helyett 
a polyphyletikus leszármazásra szolgáltat a palaeontologia hova-
tovább több bizonyítékot.»2 

A származástanra vonatkozó nagyon sok elkeseredett vitát 
kerülhettek volna el a származástan hivei, ha nézetüket nem épí-
tették volna ama tévedésre, hogy az összes élettipusok egyetlen 
őssejtből fejlődtek ki. így pl., mivel a monophyletikus leszárma-
zás elmélete tarthatatlannak bizonyult, azért tiszta természettudo-
mányos szempontból is mondhatjuk, hogy az ember a majommal 
nincs származási rokonságban, még olyan értelemben sem, mint 
Klaatsch véli, mert nincs közös őstörzsük. Ez a felfogás elfogad-
hatóbbnak mutatkozik, ha az ember és a főemlősállatok közt levő 
boncolástani különbségeket megfigyeljük. 

Félreértés kerülése végett jónak vélem itt megjegyezni, hogy 
az imént leírtakkal nem a megtörtént fejlődés ellen akarok érvelni 
(hiszen a polyphyletikus fejlődéstannak magam is híve vagyok), 
hanem csak az óvatosságra intő tényekre hivatkozom. 

Az egyetlen őssejtből való kifejlődés sokkal hosszabb időt 
igényelne, mint a polyphyletikus fejlődés, már pedig az élet típu-
sainak kifejlődési idejét önkényesen hosszúra szabni nincs jogunk, 
Hugo de Vries, a mutáció-elmélet megalapítója, feleslegesnek 
mondja a fajok kifejlődésének idejéül felvenni szokott sok millió 
évet. Az ugrásszerű változások a fajok kifejlődését jelentékenyen 
gyorsították. Die Mutationstheorie cimű nagy művében írja, hogy 
két élőszervezet változata közt eltelt kifejlődési időt elég egy-
két ezer évre becsülni.3 

Az őslénytani tények inkább csak azt bizonyítják, hogy az 
őskorszakokban a már meglevő alakok csak speciálizálódtak, kivéve 
a gerincesek körét, melynek magasabb osztályai később mutatkoz-
nak ugyan, de azért nincs evidens földtani bizonyítékunk arra, 
hogy alsóbb osztályokból fejlődtek. A molluskák tökéletesen fejlett 
egyedei, a nautiloideák már a kambriumi formációkban feltalál-

1 Hamann : Die Abstammung des Menschen. 1910. 57. 1. 
2 Természettudományi Közlöny. 1911. 835. 1. 
3 Hugo de Vries: Die Mutationstheorie. 1903. II. 714. 
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hatók. Nincs okunk feltételezni azt, hogy az akkori egyedek 
kevésbbé voltak szervezettek a jelenleg élőknél. 

Kohlbrugge helyesen mutatott reá ama tényre, hogy csak 
addig látszott a származástanban minden szép összhangban elren-
dezettnek, míg tudásunk csekély volt és kevesebb feldolgozható 
anyag állott rendelkezésünkre. Az újabb kutatások eredményével 
kapcsolatban azonban nagy kavarodás támadt, ezernyi kétség kisért 
a probléma körül. 

Az újabb őslénytani kutatások eredményei az élőlényeknek 
egy törzsből való kifejlődése ellen szólnak. Mindinkább tarthatat-
lanná válik az a föltevés, mely a növény- és az állatvilágot az 
emberrel együtt : egyetlen őssejtből származottnak vélte. Ez a jelen-
tős eredmény alaposan megtépázta a monisztikus családfákat, 
melyek egyetlen törzsön hordozták az egész élő világot. 

Az őslénytan nem szolgáltat elég bizonyítékot a szerves 
lények monophyletikus leszármazására, sőt épen e föltevés ellen 
tanúskodik. Különböző fajú ásatag alakok, mint pl. a graptoliták, 
trilobiták, stegocephalok, a mesozoikum nagy saurusai, a cor-
daitek, a bennettitek mind megannyi kihalt s nem átmeneti alakok. 
A trilobiták pl. kezdet óta jellegző típussal léteztek s mint ilye-
nek haltak ki.i 

Az ősi kedvező életföltételek segítették kifejlődni az egyes 
állat- s növényalakokat, azoknak legváltozatosabb fajait, az egye-
dek roppant számát, de nem létesítettek akkora átmenetet, hogy 
pl. a spórás harasztokból virágos, magróltermő növények fejlőd-
tek volna. Minden újabb őslénytani felfedezés megerősíti azt a 
tudományos meggyőződést, hogy volt fejlődés az élőszervezetek 
kialakulásában, de nem bizonyítja azt a véleményt, hogy az 
élőlények alaptypusai is egyetlen őstörzsből származtak. 

Steinmann Ousztáv bonni tanár a származástan geologiai 
alapjairól szóló művében éles bírálattal mutat rá az eddig elfo-
gadott, egységes leszármazást valló elmélet tarthatatlanságára és 
e bírálatával közvetve feltárja a származástan gyengéit. Csak a 
megjavíthatatlan és kevés kritikával rendelkező optimisták han-
goztatják szüntelen, — írja Steinmann — hogy milyen fensége-
sen sokra vittük ; valóságban pedig úgy a tudományos, mint a 
laikus körökben a bizonytalanság és kételkedés érzete uralkodik. 

1 Kari Frank : Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen. 
1911-89. 
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Kivált az utolsó tíz évben nyilvánult meg az, hogy mily kevés 
az általánosan elismert vélemény a fejlődés menetére és okaira 
vonatkozólag. 

Steinmann az eddigi származástanban a lények kifejlődési 
folyamatának nagy megoldhatatlan problémájaként vallja: a 
növény- és állatvilág nagy elkülönítései közt az átmeneti tagok 
hiányát, melyekről mit sem tud az őslénytani sorozat. Azonban 
e kérdés — Steinmann szerint — csak addig áll, míg az élőszer-
vezetek monophyletikus kifejlődését vallják.1 

A modern élettani kutatások arra a nézetre vezettek, hogy 
az élet sok őstipusban jelent meg a Földön. Az életnek ősnemző-
déssel való eredésére bizonyítékaink nincsenek. A bölcselet ellen-
ben meggyőző érveket sorol fel arra, hogy az első élet, illetve 
az élőszervezetek őstipusainak első csirái teremtéssel nyerték 
létüket. Aki ezt a tételt el nem fogadja, annak hinnie kell, hogy 
az anyag is, meg a szerves élet is öröktől s önmagától való. Az 
utóbbi föltevés bölcseletileg nem bizonyítható, ellenben a szerves 
életnek Földünkön való kezdődését, az élettani kutatások ered-
ményeire hivatkozva, bizonyosnak mondjuk. 

Az oksági elvnek alkalmazásával az élet eredésének kutatá-
sakor természetfeletti okra kell következtetnünk. Az első élő 
szervezetet, az első életelvet teremtő működésnek kellett létre-
hoznia. 

Az élettani Isten-bizonyítékot (biológiai Isten-érv) elfogadjuk 
s túlságos óvatosságnak minősítjük Sertillanges aggodalmát, 
ki szerint: azélőnek élettelenből való keletkezésének lehetetlensé-
gét nehezebb bebizonyítani, mint Isten létét; azért az élettant 
Isten-érvet nem tartja föltétlen érvényűnek. 

Bizonyára nem szükségszerű az élet kétségtelen kezdetéből,, 
meg az ősnemződés lehetetlenségéből vont érv, mert az oksági 
elvnek az anyagra való alkalmazása szükségkép a Teremtő létét 
ismerteti meg. Az újabb élettani kutatások eredményeiből vont 
következtetések azonban határozott, föltétlen érvényre emelik az 
Isten-bizonyítékok sorában az élettani Isten-érvet. 

Bölcseletileg is igaz a költőnek az az éneke : Az Isten élet ; 
minden élet őtőle van s minden benne él ! 

Bicske. Hajós József1 

1 Steinmann : Die geologischen Grundlagen der Abstammungslehre. 
1 9 0 8 . 5 2 . 1. 

Religio, h i l tud . és bölcs, folyóirat . 4 2 
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II. rROT)AL>MI ÉRTESÍTŐ 

A Nagy-Konstantin-jubileum irodalmából. 

A Nagy-Konstantin-jubileumot a világegyház magához és 
ama korszakos egyéniséghez és eseményhez méltóan ünnepelte 
meg széles e föld kerekségén. Kivette részét az ünneplésből az 
irodalom is. Az egyháztörténet legkülönfélébb ágainak művelői 
siettek tanulmányaik eredményével hozzájárulni N. Konstantin és 
kora megvilágításához. Az alábbi sorok e jubileumi irodalomról 
akarnak rövid kis összefoglalást nyújtani. 

1. Egyike a legértékesebb munkáknak a «Konstantin der 
Grosse und seine Zeit» cimű. (Gesammelte Studien. Festgabe 
zum Konstantins-Jubiläum 1913 und zum goldenen Priester-
jubiläum von Msgr Dr. A. de Waal. In Verbindung mit Freunden 
des deutschen Campo Santo in Rom herausgegeben von Professor 
Dr. Franz Jos. Dölger. XII. 448. Herder 1913.) Az egész munka 
tervezetét készítette, a témák jórészét megállapította s a sajtó 
alá rendezést végezte Dölger. A munkatársak a római német 
Campo Santo barátjai és rektorának tisztelői, így lett a munka 
egyben Emlékkönyv de Waal 50 éves papi jubileumára. Tizen-
kilenc értekezést találunk a műben, melyet számos kép és mű-
melléklet is gazdagít. Az írók legnagyobb része a maga szakmá-
jában elsőrangú tekintély, épen azért a szaktudós is érdeklődéssel 
forgathatja a munkát. Amellett azonban általános érdeklődésre is 
számot tarthat. 

E .Krebs azt a 12 vallást ismerteti, mely a római birodalom-
ban a IV. század elején a kereszténységgel az elsőbbségért küz-
dött. Rámutat a kereszténység ama tulajdonságaira, melyeknek 
győzelmét köszönheti: magasztos Isten-fogalmára, megváltási és 
erkölcstanára, szervezetére és szent könyveire és amennyiben Gef-
fekennek mindezek számbavétele mellett is megfejthetetlen törté-
nelmi csoda a kereszténység győzelme, rámutat annak legfőbb 
okára: Isten mindenható működésére. — J. Wittig Otto Seeck-
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kel szemben bizonyítja, hogy a milanói türelmi rendelet csak-
ugyan kiadatott (Seeck szerint egyáltalában nem létezett ilyen 
rendelet, hanem csak a 311-ben kibocsájtott Galérius-féle), de 
nem edictum, hanem rescriptum alakjában, valószínűleg a prae-
pectus urbi és praefecti praetoriohoz intézve s ezek közzététele 
által lett és pedig az ő edictumukká. Helyesen tehát így kell 
idézni : 313. évi milanói ressriptum vagy 313. évi edictum (mert 
mint edictum nem mtlanói.) — A. Müller Lactantiusnak De 
Mortibus persecutorum cimű munkájáról, Fr. Bulic a salonai vér-
tanú, szent Felix reliquiáinak sorsáról értekezik. — J. M. Pfättich 
Konstantinnak a szentek gyülekezetéhez intézett beszédjéről szól 
s hitelessége mellett tör lándzsát. — A. Winkenhauser azzal az 
érdekes kérdéssel foglalkozik, hogy a niceai zsinaton vettek-e föl 
jegyzőkönyvet. Direkt érvek alapján semmit sem lehet tudni erre 
nézve. Indirekt úton, analógia alapján arra az eredményre jut az 
író, hogy valószínűleg vezettek jegyzőkönyvet. A niceai zsinat 
előtti hat és utáni hét hasonló tárgyalás jegyzőkönyveiből jut 
ezen megállapításra. — Karl Ritter von Landmann (General-
leutnant z. D.) N. Konstantint mint hadvezért tárgyalja. — Kirsch 
a Konstantin-korabeli római titulus-templomokat ismerteti. — 
Rendkívül tanulságos és alapos Dölger dolgozata Konstantin 
megkereszteltetéséről. Az 1. §-ban mélyreható forráskritika alap-
ján mint történeti tényt állapítja meg, hogy Konstantin közvetetlen 
halála előtt Nicomédia Achyron nevű kastélyában vette fel a 
keresztséget. A 2. és 3. §. a Silvester pápa által történt meg-
keresztelés legendájával foglalkozik. A következőkben azokat a 
problémákat oldogatja, melyek Konstantin keresztségével össze-
függnek. Hogy miért vette fel K. oly későn a keresztséget, az 
akkori szokásból magyarázza. Mindamellett kereszténynek tekin-
tette magát és annak tartották mások, mert akkoriban keresztény 
és keresztelt nem ugyanazt jelentette. Keresztény volt a meg 
nem keresztelt hivő is. Fürdőkádba történt alámerítéssel kapta 
fel a kereszténységet. (§. 7.) A keresztség után felvett fehér ruhák-
ban halt meg, «in albisdecessit», a keresztségben kapott ártatlan-
ságot többé nem veszítette el, a görög egyház épen ezen alapon 
vette fel a boldogok közé. A többi dolgozat egyházművészet-
történeti jellegű. Egyik figyelemreméltóbb, mint a másik. Pl. 
Leufken a Konstantin-féle diadalivet tárgyalja, Wilpert és Marucchi 
Trebius Justus cubiculumának (1910-ben a Via latinán fedezték 
fel) falfestményeit. Érdekes, hogy W. e festményekben a meghalt 

42* 
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napi életéből vett jelenetek ábrázolását, M. ellenben valamely 
gnostikus szektával való összefüggést lát. Max Schwarz az ó-
keresztény architektúráról értekezik, J. Strzygowski pedig Kon-
stantinápoly alapításának a ker. művészetek fejlődésére való 
jelentőségéről. 

2. A Nagy-Konstantin-jubileum fokozott mértékben terelte 
a figyelmet Konstantin kereszt-látomása felé s a jubileumi iroda-
lom termékeinek jelentékeny része épen e kérdéssel foglalkozik. 
Eddig is óriási volt már ennek az irodalma. Több százra megy 
az ide vonatkozó kisebb-nagyobb munkák száma. Még nagyobbra 
nőtt a mostani évforduló alkalmából s valószínű, hogy minden 
eddigi megoldási kísérletnél közelebb jutottunk a helyes magya-
rázathoz. 

Az esetre vonatkozó forrásokat J. B. Aufhauser gyűjtötte 
össze. (Konstantins Kreuzesvision in ausgewählten Texten. Bonn, 
1912.) 

Igen érdemleges munka dr. Heinrich Schrörs bonni egye-
temi theologiai tanáré: Konstantins des Grossen Kreuzeserschei-
nung, Bonn, 1913. (IV+70) Az eddigi, egymástól annyira eltérő 
magyarázatok közül egyik sem elégíti ki s ezért indokoltnak 
látja a forrásokat új vizsgálatnak vetni alá. Ezen műveletnél az 
eddigi szerzőktől eltérő módszert követ: először minden egyes 
forrást önmagában vizsgál s individuális értéke szerint mérlegel 
s csak azután használja fel összehasonlító kritikára; másodszor 
pedig nem kezdi a dolgot a legkésőbbi forrással, Konstantin 
Életrajzával, hanem keletkezésétől fogva nyomon követi a hagyo-
mányt. Az ilyen módon végzett alapos szövegkritikai vizsgálódás-
nak eredménye ez volna: mikor Konstantin Maxentius ellen 
készülődött, sokat aggódott a dolgok kimenetele felől. Ereje sok-
kal kisebb volt, mint az ellenfélé, kinek csapatai már az Alpesek 
hágói felé özönlöttek, hogy elzárják azokat előle. Természetfölötti 
segítségbe helyezte reményét. A nap-kultusz híve volt eddig, az 
általa tisztelt istenség megszemélyesítője a nap. Affelé fordulva 
imádkozott sokszor s kérte és várta a biztató jelet, mely a ked-
vezőtlen haruspiciumokkal szemben a győzelmet helyezze kilátásba. 
És íme egyszer déltájban a kereszt jelét látta az ismert felírással 
a nap korongja fölött. Ismerte a keresztet, tudott a keresztény-
ségről, a keresztények Istenéhez való felfohászkodás is kitört 
szorongatott lelkéből; mit tegyen már most, melyik istenséghez 
csatlakozzék? Éjjel (a legközelebbi vagy későbbi éjjelen ?) Krisz-
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tust látta, kezében a kereszttel, ki meghagyja neki, hogy ilyen 
hadijelvényt készíttessen. Néhány meghitt barátjának rögtön el-
beszéli a dolgokat, keresztény papokat hivat, akik kitanítják Krisz-
tus személyére és a kereszt jelére vonatkozólag, a labarum el-
készül, saját testőrségének adja át őrzés céljából és a háború 
megkezdődik. 

Nem a döntő ütközet előtt, hanem jóval korábban, a hadi 
készülődések idején, talán valamilyen kisebb csapat-gyakorlatozás 
közben történt a látomás. Ezek a katonák szintén láthatták a 
keresztet, de mindenesetre kevesen voltak vagy talán a császár 
csak úgy gondolta, hogy látták, föltételezve, hogy az a csodás 
dolog, ami őt annyira meglepte, azok figyelmét sem kerülte el. 

Miután a császár nagyon kevés embernek szól a rendkívüli 
eseményekről, nem is sokan tudtak róluk. De valami azért ki-
szivárgott és azt széltében beszélték, hogy Isten fölöttébb csodás 
módon harcolt vele, hogy ezt a segítséget a hadjárat előtt Kon-
stantin imádságban kérte és hogy ezen segítségnek meg a K. 
által látott jelenésnek a Megváltó keresztjével van valami össze-
függése. 

Az a pogány szónok, aki mindjárt a győzelmes hadjárat 
után, 313-ban dicsőítő beszédet mond Konstantin fölött, hangoz-
tatja, hogy a császár a hadjárat elején valami isteni jelenésben 
részesült, biztatást kapott a háborúra s a győzelemnek igéretét, 
egyebekben azonban hallgat a dologról. Nyilvánvaló, hogy végső 
elemzésben maga Konstantin volt ezen értesülésnek forrása. 
Majdnem ugyanilyen szavakkal tesz említést a felsőbb hatalmak 
közbelépéséről a 315-ben emelt római diadalív is: instinctu 
divinitatis — divino monitus instinctu stb. Mindjárt a győzelem 
után Róma legforgalmasabb terén szobrot állítottak Konstantin-
nak s jobb kezébe maga a császár a keresztet tétette, alája 
pedig ezt a latin felírást: Ezen üdvösséges jellel. . . mentettem 
meg várostokat a zsarnoki uralom járma alól . . . 

Kétségtelen tehát, hogy mindenfelé beszéltek a dologról, 
de biztosat senki sem tudott. Nem tudott eleinte Eusebius sem 
és a História Ecclesiasticában, melynek utolsó redactiója 324—5-ben 
készült el, csak annyit mond, hogy Isten különös módon segítette 
és hogy Konstantin a hadjárat kezdetén e segítséget imádságban 
kérte. Magának a csodás jelenésnek lényegét homály borította s 
tág tere volt a képzelőtehetségnek a színezésre. Meg is indult a 
legendaképződés mind a keresztények, mind a pogányok közt. 
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Ki-ki a maga felfogása szerint fejlesztette tovább a hallottakat. 
A keresztény körökben képződött legendának Lactantius, a pogá-
nyokénak Nazarius a tanuja. Lactantius szerint (a De mortibus 
persecutorum-ban, c. 44., mely 314-ben Antiochiában készült) a 
Pons Milvius-i ütközet előtt K. intést kapott, hogy a coeleste 
signum Dei-t alkalmazza a katonák paizsára s így kezdje a harcot. 
Konstantin el is készítette a paizsokra a Krisztus-monogrammot 
s a győzelem valóban bekövetkezett. Világos, hogy máról hol-
napra lehetetlen volt annyi ércpaizsra a Krisztus-monogrammot 
rátétetni. Az egész elbeszélés elejtendő. Megindult a legendakép-
ződés, de másrészt ez is egy szem a jelenésről való traditio lán-
colatában. — Nazarius rhetor 321-ben Trierben a császár trónra 
léptének 15. évében dicsőítő beszédet mondott. Ő már arról tud, 
hogy az égből seregek szálltak le villogó paizsokkal s mennyei 
fegyverekkel, hogy érte küzdjenek. Tehát a pogányok is tovább 
fejlesztették a határozatlan értesülést. 

Élete vége felé végre megtörte a császár a jelenésről való 
hallgatást és mindent elmondott Eusebiusnak, ki a Vita Con-
stantiniban (1. 26—32.) híven leirta a hallottakat. Eusebiusnak 
is Konstantinnak jóhiszeműsége minden kétségen felül áll. 
Konstantin meg volt győződve, hogy látta a keresztet és éjjeli 
Krisztust és Eusebius hűségesen őrizte meg mindazt, amit császári 
barátjától hallott. Csak nem kell úgy értelmezni Eusebiust, amint 
eddig szokták. Vagyis a látomások nem a döntő ütközet előtt, 
hanem jóval előbb történtek és a kettő között nagyobb időköz 
lehetett. 

Tagadhatatlan, hogy a források ilyen beállítása sok nehéz-
séget eloszlat. Mindenekelőtt azt, mely Lactantius és Eusebius 
eltéréséből származik, továbbá azt, mely Eusebiusnak a H. E.-ban 
való hallgatásából ered. így van idő a labarum elkészíttetésére, 
Konstantin lelki átalakulására, van értelme annak, miért hivatott 
keresztény tanítókat a kereszt jelentésének megmagyarázására. 

Más kérdés az, hogy valóban csodát kell-e látni a jelené-
sekben? Schörs nem elvi tagadója a csodának, de mert mind-
addig, amíg természetes magyarázatot találunk valamely rend-
kívüli jelenségnél, nem kell csodát látni benne, ezen esetben sem 
látja szükségesnek. Konstantin meg volt győződve a jelenésekről, 
életirója elhitte neki, a közvélemény sem kételkedett, a valóság-
ban azonban mindakét látomás valószínűleg illúzió volt. Konstan-
tin lényében volt bizonyos misztikus vonás, könnyen eshetett 
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visionarius érzéki csalódásokba. Isten részéről sem volt szükség 
ilyen egyenes és közvetetlen beavatkozásra, sőt némileg felesleges-
nek is látszik, hogy az akkor még pogány császárnak megjelen-
jen, aki a labarumot később is félig-meddig babonás módon 
használta. Az O közvetetlen beavatkozása nélkül is keze munkájá-
nak és gondviselő kormányzásának tulajdoníthatjuk ama rend-
kívüli idők eseményeinek folyását. 

Mindenesetre figyelemre méltó Schrörs ezen megoldási 
kísérlete és sokkal kielégítőbb Funkénál, aki szerint az egész 
jelenési történet úgy alakulhatott ki utóbb, lassan Konstantin 
lelkében. Ellenben Schrörs szerint csakugyan látta K a keresztet, 
látta Krisztust, mindezt később úgy mondta el, amint vele a maga 
idejében megtörtént, csakhogy nem igazi csodák voltak a jelené-
sek, hanem illúziók és lélektanilag ki is mutatja, hogy miképen 
keletkezhettek azok. Főerőssége Schrörsnek, hogy a forrásokkal 
szemben nem követ el semmi erőszakot, sem igazságtalanságot, 
ellenkezőleg tetszetősen összeilleszti azokat s minden ellenmon-
dást, minden nehézséget eloszlat. 

P. Battifol «Les étapes de la conversion de Constantin» c. 
cikkében (Bulletin d'ancienne littérature et d'archeologie chrétien-
nes III (1913) 178—188) lényegében ugyanezen eredményre jut. 

Ingadozó J. Schríjnen (Konstantijn de Grote en het edikt 
van Milan, Utrecht, 1913), a kereszt-látomást történeti magul 
mindamellett elfogadja. 

Igen alapos A. Knöpf 1er dolgozata: Konstantins Kreuzes-
vision (Historisch-politische Blätter 1908, 183—199). Arra az 
eredményre jut, hogy a látomásnak teljes tárgyi valóság felel 
meg s Isten csodás beavatkozásának tekintendő. 

Ezen nézetet vallja a görögkeleti theologus V. Sesan is (Die 
Religionspolitik der christlich-römischen Kaiser von Konstantin 
d. Gr. bis Theodosius d. Gr. (313—380) Czernovitz 1911), vala-
mint Fedele Savio a La Civiltá cattolica 1913. évi számaiban 
megjelent értekezéseiben : La guerra di Constantino contro Mas-
senzio e le apparizioni miraculose della croce e del Salvatore 
(II. 11—32); Le innovazioni radicali legislative di Constsntino 
confermano la veritá delle apparizioni (II. 385—402); La realtá 
delle apparizioni confermata dalle dichiarizioni solenni di Con-
stantio (II. 556—573), Le spiegazioni naturalistiche dell'apparizione 
della croce a Constantino (III. 3—27). 

Nálunk Soltész Béla dr. írt a kérdésről a Religio 1912. évi 
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28—30. számaiban «E jelben győzni fogsz» cimen. Szintén való-
ságos csodának tartja a keresztjelenést s különösen Funkkal szem-
ben védelmezi, ki Kirchengeschichtliche Abhandlungen u. Unter-
suchungen (1899, Ii. 14—20) c. munkájában Eusebius leírását 
elfogadja ugyan, de nem mint a 312. évi események hiteles tör-
ténetét, hanem mint Konstantinnak azokról való későbben, lélek-
tanilag kifejlődött felfogását. 

Igen széles látókörrel és az irodalom teljes ismeretével 
megirt dolgozatot tett közzé Zubriczky Aladár dr. a Kath. Szemle 
1913. évi V. és VI. füzetében Nagy Konstantin milanói rendelete 
(313) cimmel, melyben a rendelet történetét, előzményeit és követ-
kezményeit, lélektani magyarázatát s végül egyházi és politikai 
jelentőségét mutatja be. Finom és éleslátású analízissel rajzolja 
meg Konstantin lelki fejlődését. A keresztjelenést illetőleg ismer-
teti a szemben álló nézeteket, de a maga részéről tartózkodó 
állásponton marad. A milanói törvény létezését Seeck ellen sike-
resen védi, de a kibocsájtás körülményeire vonatkozólag J. Wittig 
föntebb ismertetett megállapítását még nem vette és nem is vehette 
tudomásul. A milanói rendeletnek s az általa teremtett jogi álla-
potnak taglalása, az egyház javára tett későbbi intézkedéseinek 
és a pogánysághoz való viszonyának ismertetése fejezi be a kiváló 
dolgozatot. 

3. A sok ismeretterjesztő, tárcaszerű, szónokias értekezést és 
előadást, mely a Konstantin-jubileum alkalmából lapjainkban meg-
jelent és az ünnepélyeken elhangzott, számontartani lehetetlen is, 
fölösleges is. Messze kimagaslik az ilyen természetű dolgozatok 
közt dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai püspöknek a Sz.-István 
Társulat kiadásában megjelent füzete, «A kereszt császárja». 
Lendülettel s emelkedett hévvel mondja el N. Konstantin életét, 
a keresztjelenést (védve történeti valóságát) és a kereszt diadalát 
az egyén, a család, állam és társadalom életében. 

4. Nem Konstantinnal és idejével foglalkozik ugyan, minda-
mellett bátran a Nagy-Konstantin-jubileum irodalmához számít-
ható az a hatalmas és a maga nemében páratlan munka, mely 
Atlas Hierarchicus cimen jelent meg tavaly. Készítette P. Carolus 
Streit S.V.D. (Societatis Verbi Divini), tekintélyes német karto-
graphus. Teljes cime : Descriptio geographica et statistica 
S. Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis juxta statum 
praesentem. Accedunt etiam nonnullae notae historicae necnon 
ethnographicae. Paderbornae, anno Jubilaei Constantiniani 1913. 
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Jubileumi munka tehát és pedig kiválóan idő- és alkalomszerű, 
amennyiben azt mutatja be mindennél beszédesebben és a leg-
nagyobb mértékben szemléltetően, hogy az a kis palánta, mely 
rügyeit szabadon 1600 évvel ezelőtt bontogatta először, mivé 
fejlődött, milyen terebélyes, az egész világra kiterjedő fává 
növekedett. 

Az Atlas Hierarchicus adja a kath. világ-egyház teljes tér-
képét a hierarchicus beosztás szerint, egyben feltüntetve mindent, 
ami a kath. egyház országonként való helyzetének ismertetéséhez 
szükségesnek és alkalmasnak látszott. Van a munkában összesen 
36, illetve 37 nagy szines térkép (egy Rómáról, 4 Itáliáról, egy-
egy Spanyolországról (Portugáliává!), Franciaországról, (Schweiz), 
Angliáról, Németországról, Ausztria-Magyarországról, Dán-, Svéd-, 
Norvégországokról, Oroszországról, a Balkán-félszigetről, 5 Ázsiá-
ról, 5 Afrikáról, 2 Óceániáról, 1 Ausztráliáról, 4 Észak-Amerika, 
3 Dél-Amerikáról, 1 az egyesült, 1 a nem egyesült keleti szer-
tartásuakról, a 36. az egész föld vallási térképét adja, a 37. pedig 
a munka nyomása alatt beállott változásokat). Az egyes térképek 
tartalmazzák a hegységeket leszámítva az összes fontosabb föld-
rajzi adatokat, még a főbb vasúti vonalakat is, ami különösen a 
missio-területeken fontos, de a fősúly természetesen az egyházi 
adatokon van. Ezen szempontból tartalmazzák a térképek az 
egyháztartományok feltüntetését, olyképen, hogy minden egyház-
tartomány más-más szinű. A provinciákon belül a püspökségek 
határai színes vonallal vannak feltüntetve. Megtaláljuk a püspök-
ségek székhelyét s egyéb, egyházilag nevezetes helyeket. Ügye-
sen kigondolt sziglák pontosan feltüntetik a férfi-rendek és 
kongregációk generális- és provinciálisainak székhelyét, az apát-
ságokat, kis- és nagyszemináriumokat, kath. egyetemeket, theolo-
giai fakultásokat, búcsujáróhelyeket, missióterületeken a főbb 
missió-állomásokat stb. Vegyes vallású területek térképe mellett 
mellék-térképek vannak a vallási viszonyok feltüntetésére. 

A térképek előtt 128 oldalnyi magyarázó szöveg található 
5 (német, olasz, francia, angol és spanyol) nyelven, melyben 
mindaz bennfoglaltatik, ami az említett módszerrel kidolgozott 
térképek bővebb megértéséhez szükséges: rövid földrajzi, nép-
rajzi, történeti áttekintés után a hierarchiai viszonyok ismertetése. 
Ezekből megtudjuk pl., hogy Olaszországban Rómán és a 6 
suburbicarius püspökségen kívül van 36 érsekség 155 szuffragán 
püspökséggel, tovább a Szentszéknek közvetetlen alárendelt 12 
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érsekség és 64 püspökség s végül 11 nullius apátság. Legkisebb 
a Montevergine püspökség, 7 plébániában 9000 lélekkel. Nem 
sokkal nagyobb Gallipoli, 3 plébániával ugyan, de 24.000 lélek-
kel. A milanói egyházmegyének ellenben 748 plébániája van 
2,967.867 lélekkel. — Lourdes 1912 óta püspökség, de csak magá-
ból a városból áll. A tarbesi püspök mindig egyúttal lourdesi 
püspök is. Az afrikai Réunion vagy S. Denis püspökség suffragán 
püspöksége a bordeauxi érsekségnek. Ugyanezen provinciához 
tartozik a középamerikai Guadeloupe és S. Pierre de Martinique 
egyházmegye. — Ausztria-Magyarország nemcsak a térképen 
került össze, a szövegben is egybeolvasztva, összekeverve szere-
pelnek. 

A magyarázó szöveg után, még mindig a térképek előtt, 
statisztikai táblázatok vannak, melyek a legújabb adatok alapján 
adják az egyes püspökségek alapítási évét, a lakók számát (katho-
likusok és akatholikusokra osztva), az esperesi kerületek, plébá-
niák, templomok és kápolnák, világi papok, szeminaristák, szer-
zetesek és apácák számát külön-külön rovatban. Itt már külön 
szerepel Magyarország. Csakhogy nagyon sok a magyarországi 
rovatokban a megfelelő adatok helyett a kérdőjel. Úgy látszik, 
nem sok helyről kapott a szerző kérdezősködéseire választ. 
A többi világrésszel foglalkozó táblázatok még több rubrikát 
tartalmaznak. Nagyon tanulságosak az egyesült keleti szertartásúak1 

és a szerzetesrendek meg kongregációk (canonici reguläres, 
monachi, ordines mendicantes, clerici reguläres, congregationes 
ecclesiasticae, instituta religiosa) statisztikai adatai. A 36. számú 
térképről (a föld vallási térképe) megtudjuk, hogy a föld lako-
sainak 17'7°/o-a katholikus, 15'6°/o-a confucsianus, 13'5%-a brah-
mán, 134%-a mohamedán, ll-9°/o-a protestáns, 8"9°/o-a orthodox. 
8-10/o-a buddhista, 640/o-a fetisimádó, 3"20/o-a sintoista, 070/o-a 
zsidó és 0.9%-a felekezetnélküli. Magában Európában az össz-
lakosság 43-8%-a katholikus. 

Bámulatraméltó szorgalommal és utánjárással készült munka 

1 Egyesült örmény van 113.400, kopt 20.250, abesszíniai 3000, görög, és 
pedig tiszta görög szertartású 330 (ide számítja Streit a hajdndorogi egyház-
megyét is, de erre vonatkozólag számadatokat nem tudott beszerezni), görög-
olasz 49.000, melchita 173.140, román 1,186.738, ruthén 4,109.612 (ezek között 
vannak a körösiek, pedig azok tulajdonképen — legalább jórészt •— egyesült 
szerbek), bolgár 8948, szír, és pedig tiszta szír szertartású 25450, szír-chald 
53.915, maronita 331.300, malabár 453.713. 
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az Atlas Hierarchicus és az egyház szabadsága 16 százados 
ünnepének gyönyörű, maradandó emléke. 

Pécs. Dr. Sípos István. 

Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. Von Dr. Paul 
Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg. Siebente Auflage. 
Mit 195 Bildern und 2 Karten. Freiburg im Breisgau und Wien. 
Herdersche Verlagshandlung. X és 542 lap. Ára 10-80 kor., 
vászonkötésben 12'60 kor., félbőrkötésben 15 kor. 

Nincs helye a földkerekségnek, mely lelkünket annyira le 
tudná bilincselni, mint az az áldott ország, mely látta az Isten-
embert, hallotta tanítását, mely tanúja volt csodáinak, halálának, 
dicsőséges feltámadásának és mennybemenetelének. Bármily szo-
morú és sivár az ország jelenje, érezzük, hogy e vidéknek min-
den göröngye szent, hogy minden talpalattnyi földhöz a megváltás 
előkészítésének vagy művének egy-egy mozzanata fűződik. 
Egészen természetes dolog, hogy a kereszténység kezdete óta élt 
a hivő lelkekben a vágy: megismerni az Úr Jézus földi hazáját, 
szintén járni azon a földön, melyet az O léptei, könnyei és vére 
megszenteltek. És aki volt oly szerencsés ott lehetni, soha életé-
ben nem fogja elfelejteni azokat a fölséges, megható benyomáso-
kat, melyeket a mult történetébe visszaszálló lelke ott szerez-
hetett. 

Ha pedig valaki már eljutott a Szentföldre, nem mulaszt-
hatja el Egyptomnak megtekintését sem. Hiszen ez ország az 
emberi műveltségnek egyik bölcsője, műemlékei, templomai, 
pyramisai évezredek viharaival dacoltak, száraz homokja szám-
talan régi iratot őrzött meg a késő utókor számára. A mai Egyp-
tom pedig talán legsajátságosabb keveréke az európai műveltség-
nek és a mohamedán szellemnek; a bámuló szemlélő lépten-
nyomon új jeleneteket lát, melyeket elképzelni sem tud az, aki 
valaha nem szívta a Kelet levegőjét. 

Dr. Keppler Vilmos rottenburgi püspök könyve ebbe a két 
csodálatos országba vezet bennünket. «Keleti vándorútját és 
zarándoklatát» írja le, melyet 1892. március 11-től ugyanezen év 
május 19-ig tett meg; de vaskos könyve jóval több mint puszta 
útleírás. Aki e könyvet kezébe veszi, nem fogja letenni, 
míg végig nem olvasta. E munkát örömmel tanulmányozhatja a 
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szaktudós, ki a történelmi, archaeologiai és földrajzi adatoknak 
egész tárházát fogja abban megtalálni ; de nem kevesebb haszon-
nal és élvezettel olvashatja az, akit csak a kegyelet, vagy a 
puszta kíváncsiság vezet arra, hogy Egyptomot és Jézus földi 
hazáját megismerje. Keppler az előadásnak igazi mestere; könyve 
nyomán az olvasó lelki szemei előtt megelevenednek a helyek 
és események, az ember vele él és érez. Aki már járt e helyeken, 
szinte azt hiszi, hogy újra ott jár. Mindenesetre van ebben részük 
a pompás fényképeknek, melyek a könyvet ékesítik, de még 
inkább az előadásnak. Több recensióját olvastam már e munká-
nak, de mindegyik méltán dicséri Keppler leiró művészetét. Min-
den sorából az Ur Jézust buzgón szerető lélek, a komoly phycho-
logus és éles megfigyelő szól hozzánk. Lehetetlen meghatott-
ság nélkül olvasni, mint ír a szerző pl. Jeruzsálemről, Názárethről, 
a Genezáreth taváról ; éles megfigyelése a mohamedán szertartások 
szemlélésében kitűnően felismeri az izlam egész szellemét. Könyve 
sehol sem unalmas, mindenütt épületesen és élvezetesen oktat. 

Keppler munkája elvezeti az olvasót a Földközi tengernek 
egész keleti vidékére. Megindulunk Triesztből, s gyönyörűen 
ecsetelt tengeri út után Alexandriában kötünk ki. Bejárjuk 
a hellén és keresztény tudománynak e hires bölcsőjét, majd 
Kairóba jutunk, hol a szerző két hetet töltött. Kairó leírása igen 
részletes, Keppler eleven szinekkel lefesti Kairó utcai életét (főleg 
a hires Muskit), bemutat egy arab lakodalmat és halottas menetet, 
elvezet Memphisbe, a holtak városába s e részletben szól az 
egyptomiak hitéről a túlvilági életben ; elmegyünk a nagy gizehi 
múzeumba, s itt az ős egyptomi művészetről hallunk tanulságos 
oktatást. Ezután kirándulunk Heliopolisba és Matariehbe, hol a 
jámbor legenda szerint szűz Mária a kis Jézussal és szent József-
fel megjelent az egyptomi út alkalmával ; megnézzük Kairó ne-
vezetesebb mecseteit, s az el-azhari mohamedán főiskolát, és 
tanulmányozzuk az izlam művészetét. 

Végre elérkezik a távozás ideje s Gosen földjén keresztül 
Szuezbe utazunk. A szerző lelke újra visszaszáll a múltba, a Hyk-
sosok, Jákob, Mózes és Jézus Krisztus korába. Szuezből átme-
gyünk Ain-Musába, majd végighajózunk a szuezi csatornán, hogy 
Port-Saidba és onnan az igéret földjére jussunk. 

Ezzel végződik.a könyvnek első része (Wunderfahrten im 
Pharaonenland) ; a második rész (Wallfahrten im heiligen Land) 
a szentföldi zarándoklat leírását tartalmazza. 
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Nem vasúton, hanem lóháton tesszük meg az utat Jaffától 
a Saron-síkságon és Júdea hegyein keresztül Jeruzsálembe. Igen 
szép gondolatokkal emlékezik meg Keppler azon városról, mely-
hez a világtörténelemnek s a kereszténységnek legmegrázóbb 
tényei fűződnek. Közli a szent sír templomának történetét és 
kimerítő leírását, majd elvezet a hires Haram-es-Serifre, a hajdani 
zsidó templom terére, hol ma az Omar-mecset és az el-Aksa-
mecset áll. 

Galileába szárazföldi uton jutunk el, Szamarián keresztül, 
ami fáradságosabb, de tanulságosabb a jaffa-kaifai tengeri útnál. 
Útirányunk Nablus—Dzsenin—Názáreth. E városka leírása 
rendkívül kedves és szép. A szerző elvezet a Tábor hegyére és 
történetkritikai érvekkel fejtegeti a kérdést, ott történt-e az Ur 
Jézus megdicsőülése. A Tábor hegyéről Tiberiásba jutunk és a 
szerzővel együtt elmerengünk azon megható evangéliumi esemé-
nyeken, melyeknek a Genezáreth tava és környéke színhelye 
volt. Majd a Hermon hegységen keresztül Damaszkusznak tar-
tunk, hol négy napig időzünk, hogy a város nevezetességeit, főleg 
a nagy mecsetet megtekintsük. Utunk a Libanon hegységén át 
Baalbeknek vezet, s innen Beyruthba igyekeszünk. Közben a 
szerző több lapon keresztül foglalkozik a maronitákkal. 

Ütött a búcsú órája, hajón hazafelé tartunk; megtekintjük 
Smyrnát, Athént és Eleusist, Konstantinápolyt, részt veszünk a 
szultán szelamlikján, végighajózunk a Bosporuson és az Arany-
szarvon, megtekintjük a török főváros mecseteit és egyéb neve-
zetességeit, míg végre a vasút Bécsbe visz az egész Balkán 
félszigeten keresztül. 

E rövid vázlat eléggé mutatja, mily nagy anyagot dolgozott 
fel a szerző. Keppler ugyan azt mondja, hogy fáradságának 
bőséges jutalma lesz, ha könyve nyomán egy-egy jótékony kéz 
megnyílik a keleti katholikusok javára, ha munkája a Szentföldre 
igyekvő zarándoknak egy-egy jó gondolatot tud adni (534. 1.), de 
voltaképen könyve mintája lehet az útleírásnak. Csak szívből 
óhajtjuk, hogy Keppler püspök munkája minél szélesebb körben 
terjedjen el, nemcsak hazájában, de nálunk is. 

Nagy-Várad. Dr. Pataky Arnold. 



X. P I U S Z P Á P A R E N D E L E T E 

Aquinói szent Tamás tana érdekében Olaszországra vonatkozólag.1 

Doctoris Angelici nemo sincere catholicus earn ausit in 
dubium vocare sententiam : Ordinäre de studio pertinet praecipue 
ad auctoritatem Apostolicae Sedis qua universalis Ecclesia guber-
natur, cui per generale Studium providetur.2 Quo Nos magno 
quidem officii munere cum alias functi sumus, tum praesertim 
die 1-a Sept. a MCMX., quum datis litteris Sacrorum Antistitum 
ad omnes Episcopos summosque Religiosorum Ordinum magi-
stros, quibus cura rite instituendae sacrae iuventutis incumberet, 
haec imprimis eos admonebamus: «Ad Studia quod attinet, 
volumus probeque mandamus ut philosophia scholastica studio-
rum sacrorum fundamentum ponatur . . . Quod rei caput est, 
philosophiam scholasticam quam sequendam praescribimus, earn 
praecipue intelligimus quae a S. Thoma Aquinate est tradita: 
de qua quidquid a Decessore Nostro sancitum est, id omne vi-
gere volumus et, quo opus sit, instauramus et confirmamus, 
stricteque ab universis servari iubemus. Episcoporum erit, sicubi 
in Seminariis neglecta fuerint, ut ea in posterum custodiantur, 
urgere atque exigere. Eadem Religiosorum Ordinum Moderato-
ribus praecipimus.» 

Iam vero, cum dictum hoc loco a Nobis esset praecipue 
Aquinatis sequendam philosophiam, non unice, nonnulli sibi 
persuaserunt, Nostrae esse obsequi aut certe non refragari volun-
tati, si quae unus aliquis e Doctoribus scholasticis in philosophia 
tradidisset, quamvis principis S. Thomae repugnantia, ilia haberent 
promiscua ad sequendum. At eos multum animus fefellit. Planum 
est, cum praecipuum nostris scholasticae philosophiae ducem 

1 De Studio doctrinae S. Thomae Aquinatie in scholis catholicis promo-
vendo. Pius. PP. X. Motu Propio pro Italia et insulis adiacentibus. 

2 Opusc. Contra impugnantes Dei cultum et religionem, c. III. 
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daremus Thomam, nos de eius principiis maxime hoc intelligi 
voluisse, quibus, tamquam fundamentis ipsa nititur. Ut enim illa 
reiicienda est quorumdam veterum opinio, nihil interesse ad 
Fidei veritatem quid quisque de rebus creatis sentiat, dummodo 
de Deo Recte sentiatur, siquidem error de natura rerum falsam 
Dei cognitionem parit: ita sancte inviolateque servanda sunt 
posita ab Aquinate principia philosophiae, quibus et talis rerum 
creatarum scientia comparatur quae cum Fide aptissime congruat,1  

et omnes omnium aetatum errores refutantur; et certo dignosci 
licet quae Deo soli sunt neque Ulli praeter ipsum attribuenda;2  

et mirifice illustratur tum diversitas tum analógia quae est 
inter Deum eiusquae opera; quam quidem diversitatem et ana-
logiam Concilium Lateranense IV. sic expresserat: «inter Crea-
torem et creaturam» non potest tanta similitudó notari, quin 
inter eos maior sit dissimilitudo notanda.3 — Ceterum, his Thomae 
principiis, si generatim atque universe de iis loquamur, non alia 
çontinentur, quam quae nobilissimi philosophorum ac principes 
Doctorum Ecclesiae meditando et argumentando invenerant et 
propriis cognitionis humanae rationibus, de Dei natura rerumque 
creatarum, de ordine morali et ultimo vitae fine assequendo. 
Tarn praeclaram autem sapientiae copiam, quam hic a maioribus 
acceptam sua prope angelica facultate ingenii perpolivit et auxit 
et ad sacram doctrinam in mentibus humanis praeparandam, 
illustrandam tuendamque4 adhibuit, nec sana ratio vult negligi 
nec Religio patitur ulla ex parte minui. Eo vel magis quo si 
catholica Veritas valido hoc praesidio semel destituta fuerit, 
frustra ad earn defendendam quis adminiculum petat ab ea philo-
sophia, cuius principia cum Materialismi, Monismi, Pantheismi, 
Socialismi variique Modernismi erroribus aut communia sunt aut 
certe non repugnant. Nam quae in philosophia S. Thomae sunt 
capita, non ea haberi debent in opinionum genere, de quibus in 
utramque partem disputare licet, sed velut fundamenta in quibus 
omnis naturalium divinarumque rerum scientia consistit : quibus 
submotis aut quoquo modo depravatis, illud etiam necessario 
consequitur, et sacrarum disciplinarum alumni ne ipsam quidem 

1 Contra gentiles, lib. II. c. III. et II. 
2 Ibid. c. III.; et I. q. XII. a. 4.; et q. LIV. a. 1. 
8 Decretalis IIa. Damnamus ergo etc. Cfr. S. Thorn. Quest. Disp. 

De scientia Dei art. 11. 
4 In librum Boëthii De Trinitate, quaest. II. art. 3. 
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percipiant significationem verborum, quibus revelata divinitus 
dogmata ab Ecclesiae magisterio proponuntur. 

Itaque omnes qui philosophiae et sacrae theologiae traden-
dae dant operám, illud admonitos iam voluimus, si ullum vesti-
gium, praesertim in metaphysicis, ab Aquinate discederent, non 
sine magno detrimento fore. — Nunc vero hoc praeterea edici-
mus, non modo non sequi Thomam, sed longissime a sancto 
Doctore aberrare eos, qui, quae in ipsius philosophia principia 
et pronuntiata maiora sunt, illa perverse interpretentur aut pror-
sus contemnant. Quod si alicuius auctoris vei Sancti doctrina a 
Nobis Nostrisve Decessoribus unquam comprobata est singularibus 
cum laudibus atque ita etiam, ut ad laudes suasio iussioque ad-
deretur eius vulgandae et defendendae, facile intelligitur eatenus 
comprobata, qua cum principiis Aquinatis cohaereret aut iis haud-
quaquam repugnaret. 

Haec declararae et praecipere Apostoliéi officii duximus, 
ut in re maximi momenti, quotquot sunt ex utroque Clero» 
saeculari et regulari, mentem voluntatemque Nostram et penitus 
perspectam habeant, et ea, qua par est, alacritate diligentiaque 
efficiant. Id autem peculiari quodam studio praestabunt christia-
nae philosophiae sacraeque theologiae magistri, qui quidem 
probe meminisse debent non idcirco sibi factam esse potestatem 
docendi, ut sua opinionum placita cum alumnis disciplinae suae 
communicent, sed ut iis doctrinas Ecclesiae probatissimas imper-
tiant. 

Iam, quod proprie attinet ad sacram theologiam, huius 
quidem disciplinae studium semper eius luce philosophiae, quam 
diximus, illustratum esse volumus, sed in communibus Semi-
nariis clericorum, modo idonei praeceptores adsint, adhibere liceat 
eorum libros auctorum, qui derivatas de Aquinatis fonte doctri-
nas, compendio exponunt, cuius generis libri suppetunt valde 
probabiles. 

At vero ad colendam altius hanc disciplinam, quemadmo-
dum coli debent in Universitatibus studiorum magnisque Athe-
naeis atque etiam in iis omnibus Seminariis et Institutis, quibus 
potestas facta est academicos gradus conferendi omnino oportet( 

veteri more, qui numquam excidere debuerat, revocato, de ipsa 
Summa Theologica habeantur scholae: eo etiam, quia hoc libro 
commentando, facilius erit intelligere atque illustrare solemnia 
Ecclesiae docentis décréta atque acta, quae deinteps édita s u n t 
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Nam post beatum exitum sancti Doctoris, nullum habitum est 
ab Ecclesia concilium, in quo non ipse cum doctrinae Suae opi-
bus interfuerit. Etenim tot Saeculorum experimentis cognitum 
est in diesque magis apparet, quam vere Decessor Noster Ioannes 
XXII. affirmaverit : «Ipse (Thomas) plus illuminavit Ecclesiam, 
quam omnes alii Doctores: in cuius libris plus proficit homo 
uno anno, quam in aliorum doctrina toto tempore vitae suae.»1  

Quam sententiam S. Pius V. cum S. Thomae, ut Doctoris, toti 
Ecclesiae celebrandum indiceret, ita confirmavit: Sed quoniam 
omnipotentis Dei Providentia factum est, ut Angelici Doctoris vi 
et veritate doctrinae ex eo tempore quo caelitibus civibus adscrip-
t s fuit, multae, quae deinceps exortae sunt haereses, confusae 
et convictae dissiparentur, quod et antea saepe et liquido nuper 
in sacris Concilii Tridentini decretis apparuit, eiusdem memóriám 
cuius meritis orbis terrarum a pestiferis quotidie erroribus libe-
ratur, maiore etiam quam antea gratio et pii animi affectu colen-
dum statuimus.»2 Atque, ut alia praeconia Decessorum, plurima 
quidem et praeclara, mittamus, liber his verbis Benedicti XIV. 
omnes scriptorum Thomae, praesertim Summae Theologicae, laudes 
complecti: «Cuius doctrinae complures Romani Pontifices, prae-
decessores Nostri, perhonorifica dederunt testimonia, quemad-
modum Nos ipsi in libris, quos de variis argumentis conscripsi-
mus, postquam Angelici Doctoris sententiam diligenter scrutando 
percepimus atque suspeximus, admirabundi semper atque luben-
tes eidem adhaesimus atque subscripsimus, candide profitentes, 
si quid boni in iisdem libris reperitur, id minime Nobis, sed 
tanto Praeceptori totum esse adscribendum.»3 

Itaque «ut genuina et intégra S. Thomae doctrina in scholis 
floreat, quod Nobis maxime cordi est, «ac tollatur iam» ilia 
docendi ratio, quae in magistrorum singulorum auctoritate arbi-
trioque nititur «ob eamque rem» mutabile habet fundamentum, 
ex quo saepe sententiae di'versae atque inter se pugnantes oriun-
t u r . . . non sine magno scientiae christianae detrimento,»4 Nos 
volumus iubemus, praecipimus, ut qui magisterium sacrae theolo-
giae obtinent in Universitatibus, magnis Lyceis, Collegiis, Semi-
nariis, Institutis, quae habeant ex apostolico indulto potestatem 

1 Alloc, hab. in Consistorio an. MCCCXVIII. 
2 Bulla Mirabilis Deus d. d. XI. április an. MDLXVII. 
3 Acta Cap. Gen. O. P. tomo IX. p. 196. 
4 Leonis XIII. Epist. Qui te, d. d. XIX. iunii an MDCCCLXXXVI. 

Rel ig io , h i t tud . és bölcs, folyóirat . 4 3 
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gradus academicos et lauream in eadem disciplina conferendi, 
Summám Theologicam S. Thomae tamquam praelectionum suarum 
textum habeant, et latino sermone explicent: in eoque sedulam 
ponant operám, ut erga illám auditores optime afficiantur. — Hoc 
in pluribus Institutis laudabiliter iam est usitatum; hoc ipsum 
Ordinum Religiosorum Conditores sapientissimi in suis studio-
rum domiciliis fieri voluerunt, Nostris quidem Decessoribus 
valde probantibus : nec qui post Aquinatis tempóra fuerunt, Sancti 
homines alium sibi summum doctrinae magistrum habuerunt, nisi 
Thomam. Sic autem, et non aliter, fiet ut non modo in pristinum 
decus revocetur theologia, sed at sacris omnibus disciplinis suus 
ordo suumque pondus restituatur, et quicquid intelligentia et 
ratione tenetur, quodammodo revirescat. 

Quare nulla in posterum tribuetur cuiquam instituto potestas 
conferendi academicos in sacra theologia gradus, nisi, quod hic a 
Nobis praescriptum est, sancte apud ipsum servetur. Instituta 
vero seu Facultates, ordinum quoque atque Congregationum 
Regularium, quae legitime iam huiusmodi potestatem habeant 
academicos in theologica gradus aut similia documenta conferendi 
vei tantum intra domesticos fines, eadem privabuntur privataeque 
habendae erunt, si prost très annos, quavis de causa etiamsi 
minime voluntaria, huic praescriptioni Nostrae religiose non 
obtemperarint. 

Atque haec statuimus, contrariis quibuscunque non obstan-
tibus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXIX. iunii MCMXIV.,. 
Pontificatus Nostri anno undecimo. 

(Ex Actis Apostolicae Sedis an. VI. vol. VI. num. 10.) 

* * * 

Ennek a hittudomány, vagy hát mondjuk hittudományok 
tanításának és tanulásának évszázados eddigi módjába mélyen 
belenyúló pápai rendeletnek sem megokolását, sem rendelkezé-
sét nem szükséges bővebben magyarázni, — oly világos mind a 
kettő. Új, legalább előttem, a megokolásban Aquinói szent Tamás 
páratlan tekintélye mellett az a pápai nyilatkozat, hogy ha az 
apostoli szentszék az angyali doktor mellett más szerzőnek 
vagy szentnek műveit helyesli vagy dicséri, illetve ajánlja, ezt 
azon a címen kell érteni, mert és amennyiben az illető Aquinói 
szent Tamás elveivel összhangzásban volt vagy legalább is vele 
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nem ellenkezett. «Quod si alicuius auctoris vei sancti — jó lesz 
ezt ismételni, hogy mélyen emlékezetbe vésődjék — doctrina a 
Nobis Nostrisve Decessoribus unquam comprobata est, singulari-
bus laudibus atque ita etiam, ut ad laudes suasio iussioque 
adderetur eius vulgandae et defendendae, facile intelligitur eate-
nus comprobata, qua cum principiis Aquinatis cohaereret aut iis 
haudquaquam repugnaret.» 

Azt is külön kell megjegyeznünk, hogy ennek a történeti 
nevezetességű pápai okmánynak első fogalmazványa, amint hite-
lesen értesültünk, nem pusztán Olaszországnak és vidékének, 
hanem az egész katholikus egyháznak szólt. X. Piusz pápa mér-
sékelt, szelid szigorúságára és kiváló gyakorlati bölcsességére vall 
az az intézkedése, hogy rendelete «pro Italia insulisque adiacen-
tibus» szóljon. 

A hittudomány történetében kiemelkedő jelenség az is, hogy 
míg XIII. Leó pápa Aquinói szent Tamás bölcsességének követé-
sét tette positiv egyházi törvénnyel általánosan kötelezővé, 
X. Piusz pápa egy lépéssel tovább ment és szent Tamás Summája 
szövegének használatát tette kötelességgé a hittudományi főisko-
lák tanítási és tanulási módszerében, egyelőre az apostoli szent-
szék közvetetlen közelében, Olaszországban és a vele kapcsolatos 
vagy szomszédos szigeteken. Erre nézve a legújabb pápai intéz-
kedés emlékezetes szavai így szólnak: «Summám Theologicam 
S. Thomae tanquam praelectionum textum habeant», megtoldva 
ezzel a másik jelentős rendelettel a latin nyelvről: «et latino 
sermone explicent.» 

Legyen szabad nekem itt igen röviden megjegyeznem még 
csak annyit, hogy «Clavis Theologiae Morális» cimű könyvem-
nek az a törekvése és buzdítása, hogy a hittudomány, tehát a 
Ker. Erkölcstudomány mívelésében is mennél szorosabban csatla-
kozzunk Aquinói szent Tamás tanításához, a világon nyerhető 
legnagyobb és legmegtisztelőbb satisfactióban, a «Motu Proprio»-
ban implicite benn rejlő pápai helyeslésben és megerősítésben 
részesült, mellékesen bár, de tagadhatatlanul igazán és szeren-
csésen. 

Budapest. Dr. Breznay Béla. 

43* 
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AZ A Q U I N Ó I S Z E N T - T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
1914. április 1-én tartott felolvasó ülés. 

Az ülés színhelye a központi papnevelő-intézet díszterme 
Budapesten. Kezdete délután 5 órakor. 

Jelen voltak : dr. Kiss János pápai prelátus alelnök, ő elnö-
költ a másfelé elfoglalt dr. Székely István elnök helyett; dr. Ha-
nauer Á. István alelnök, dr. Schütz Antal főtitkár, dr. Trikál 
József egyet, tanár, pénztáros, dr. Wolkenberg Alajos, dr. Jeh-
licska Ferenc egyet, tanárok, dr. Babura László, dr. Wéber Pál, 
dr. Németi Ernő, Tóth Tiborné, Kuzmich Etelka, Popovics Theo-
doziuszné, Czakó Péterné, özv. Schirella Ivánné, Bernáth Kálmán 
üzletvezető Szabadka, dr. Székely István, ifj. Tóth Tibor, Hersich 
Sándor, dr. Augustin Béla, Szedlák Imre, dr. Tóth Tivadar főgimn. 
tanár, Hay Riza, Otlénáncz Ottó és számos egyetemi hallgató. 

Az elnök megnyitó szavai után dr. Tóth Tihamér egri theo-
logiai tanár lépett a felolvasó asztalhoz, aki nagy figyelem mel-
lett «Euthanasia, szenvedés, halál» cimen nagyon érdekes és tar-
talmas előadást tartott. 

Az előadó mindenekelőtt azt a törvénytervezetet ismer-
tette, amit a németországi monisták lapja, a «Das monistische 
Jahrhundert» óhajt megvalósítani a gyógyíthatatlan betegek meg-
ölése tekintetében. A monisták ugyanis azt a jogot szeretnék 
törvénybe iktatni, hogy a gyógyíthatatlan betegek a betegség 
gyógyíthatatlan jellegének hatósági megállapítása után büntetle-
nül megölhetők (euthanasia). 

Az előadó ezzel szemben mindjárt kezdetben rámutatott a 
keresztény világnézetnek kétségtelen fölényére, mely az emberi 
élet sértetlenségét feltétlenül megköveteli s a gyógyíthatatlan 
betegek megölését is tilosnak tartja. Rámutatott azokra az ijesztő 
visszaélésekre, amiknek a monista tervezet tárt kaput nyit. Ezzel 
azonban még nem végzett a materialista világnézet ezen leg-
újabb szörnyszülöttével, hanem az élet értékének ilyen ijesztő 
degredálását csattanó például hozta fel a korunkban hódító 
anyagelvi világnézet tökéletes csődjének bebizonyítására. Egy-
másután szólaltatta meg a mértéknélküli földi élvezeteket hir-
dető modern prófétákat; ismertette tanaikat. Boldogság etika 
nélkül, élet s élvezet erkölcsi korlátok nélkül, élet vallásos 
erkölcs nélkül lett a jelszó ; kathedrákon s népgyűlések tribün-
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jein, kötetekben s röpiratokban folyton csak a földi örömet s 
élvezetet hangoztatták s most, hogy kíméletlen realitással áll elé-
jük az életből kiküszöbölhetetlen szenvedésnek a problémája, 
nem tudnak más feleletet adni, mint pisztolyt nyomnak a beteg 
bezébe. Joggal vetette fel az előadó a kérdést, hogy az élettől s 
annak terhétől való félelem pusztán anyagi tekintetben is elő-
mozdítója-e az állam s a társadalom érdekének? 

A közönség lelkesen megtapsolta a szép és lendületes elő-
adást, amelyért az elnök is köszönetet mondott. A felolvasást 
eszmecsere követte, amelyben résztvettek dr. Jehlicska Ferenc 
egyetemi magántanár, dr. Hanauer István, dr. Kiss János és a 
felolvasó. 

Dr. Jehlicska Ferenc-. Azon cimen bátorkodom a felolva-
sáshoz hozzászólni, mivel ezzel a tárggyal magam is foglalkoz-
tam. Megjegyzéseim kiegészítő természetűek. 

A monisták tervezetének bírálatában tisztán kell látni a 
következőt. A monisták a sokáig szenvedő embereken akarnak 
valamiképen segíteni. Ez a cél helyes. Az eszköz azonban, amit 
ennek elérésére alkalmaznak, hogy t. i. az ilyen embereket meg 
akarják ölni, helytelen. A jó célra lehet törekedni, de ha az esz-
köz rossz, akkor ezt így végrehajtani nem szabad. Ha valahol 
ezt a törvényt életbe léptetnék, hangoztatnunk kell, hogy ez tel-
jesen semmis és érvénytelen volna, mert ez, mint positiv tör-
vény beleütköznék a vele ellenkező természeti törvénybe és min-
den ilyen törvény semmis. 

Szó lehet az euthanasiának egyéb fajairól is. Nevezetesen a 
kath. anyaszentegyház keretében, mely hangoztatja az irgalmas-
ságot, de tiltja a gyilkosságot, miként lehet a szerencsétlen bete-
geken segíteni? Ehhez is nagyon sok anyagot szolgáltatott a 
felolvasó úr és hangoztatta, hogy az emberek értelmére és aka-
ratára kell hatni keresztény elvekkel és meg kell érttetni a szen-
vedés célját; ez igaz, de azért a szenvedést csökkenteni is kell 
és ennek a szolgálatában áll a mérsékelt euthanasia. 

Lehetett volna még azt is felemlíteni, hogy az emberek 
nagyon félnek a tetszhaláltól és attól, hogy a koporsóban fel 
fognak ébredni s ezért a punctio cordis-hoz folyamodnak; kér-
dés, meg van-e ez engedve? 

Az bizonyos, hogy a szenvedés, különösen ha hosszú ideig 
tart, igen sok embernél valóságos kisértés a kétségbeesésre. Az 
pedig kívánatos, hogy a kisértés kisebbíttessék. Egyes írók fel is 
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osztják a szenvedéseket külső természettől, bűnből, betegségből, 
helytelen társadalmi viszonyokból stb. eredőkre. Ezeket lehetőleg 
csökkenteni kell és már nagyrészt csökkennek is. A természet 
ellen jobban tudunk védekezni, a bűnöket elkerülni s az orvosi 
tudomány is nagy mértékben előrehaladt. 

Dr. Hanauer Á. István : Örömmel üdvözlöm a felolvasót, 
mint egy pályája kezdetén álló erkölcsbölcselőt. A felolvasásból 
látjuk, hogy egy és ugyanazt a dolgot nagyon különböző szem-
pontokból lehet elbírálni. Szinte megdöbbentő volt, mikor olvas-
tuk Benson regényében az euthanasiát és csak regényes törté-
netnek gondoltuk s ime utána nemsokára megjelent a monisták 
programmja. Ez már meglehetősen átment a köztudatba s ezt 
akkor lehet igazán látni, ha az ember érintkezik fiatal orvosok-
kal és beletekint azok felfogásába. Az emberek lelkében benne 
van ez a gondolat, mert hiányzik az életnek mély, keresztény 
felfogása. És épen itt van a felolvasásnak igazi értéke, hogy ezt 
jól kidomborította és igen hasznos volna, ha a felolvasó kikere-
kítve népszerűen apologetikus füzetben közzé tenné. 

Dr. Kiss János: A felolvasó az euthanasiát mint tünetet 
tárgyalja, mint a helytelen új világnézet csődjének tünetét. És 
tárgyalja az Isten nélkül való erkölcstan elégtelenségét, mert ez 
az embert egyáltalában nem tudja vigasztalni az élet viszontag-
ságaiban. Nagyon helyeslem azt a gondolatot, hogy itt szükség 
van az értelmiséget felvilágosttó kiadványra. 

Dr. Tóth Tihamér: Jehlicska tanár úr kiegészítő megjegy-
zéseit köszönettel veszem. Hogy nem foglalkoztam oly kimerí-
tően az euthanasiával, annak oka az, hogy dolgozatom nem 
csak ezt a tárgyat öleli fel. Arra akartam különösen rámutatni, 
hogy egyrészt hogy jutott a társadalom erre a felfogásra és 
másrészt, hogy a keresztény felfogás nélkül az ember nem bol-
dogulhat. 

1914. április 23-ikán tartott ülés. 

Az ülés színhelye, mint az előző ülésé. 
Jelen voltak: Dr. Kiss János egyetemi tanár ügyvezető 

alelnök, ő elnökölt a másfelé elfoglalt dr. Székely István elnök 
helyett ; dr. Hanauer Á. István alelnök, dr. Schütz Antal, dr. Bara-
nyay Jusztin, dr. Mátrai Rudolf, dr. Babura László, dr. Weber 
Pál, dr. Streda Rezső, Palotai Irén, Siposs Ágoston, dr. Nemes 
Imre, dr. Rott Nándor, szem. kormányzó, Kovács István, Polgár 
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Pál és többen mások, különösen az egyetemi hallgatók voltak 
nagy számban. 

Az ülésen dr. Kiss János egyetemi tanár néhány szóval 
nyitotta meg az ülést és felkérte dr. Czakó Ambró bajai ciszter-
cita főgimn. tanárt előadása megtartására. 

Czakó nagy figyelem mellett «A valláspszichológiai mun-
kásság kritikája és elmélete» címmel olvasott fel. 

Igen széleskörű irodalmi ismeretek alapján és filozófiai 
mélységgel tárgyalta a valláspszichológia módszereit. A vallás-
lélektan feladatát élesen megkülönbözteti a vallástörténet és val-
lásbölcselet munkásságától. Ezen legújabb tudományág hivatása, 
hogy a vallásos tudatot összes pszichikai vonatkozásaiban meg-
vizsgálja. A vallás keletkezésének lélektani megfejtését úgy akarja 
elérni, hogy a primitiv műveltségű ember vallását vizsgálja és 
nem, amint eddig legtöbben tették, a primitiv vallást. A vallás 
keletkezésére vonatkozólag kimutatta a Spencer és Taylor-féle 
elméletek tarthatatlanságát. A szerző felfogása legközelebb áll a 
W. Schmidt által megjavított Lang-féle hipotézishez. 

Az érdekes székfoglaló-tanulmányt a hallgatóság lelkesen 
megtapsolta. 

Dr. Nemes Imre kívánatosnak tartja, hogy a vallási lélek-
tanban az értelmi elemeken kívül az érzelmi és akarati elemek 
is érvényesüljenek. 

Dr. Czakó Ambró megjegyzi, hogy ő a vallási tudat min-
den alakulását érvényre kívánja juttatni. 

Dr. Kiss János : A felolvasó úr nem zárta ki a többi ele-
met, mert ő az összes szellemi erőkről beszélt, melyeknek a val-
lásban szerepük van; tehát beleértette a tudatot, érzelmet, aka-
ratot, tetterőt stb. s így a felszólaló és felolvasó közt tárgyi 
ellentét nincsen. 

Nagyon szükséges ennek a kérdésnek fontosságát hangoz-
tatni, mert szükséges tudnunk, hogy a vallás mikép származott 
történelmileg s az emberi természetet tekintve mikép származha-
tik. Különösen nekünk katholikusoknak, kik vallásunkat minden 
más vallás fölé helyezzük, kívánatos, hogy foglalkozzunk a vallási 
lélektan minden kérdésével s hogy ezt az ifjú tudományt ma-
gunkévá tegyük, mert veszedelmes volna, ha ezt más, nem kath. 
világnézet építené fel. Ezért nagy hálával vagyunk mindazoknak, 
akik ennek kiművelésében részt vesznek. 

Természetesen nem maradhatunk meg a vallási lélektan 
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természeti magyarázatainál, mert gondolatilag ugyan meg lehet 
jelölni, hogy a természeti tényezők mily hatással vannak a tudatra, 
érzelmekre stb., de tényleg nem lehet elválasztani a kinyilatkoz-
tatástól, amely egy világtörténeti tény s ott kezdődik, ahol az 
ember s hatása alól egy nép sincs kivéve. Ennélfogva, ha valaki 
ettől eltekintve tisztán csak lélektanilag akarja tárgyalni a vallási 
lélektant, téves uton jár. 

1914. május 13-ikán tartott ülés. 

Hely, mint az előző üléseknél. 
Jelen voltak: Dr. Székely István udvari tanácsos elnök, 

dr. Kiss János ügyvezető-alelnök, dr. Hanauer Á. István alelnök, 
dr. Trikál József egy. tanár, pénztáros, dr. Schütz Antal, dr. Mar-
tin Aurél, dr. Kmoskó Mihály, egy. tanár, dr. Jehlicska Ferenc 
egy. magántanár, dr. Robitsek Ferenc, szem. alkormányzó, dr. Rott 
Nándor szem. kormányzó, Jankó Qyula, dr. Nemes Imre, Sipos 
Ágoston, Révész Emil, Bozóky Bonaventura, Ott Ádám, Cs. Oroszy 
Erika, özv. Pisztory Mária, Hanisch János, Egyed Laura, özv. Rit-
ter Ferencné, Ács Ambrus, dr. Zakál Károlyné, Neliba Györ-
gyike, Juhász Aladár. Megus Mihály, Krajnár Gábor, Hlavaty 
István, Szedlák Imre, Polgár Pál, dr. Saly László p. kamarás, 
számos egyetemi hallgató. 

Az elnök néhány szóval megnyitotta az ülést, amelynek 
első tárgya dr. Pataky Arnold nagyváradi theológiai tanár elő-
adása volt. Pataky «A Prédikátor könyvének erkölcsbölcselete» 
címmel olvasott fel. Ez az ószövetségi szent könyv a legérdeke-
sebb erkölcsi kérdéseket veti fel; mi az élet célja, mit tegyünk, 
hogy boldogok legyünk, honnan van, hogy a jó sokszor szen-
ved, míg a gonosz szerencsés, van-e isteni gondviselés, mi a 
lélek sorsa a halál után? — E kérdésekre az ószövetségi fel-
fogásnak megfelelő választ ad. A felolvasó kimutatta, hogy a 
Prédikátor könyve nem áll közvetetlen érintkezésben a görög 
bölcseleti rendszerekkel, hanem a tiszta ószövetségi zsidó fel-
fogást képviseli. 

A jeles előadót az ülés közönsége hosszasan megtapsolta. 
A témához dr. Kmoskó Mihály szólt hozzá, amire a felolvasó 
válaszolt. 

Ezután Némethy Ernő pártoló tag olvasott fel ily címmel. 
«Eucken Rudolf felfogása a szellemi életről», különösen Eucken 
gondolatainak befejezetlenségét mutatva ki. Eucken Rezső-
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nek filozófiai munkásságában, mely neki oly sok hivet szerzett, 
sok szimpatikus vonást találunk. Eucken különösen jól ért ahhoz, 
hogy a modern gondolkozás zűrzavarát ecsetelje, megrázó szí-
nekkel festi a modern ember kedélyének sivárságát és vigaszta-
lanságát a jelen kor külsőleg oly fényes kultúrájának közepette. 
Eucken egy uj, nagy szintézist keres, mellyel az «életnek egészét» 
felépíthetné. Ez az új szintézis a Geistesleben, mely nem valami 
kész dolog, hanem egy folyton in fieri levő folyamat, «egy ki-
mondhatatlan munkába kerülő valami», amely felé való út fárasztó 
tapasztalatokon és tévelygéseken keresztül vezet. Az abszolút 
Geistesleben, melyet fenségében sem az ember, sem a natura 
nem korlátozhat, mely a lelki életnek önmagában való birtok-
lásához s minden valóság átkarolásáig emelkedik, Isten. A vallás 
pedig alapjában véve nem más, mint az élet összes tereinek és 
tevékenységeinek eleven szellemmel való átjáratása, a Geistes-
leben uralma az emberben. 

Eucken kitűnően ért ahhoz, hogy a már meglevő bölcse-
leti szisztémákat kritizálja, érdemei a materialismus sivárságának 
s tarthatatlanságának bebizonyítása körül egyenesen megbecsül-
hetetlenek, de ahol az «új élet» felépítésére kerül a sor, ott min-
den zsenialitása mellett is tehetetlennek bizonyul. Geisteslebenje 
nem egyéb, mint művészi alakító fantáziával felépített konstruk-
ció, melynek semmiféle reális egysége nincs, Karl Bornhausen 
szerint «tisztán spekulativ fogalom». Eucken gyakran kifejezést 
ad nagyrabecsülésének a keresztény, in specie katholikus vallás 
iránt, de azért az ő felfogása a kereszténységről annak teljes 
félreértésén alapul, nézetei az evangéliumnak történeti jellegével 
teljesen összeegyeztethetetlenek, ez Euckennek személyes vallása, 
nem a Krisztusnak kereszténysége többé. 

Az érdekes felolvasást megtapsolták. A kérdéshez dr. Kiss 
János, dr. Nemes Imre és még a felolvasó fűzött néhány reflexiót. 

Dr. Kiss János: Nagyon üdvösségesnek tartom az ilyen 
tétel megválasztását, mert Euckennek nagy tekintélye van és 
azért célszerű róla bírálatot mondani. Az tény, hogy Euckennek 
sok tekintetben igaza van, de másrészt nem oldotta meg felada-
tát, mert nagyon határozatlan és szétfolyó és inkább művész, 
mint tudós. Különösen rá akarok mutatni arra, hogy Eucken 
nagy protestáns és nagyon elfogult a középkor alkotásaival 
szemben s mindazzal szemben, ami ezzel összefügg. Pedig, ha 
összehasonlítjuk az ő működését a középkoriak működésével, 
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akkor azoknak kell elsőbbséget adnunk, mert szilárdabb alapokra 
fektetik elméleteiket, melyeket népszerűvé lehet tenni, s nem kell, 
mint az ő rendszerét, az emberek csak egy osztályára szorítani. 
Már pedig egy világnézetnek és általános használatban levő 
bölcseletnek nem ilyennek kell lennie. Mindezek azt mutatják, 
hogy nem adott egyebet nemes törekvéseknél. 

Dr. Nemes: Eucken felfogásának kifejtésénél kívánatos lett 
volna Plato eszmetanát bővebben kifejteni s nagyon érdekes lett 
volna hallani azt, hogy mikép fogja fel Eucken a pantheismust 
Spinozánál, Fichténél és Hegelnél. Igen helyesen mondta később, 
hogy maga Eucken is pantheista és pedig ideális materialista. 

Dr. Nêmethy : Azért választottam ezt a tanulmányt, mert 
Euckent még a mi embereink is nagyon dicsérik; így Keppler 
püspöknél és Fischer prelátusnál is találtam rá vonatkozó dicsérő 
nyilatkozatokat, továbbá dicsérik a német és magyar lapok is. 
Azért is tartottam érdekesnek s igyekeztem megvilágítani, mert 
az ember több száz és száz oldalt is olvashat belőle, anélkül, 
hogy tudná; hogy mit akar mondani. Nagyszerűen ismeri a 
bölcselettörténetet és nagyon fellengző az előadása, ami nagy 
előnyöket biztosít neki. 

Fizetések nyugtatása. 
Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religiónál 

12 koronát értek. 

Hittudományi Folyóirat 1912-re : Kletzl Béla. 
1913-ra : dr. Lutter János, Szakái János. 
Religio 1914-re : dr. Áldássy Antal, dr. Babura László, Bakonybéli apát-

ság 6 K, Bencze István 6 K, Benedek-rendi főapátság Pannonhalma 6 K, 
Benedekrendi tanári kar Pannonhalma 6 K, Benedek-rendi növendékpapság 
Pannonhalma 6 K, Benedek-rendi székház Komárom 6 K, Bernolák Nándor, 
dr. Bezák Istv. Fer. 6 K, Bognár Pál 4 K, Bojdisz Miklós, Bresztyák Sándor 6 K, 
Boros József 6 K, dr. Császik István 6 K, Cseffalvay Aladár 7 K, Czeizel Rezső 
6 K, Czernochorszky József 6 K, Dideczky János 6 K, Dóczy János 6 K, Fieber 
Henrik 6 K, Fodor Antal 6 K, Gáspár Ferenc, dr. Hadzsega Gyula 6 K, Hartsár 
Péter 6 K, Hirling János 6 K, Hodál György, Hofmeister Ferenc 6 K, Hütter 
Lajos 4 K, Kassay István 6 K, Kerekes Béla, dr. Krüger Aladár, Kozári Gyula 
6 K, Kath. kör Nagyvárad 6 K, Kath. kör Szeged 5 K 40 fill., Kath. kör 
Székesfehérvár belváros 5 K 40 fill., Kath. kör Vácz 6 K, dr. Lutter János 
10 K, dr. Margitai Antal 10 K, Marsó Géza 6 K, Marton Sándor 10 K. 
Matunák Mihály 6 K, Máthé József 6 K, Micskó István 3 K, Mittuch József 
6 K, dr. Monay Ferenc, dr. Nagy János 6 K, Nogáll László 6 K, Országh 
Emil 6 K, dr. Párvy Sándor 6 K, Peszlen Károly 6 K, Pévald Vilmos 6 K, 
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Plébánia hivatal Mosondarnó, Plébánia hivatal Szalacs, Premontrei kanonok-
rendi ház Kassa 2 K 70 fill., dr. Pulmann János 6 K, dr. Radnai Farkas 6 K, 
Reiner Gyula 6 K, Rumi István 6 K, Sáfrán József, Sebők Pál 6 K, Sipeki 
Bálás Lajos 6 K, Somlyai Ambrus 6 K, Scheidt Miklós 6 K, Szahulyik Vendel 
6 K, Szeitz József 6 K, Szende Sándor 4 K, Szentkirályi Zsigmond 6 K, Székely 
Gyula 4 K, Turcsek József dr. Vargha Dezső, Vasvármegyei r. k. kör Szombat-
hely 6 K, Vér Vilmos 6 K, Viglás Lajos, Zárdafőnökség Mikháza, Zelényi 
Menyhért 6 K-

1915-re : dr. Babura László 8 K, Szahulyik Vendel 6 K, Vér Vilmos 6 K. 

A hátralékos megrendelőket nagyon kérem, szíveskedjenek 
a jelen évre járó díjakat beküldeni, hogy a nyomtatási költsége-
ket födözhessem. A nyomtatóintézet megkívánja, hogy a teljesí-
tett munka árát a megállapított időpontokban — havonkint — 
megfizessem; ennek a teljesen jogos követelésnek csak a meg-
rendelők befizetett járulékaiból tehetek eleget, azért a befizetések 
elmulasztása a folyóirat fennmaradását veszélyeztetné. A háború 
ne legyen ok arra, hogy a csekély 12 koronát meg ne fizessék, 
mert azon kell lennünk, hogy a háború a béke műveit lehetőleg 
érintetlenül hagyja s folytatólagos irodalmi vállalatoknál meg-
szakítást ne okozzon. A Religio szabadságharcunk alatt sem szü-
netelt. 

Az összes munkatársakat is kérem, hogy — amennyiben 
még nem tették — az évi 12 koronát beküldeni szíveskedjenek. 
A tiszteletdíj ügyének elintézése egészen külön történik. 

Hogy a megrendelő hátralékban van-e, megtudhatja a 
füzetek végén adott betűrendes nyugtatványozásokból. 

A fizetés teljesítésére lehetőleg a póstatakarékpénztári befi-
zetési lapot tessék használni, ennek alkalmazása egészen díjtalan, 
füzeteimhez a jelen évben már ismételten mellékeltem. 

A megrendelést általában egész évre számítom, nem pedig 
félévre. A fizetés teljesíthető két ízben, de jobb egyszerre. Mivel 
az egész éven át 10 füzet jelenik meg, félévnek 5—5 füzet számít. 

Hogy a füzetek szállítása helyes legyen, a megrendelő szí-
veskedjék a címében beállott változást azonnal közölni. Ennek a 
kívánságnak igen kevesen tesznek eleget s innen a tévedések és 
bizonytalanságok a folyóirat szállításában. 
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a Religio - 1914-ik évfolyam áprilisi számából. 4-edrét, 19 oldal. 
Budapest, 1914. 

Népszerű főiskola könyvtára: Magyar közjog osztrák világí-
tásban. Négy előadás az 1912. évi népszerű főiskolai tanfolyamon, 
tartotta dr. gróf Apponyi Albert. 4-edrét, 79 oldal. Budapest, 1912. 
Ára kötve 2 korona. 

Ortvay Tivadar: Habsburgi Mária és férje II. Lajos magyar 
király katholikus igazhivőségének kérdése. 4-edrét, 35 oldal. Buda-
pest, 1913. Ára 1 korona. 

Sánta János: Régi magyar püspökségek a mai Románia terü-
letén. Doktori értekezés. 4-edrét, 85 oldal. Dés, 1914. 

Sebes Ferenc: A marcionizmus. Doktori értekezés. 4-edrét, 
85 oldal. Budapest, 1913. 

Dr. Siebert Hermann: Christenlehren. 4-edrét, 103 oldal. 
Freiburg im Breisgau. 

Dr. Tóth Tihamér: A magyarországi katholikus egyház joga 
vagyonához és a szekularizáció. 4-edrét, 202 oldal. Eger, 1914. 

Dr. Wolkenberg Alajos: Öntudatos élet. Szentbeszédek, melye-
ket a budapesti kir. magy. tudományegyetem katholikus ifjúsá-
gának az 1912—13. tanévben tartott Wolkenberg Alajos dr. egye-
temi tanár, egyetemi hitszónok. 4-edrét, 248 oldal. Budapest, 1913. 
Ára 3 korona. 
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Dr. Wolkenberg Alajos: Szatmári emlékek. 4-edrét, 169 oldal. 
Budapest, 1913. Ára 2 korona. 

Christianus Pesch S. J.: Compendium theologiae dogmaticae. 
4-edrét, 290 old. Friburgi Brisgoviae, 1914. 

Dr. Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-iki hűtlenségi 
perének története kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi 
és az ifjak felségsértési perének történetével. 4-edrét, 212 old. 
Budapest, 1913. 

Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben. 4-edrét, 314 
old. Az «Elet» kiadása. 

Dr. Gerhard Rauschen : Grundriss der Patrologie. 4-edrét, 
274 old. Freiburg im Breisgau, 1913. 

Dr. Schermann Egyed: A házasság jogi és erkölcsi szempont-
ból. 4-edrét, 91 old. Budapest, 1913. Ára 2 kor. 

Schönbod F. után : A jó modor szabályai. 8-adrét, 69 old. 
Kapható a kiadóknál (Assisii szent Ferenc Leányai). Budapest, 
I. k., Tárogató-út 46. 

Dr. Schütz Antal: Az Isten-bizonyítás logikája. 4-edrét, 161 
oldal. Budapest, 1913. Különlenyomat a «Hittudományi Folyó-
irat» 1913-iki évf.-ból. 

Sólymosi Elek: Az egyházi szónoklat gesztuselmélete. 4-edrét, 
60 old. Budapest, 1912. 

Takáts Sándor: Régi magyar asszonyok. 4-edrét, 341 old. Az 
«Élet» kiadása. 

Tömörkény István : Egyszerű emberek. 4-edrét, 297 old. Az 
«Élet» kiadása. 

Velics László S. J.: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. 
4-edrét, 3 kötet. 128, 157, 132 old. Budapest, 1914. 

Dr. Ányos István : Instrumentális felfogások a modern tudo-
mányelméletben. I. rész : A Bergsonismus jelentősége. Budapest, 1914. 

Bangha Béla S. J.: Jellemrajzok a kath. egyház életéből. III. 
kötet. Hadvezérek, katonák. Budapest, 1914. Ára 1 kor. 40 fillér. 

Breviárium typicum. 1914. 16-odrét, igen célszerű, könnyen 
olvasható nagy betűk, jó papir, csinos kötések. Kiadja: Marietti 
Péter, a Szentszék és a Rituum Congregatio kiadója, Torino 
(Turin), via Legnano 23. (Casa Marietti, alapították 1862-ben.) 
A kiadó Marietti ezzel a typikus breviáriumával ez év júniusá-
ban kihallgatáson jelenhetett meg a Szentatyánál, ki atyai jóság-
gal fogadta s kitartásra buzdította a fiatal katholikus kiadót. Erről 
az Osservatore Romano június 17-iki száma értesít. 
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Dr. Blasius Czilek, O. Cist. Praelectiones, quas in institute 
theologico «Bernardinum» habuit. Apologetica Religionis Chris-
tianae. Budapest, 1914. Ára 2 kor. 50 fillér. 

Franz Duh. : De oratione Christiana primis tribus saeculis. Pro 
obtinendo gradu doctoris in theologia in univers. Bpestinensi 
Varasdini, 1913. Manuscripti instar. 

Értesítők: A pannonhalmi főapátsági főiskola Évkönyve az 
1913/14-iki tanévre. Közzéteszi dr. Zoltvány Irén főiskolai igazgató. 
Pannonhalma, 1914. 424 oldal. 

A Szent Benedek-r. komáromi kath. főgimnáziumának Értesítője 
az 1913/14-iki tanévre. Közzéteszi Mórocz Emilián igazgató. 

A Szent Benedek-rend pápai kath. főgimnáziumának Értesítője 
az 1913/14-iki tanévre. Közzéteszi dr. Teli Anasztáz igazgató. 

A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi főgimnáziumá-
nak Értesítője az 1913/14-iki tanévre. Közzéteszi Szmetka L. Ödön 
igazgató. 

A kegyes-rendiek szegedi városi főgimnáziumának Értesítője 
az 1913/14-iki tanévre. Közzéteszi Bontó József igazgató. 

A Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek Marianum-nak nev. 
kolozsvári róm. kath. tan- és nevelőintézetének Értesítője az 1913/14-
iki tanévre. Közzéteszi az igazgatóság. 

A Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek szegedi tanítónő-
képző intézetének Értesítője az 1913/14-iki tanévre. Közli az igaz-
gatóság. 

Az oraviczabányai községi főgimnázium I. évi Értesítője az 
1913/14-iki tanévre. Közzéteszi Jaeger Imre igazgató. 

A szegedi kir. kath. tanítóképző intézet Értesítője az 1913/14-
iki tanévre. Közzéteszi Gallér Kristóf igazgató. 

Michael d'Herbigny S. J.: Prudens sexdecim Linguarum Con-
fessarius (köztük a magyar nyelv is). Célszerű kötésben. Ára 2 kor. 

Dr. Horváth Sándor O. P. : A fizikai és pszichikai világ egy-
másra hatása. Budapest, 1914. Nagy 8-r. 116 old. A szerző bemu-
tatta az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságban. Ennek tagjai ingyenes 
tagilletményül kapják. 

Az itt hirdetett könyvek bármelyikét tessék a Szent-István-
Társulat könyvkereskedésében (Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2.) 
rendelni, azonnal szállítják. 
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Wegenstein Lipót és Fia 
Első délmagyarországi or- T p | f l p C l f á f i f t # # 
gonaepito muintezet vil la- J| Q f f f y ^ V f l l U I I « 
mos üzemre berendezve 

Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

pneumatikus elektromos 

rendszerű orgonát bármily nagyságban a legolcsóbb árak mellett. 
Mindennemű javításokat, átépítéseket, kitisztí-
tást, hangolásokat, valamint orgonák évi gon-
dozását, jó karban tartását olcsón vállalunk. 
Az 1901. évi makói ipar- és gazdasági kiáll í táson nagy díszoklevél-
lel ; az 1896. évi kiáll í táson a nagy mil leniumi éremmel ki tüntetve. 

Sürgönyeim : Wegenstein. 
Költségvetéssel és rajzokkal kivánatra ingyen és bér-
t=>c=>D mentve szolgálunk. CDCUCD 

Alapíttatott 1816-ban . T ízév i jótállás. 

Seltenhofer Frigyes Fiai 
cs . é s m. kir. u d v a r i szál l í tók S o p r o n b a n . 

Hazánk legrégibb harangöntődéje. 
jfc Ajánlják legjobban berendezett harangöntődé-

jüket a t. községeknek és egyházaknak. Haran-
Ä r f H S ^ i i W f e f e . ^ gok bármely nagyságban és zengzetben csak 
fegpjjBaMElBlPf'lPa a legfinomabb harangércből, tiszta, csengő 

c g , fej^ i f iBlg hanggal öntetnek. Repedt harangok ujraöntet-
i ^ r - ^ ^ i M f nek ; ezek, valamint az új harangok is a már 

m meglévőkhöz teljes összhangzatba öntetnek. Min-
r v' ' ' 9, rJJífJv den harang hangja előre határoztatik meg. Külö-

I us í r l f * ' nősen figyelmeztetjük szabadalmazott kovácsolt 
\ vasból készült szerkezetünkre nagy harangok 

^fT részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a 
^Tn » falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok 

ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. 
® Kovácsolt vasból készült tűzmentes harang-

állványokat célszerű szerkezetben s olcsó árak mellett legjobban ajánlunk. 
Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel postafordultával szolgálunk. 
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O P T I K U S L IBÁL és MÄRZ 
Budapest, 

Főüzlet : VI., Teréz-körút 54. sz . 
Nyugoti pályaudvarral szemben. 
Fióküzlet: VIII. , József körút 
77-79. üllőiuti sarokház mellett. 

Szemüvegek — Orrcsip-
tetők. — Távcsövek. — 
Látcsövek. — Különféle 
hőmérők. — Bor- és 
mustmérök. — Fényké-
pészeti cikkek és kel-
lékek. 

!f 
Budapest, IV. ker., 
Váci-utca 41. szám. 

A legjobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák, zászlók stb .gyára. 

Ár jegyzék kívánatra 
ingyen és b é r m e n t v e . 
TELEFON: 167—34. 

Toronyórákat gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
modern kivitelben a V i l l a m o s ó r a 
é s t o r o n y ó r a g y á r B u d a -
p e s t , VI., Sziv-utca 3 2 . s z . 
Budapest székesfőváros szerződéses 

_ toronyórásai. Több aranyéremmel ki-
tüntetett. Költségvetés dijtalan. Előnyös fizetési feltételek. 

R I E G f c R O T T O 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
O R G O N A É P Í T É S I 
* M Ű I N T É Z E T . * 

Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A p á r i s i , bécsi, pécsi s tb . k iá l l í t ásokon k i tün te tve . 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. 
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Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 
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rendszerű orgonát k p 

bármily nagyságban a legolcsóbb árak mellett. 
Mindennemű javításokat, átépítéseket, kitisztí- ш Я 
tást, hangolásokat, valamint orgonák évi gon- jilj® 
dozását, jó karban tartását olcsón vállalunk. Д Д lllli 
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Az lyui. évi makói ipar- és gazdasági kiállításon nagy díszoklevél- few-.—• 
lel ; az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi éremmel kitüntetve. 

Sürgönyeim : Wegensiein. ЩИ H 
Költségvetéssel é s r a j z o k k a l k í v á n a t r a ingyen és bér- fi-jFr» Ц5Т 3 l i k 

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

Budapest« X., Szigligeti-utca 29. sz. 
S*' é a Rip- U d v a r i szállító, a 

* MUINTEZET. Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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Ä SzenMsfván-Társulat 
kiadásában a háború alkalmával a következő ima-
könyvek, illetve imafüzetek jelentek meg Reviczky 
Aladár lazarista atya mesteri tollából: • • • • 

Imák és intelmek. 
Katonák számára a háború idejére készült imakönyv. 
Egy példány 3 fill.; 10 pld. 30 fill.; 100 pld. 3 K; 1000 pld. 20 K. 

Der Soldat im Krieg. 
Németnyelvű imafüzet katonák számára a háború idejére. 
Egy példány 2 fill.; 10 pld. 20 fill.; 100 pld. 2 K; 1000 pld. 10 K. 

Modlitby. Pre voiakov. 
Tót nyelvű imafüzet katonák számára a háború idejére. 
Egy példány 2 fill. ; 10 pld. 20 fill. : 100 pld. 2 К ; 1000 pld. 10 K. 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Az itthon maradottak imádságai a háború idejére. 
Tartalmaz 21 imát. Negyedik kiadás 90—120 ezer. 
Egy példány 10 fillér; 10 példány 1 kor.; 100 példány 8 kor. 

Bizzál, fiam! 
Sebesült katonák részére. A harctér áldozatainak vigasztaló 
imakönyve. Előszóval ellátta Dr Csernoch János Magyarország 
biboros-hercegprimása. о 
Egy példány 10 fillér; 10 példány 1 kor.; 100 példány 8 korona. 

Oer Soldat im Lazarett. 
Német nyelvű imafüzet a sebesült katonák részére. 
Egy példány 2 fillér; 100 példány 2 kor.; 1000 példány 10 korona. 

Volak V nemocniri. 
Tót nyelvű imafüzet a sebesült katonák részére. 
Egy példány 2 fillér; 100 példány 2 kor. ; 1000 példány 10 korona. 

Mindezek az imakönyvecskék megrendelhetők a pénz 
előzetes beküldése mellett 

a Sient-István-Társulat 
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 

Kisebb összegek postabélyegekben is beküldhetők. 
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Tartalom: 

ErtekezéseK : Néhány szó Jé- • »ól, Dr. Hadzsega Gy. - A l o . 
xtzsnemzetségtáblájához.Dr. ° gikai elvek eredete. Hetényi 
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TARTALOM. 
I. Értekezések. 

Oldal 
Néhány szó Jézus nemzetségtáblájához. Dr. Balits Antal 665 
Az orthodox egyház tanítása a hagyományról. Dr. Hadzsega Oyula 670 
A logikai elvek eredete. Hetényi Gyula ... 677 

II. Irodalmi értesítő. 
Bertrand Kurtscheid: Das Beichtsiegel in seiner geschichtlichen Ent-

wicklung. Dr. Breznay Béla 684 
Dr. Blasius Czilek: Praelectiones : Apologetica religionis Christianae. 

P.J. _ ... ... _. 689 
Dr. Szentiványi Róbert : A Szentírástudomány Tankönyve. Dr. Potyondy 

Imre _ . _ „ . „ 691 
E. Terrase: L' Ignorance religieuse au XX. siècle. Dr. Wolkenberg 

Alajos 694 
Lambert: Ad \os, о sacerdotes. Dr. Wéber Pál 697 
Jos. Donat : Summa Philosophiae Christianae. Dr. Erdőssy Gyula S. J. 698 
Járosy Dezső: Az egyházi zene és a papság. Dr. Trinkl Kálmán ... 703 

III. Vegyesek. 

Sión dalaiból. Hellebronth Miklós ... ... 705 
Patrológiai szakszemle. Dr. Sipos István _ 706 
A lelkipásztorkodástan és melléktárgyainak szakszemléje. Dr. Tóth Tihamér 709 
Acta et Décréta Synodi Dioecesanae Transsilvaniensis anno 1913. habitae. 

Dr. Huszár Elemér 718 
Fizetések nyugtatása — — 724 
Hirdetési rovat _ _ _ 725 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 íves füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona, külföldre, Amerikába is 15 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár. Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



É R T E K E Z É S E K 
rsASíiM 

N É H Á N Y S Z Ó J É Z U S N E M Z E T S É G T Á B L Á J Á -
H O Z , L U K Á C S 3, 2 3 — 3 8 . 

ILY címmel jelent meg a Religio f. é. juniusi számában egy 
rövid cikk, melynek irója, Dr. Pataky Arnold, rámutat azon 

körülményre, hogy a Lukács evangélista által közölt nemzetség-
tábla azon részében, mely a 3. fejezet 23. versétől a 31. versig 
terjed, 14, vagyis tulajdonképpen csak 12 oly név van felsorolva, 
melyeknek mindegyike äna.% Xeyófievov, vagyis olyan, mely az 
egész ó- és újszövetségi szentírásban csak egyszer fordul elő. 
Ez a 12 név a következő: Mathat, Melchi, Janne, Hesli, Nagge, 
Resa, Addi, Cosan, Elmadan, Jorim, Melea, Menna. Azon körül-
ményből, hogy e nevek az egész szentírásban csak egyszer for-
dulnak elő, cikkíró azt a következtetést vonja le, hogy ez a 12 
név nem eredeti és hiteles név, hanem csak a sokszoros máso-
lás folytán beállt szövegromlás okozta torznév, melyeknek eredeti 
alakját visszaállítani teljes lehetetlenség. A cikk végén azonban 
megjegyzi az irója, hogy a Lukács-féle nemzetségtábla kritikai rom-
lásai sem a sugalmazásnak, sem a történelmi hűségnek kérdését 
nem érintik. 

Cikkírónak a fennebbiekben előadott véleményét vegyük 
most egy kissé tüzetesebben is vizsgálat alá. Kezdjük mind-
járt a legutolsó állításánál, mely szerint tudniillik a Lukács-féle 
nemzetségtábla kritikai romlásai sem a sugalmazásnak, sein a tör-
ténelmi hűségnek kérdését nem érintik. 

Ha a fent elősorolt nevekre nézve csakugyan kritikai rom-
lással állnánk szemközt, akkor a sugalmazáson és vele együtt a 
történelmi húségen is bizony csorba esett volna azon esetben, 
ha a kritikai romlás Lukács evangelista előtt történt volna, 
vagyis ha Lukács evangéliuma megírásánál Jézus nemzetség-
táblájára vonatkozólag oly okmányt használt volna, mely a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 44 
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másolók gyarlósága folytán téves neveket tartalmazott. Már pedig 
sz. Lukácsról, mint istenileg ihletett iróról föl nem tehető, hogy 
evangéliuma megírásánál hamis adatokat szolgáltató okmányt 
használt volna. Azért cikkíróról sem tételezem föl, hogy az állító-
lagos szövegromlást ez esetre értette volna. Ha pedig a fönnebbi 
nevekre nézve a sokszoros másolás folytán a szövegromlás a sz. 
Lukács utáni időkben keletkezett volna, akkor ez esetben a sugal-
mazás kérdése ugyan érintetlen maradna, minthogy a másolók 
sugalmazott egyének nem voltak, a történeti hűség azonban ekkor 
is kárt vallana, mivel a szövegromlás folytán nem a történeti 
valóságnaknak megfelelő igaz nevek, hanem koholt, elferdített 
nevek tűnnének szemeink elé. 

De hát lehet-e egyáltalán kellő alappal állítani, hogy az 
említett 12 név csak szövegromlás folytán csúszott be sz. Lukács 
evangéliumába, s hogy ennélfogva e nevek nem eredeti és valódi, 
hanem csak elferdített és hamis nevek ? Minő érvet hoz föl cikk-
író e véleményének támogatására? Azt, hogy e nevek az egész 
szentírásban csak egyszer fordulnak elő. De hát oly meggyőző 
erővel bír-e ez az érv? Éppen nem. Lássuk csak ezt példákban. 

Kezdjük először is közneveken. A latin Vulgatában ily köz-
nevekkel találkozunk: 

1. moneta, Qen. 23, 16. 
2. neptis, Lev. 18, 10. 
3. pepones, Num. 11, 5. 
4. praecipitium, Judith, 7, 8. 
5. respublica, Esth. 16, 9. 
6. quassatio, Psal. 105, 30. 
7. saltatrix, Eccli. 9, 4. 
8. migma, Is. 30, 24. 
9. scalpellum, Jer. 36, 23. 

10. refuga, II. Macc. 5, 8. 
11. municeps, Act. 21, 39. 
12. paenula, II. Tim. 4, 13. 
íme a sok közül itt is csak 12 köznév, melyeknek mind-

egyike az egész szentírásban csak egyszer fordul elő. Hát most 
ezen körülményből az következnék-e, hogy e szavak a Vulgatá-
nak nem is eredeti és hiteles szavai, hanem csak torzszavak, 
melyek a másolók gyarlósága folytán kerültek a Vulgatába? Ezt 
az Ítélkezést ugyancsak tönkresilányítaná azon körülmény, hogy 
e szavak mind egy részét képezik a latin nyelv szókincsének, s. 
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hogy ennélfogva e szavak a latin nyelv kincstárából, nem pedig 
a másolók vigyázatlansága vagy tudatlanságából jutottak a Vul-
gatába. 

Lássunk most tulajdonneveket. 
1. Salamis, Act. 13, 5. 
2. Neapolis, Act. 16. 11. 
3. Chius, Act. 20. 15. 
E három név szintén csak egyszer található a szentírásban, 

de azért ki merné állítani, hogy ezek nem valódi és történeti, hanem 
csak a másolók gyarlóságából eredő, koholt nevek? Hisz a föld-
rajzból eléggé ismeretes mind a három név. 

Más tulajdonnevek: 
1. Tubalcain, Qen. 4, 22. 
2. Malchus, Joan. 18, 10. 
Nemde ismeretes név mind a kettő ? Nem is jutott még 

senkinek sem eszébe ezeknek eredeti és valódi voltát kétségbe 
vonni ; pedig ezeknek is mindegyike az|egész szentírásban csakis 
egyszer, tudniillik az idézett helyen olvasható. 

Vegyünk most egyéb, kevésbé ismeretes tulajdonneveket. 
1. Noema, Qen. 4, 22. 
2. Machi, Num. 13, 16. 
3. Maara, Jos. 13, 4. 
4. Abesan, Jud. 12, 8. 
5. Abessalom, III. Reg. 15, 10. 
6. Abana, IV. Reg. 5, 12. 
7. Beselam, I. Esd. 4, 7. 
8. Nabath, Tob. 11, 20. 
9. Maumam, Esth. 1, 10. 

10. Buzi, Ezech. 1, 3. 
11. Barasa, I. Macc. 5, 26. 
12. Mambres, II. Tim. 3, 8. 
Ezekkel a nevekkel az egész ó- és újszövetségi szentírás-

ban szintén csak egyszer találkozunk. Ez okból talán azon gya-
núba esnek-e ezen nevek, hogy nem igazi, nem eredeti alakban 
jelentkeznek előttünk, hanem a másolók ügyetlensége folytán a 
mai alakjuk csak álarcot mutat? Hogy mennyire alaptalan volna 
az ilyen gyanú, eléggé bizonyítják a fönnebbi példák is, melyek-
nél láttuk, miszerint azon körülményből, hogy bizonyos kifejezé-
sek a szentírásban csak egyszer fordulnak elő, éppen nem követ-
kezik azoknak hamis és téves volta, minthogy azok a kifejezések 

44* 
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egyéb források révén is ugyanolyan alakban jutottak el hozzánk, 
mint a szentírásban. Ha már most ilyen, a szentíráson kívül 
álló forrásokkal nem rendelkeznénk, akkor talán a szentírásnak 
azon kifejezései, melyek abban csak egyszer fordulnak elő, épsé-
güket, romlatlanságukat elvesztenék és romlottakká, hamisakká 
válnának? Ugy-e nem? Mert hisz a szentíráson kívül álló forrá-
sok a szentírás kifejezéseinek épségét s romlatlanságát nem esz-
közlik, hanem azt mint létezőt csak megerősítik. Ha tehát ilyen, 
a szentíráson kívül álló források nem állnak rendelkezésünkre, 
ezen körülmény senkit föl nem jogosíthat arra, hogy a szentírás-
ban előforduló kifejezések és tulajdonneveknek épségét és rom-
latlanságát kétségbe vonja, vagy megtámadja. Jogosan ezt csak 
akkor tehetné, ha régi és minden tekintetben hitelt érdemlő 
okmányok nyomán beigazolhatná, hogy a szentírás kifejezései és 
tulajdonnevei nem eredetiek és valódiak, hanem csak a másolók 
gyarlósága folytán keletkezett szövegváltozás eredményei. 

Ha tehát nem is bírnánk oly forrásokkal, melyek a szent-
írás fent elősorolt 12 tulajdonnevének eredetiségét és épségét 
megerősítenék, ebből éppen nem következnék az, hogy e tulaj-
donnevek pusztán azon okból, mivel a szentírásban csak egyszer 
fordulnak elő, — nem eredetiek és nem hitelesek. 

Azonban tekintettel az ószövetségi szent könyvekben közölt 
nemzetségtáblák nagy számára, Dr. Patakynak lehetetlennek 
látszik, hogy Jézus nemzetségtáblájának azon részében, mely 
Lukács 3, 23—31. olvasható, 40 ős közül 12 olyan nevű legyen, 
amilyen az egész szentírásban és más zsidó emlékeken nem 
fordul elő. 

Nem látom be, miért volna az lehetetlen. Nemcsak ez, 
hanem még az sem volna lehetetlen, ha a 40 ősnek akár a fele, 
vagy még többen bírnának oly nevekkel, aminőkkel a szentírás 
egyéb helyein vagy másutt nem találkozunk. Lám Kain nemzet-
ségtáblájában, mely Gen. 4, 17—22. olvasható, utódaiul ezek 
említtetnek: Henoch, Irad,Maviael, Mathusael, Lamech,Jabel,Jubal, 
Tubalcain, Noema. E kilenc utód közül kettőnek, tudniillik Henochnak 
és Lamechnek kivételével a többi hét mind óínal; Xeyfyevov, vagyis 
olyan, mely az egész szentírásban csak egyszer fordul elő. Zara 
fiai, amint I. Par. 2, 6. olvasható, ezek valának: Zamri, Ethan, 
Eman, Chalchal, Dara. Ez öt név közül a két utóbbi szintén 
ânaÇ Xeyójjievov. Ugyancsak I. Par. 2, 29. szerint Abi sur Abihail 
nevű feleségével e két gyermeket nemzette: Ahobban és Molid; 
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mind a kettő arax£ Xsyó^svov. Amint I. Par. 3, 17. 18. olvassuk, 
Jechonias fiai ezek valának: Asir, Salathiel, Melchiram, Phadaia, 
Senneser, Jecemia, Sama, Nadaba. E nyolc név közül négy äua^ 
Xeyópisvov, tudniillik Melchiram, Senneser, Jecemia és Nadaba. 

Az itt felhozott példákból láthatjuk, hogy, ha Luk. 3, 23— 
31. negyven oly névvel találkozunk, melyek között csak tizenkettő 

Xsyójlevov, akkor ez aránylag sokkal kevesebb, mint az 
említett példák Xsyópvov-jai. 

Az eddigiek után, úgy hiszem, éppen nem kínálkozik egé-
szen önként Dr. Patakynak az a föltevése, hogy a Luk. 3, 23— 
31. foglalt nevek kritikailag nem épek. 

Hogy a szentírás jelenlegi szövegének valamely kifejezése 
ép-e, hiteles-e, eredeti-e, ez történeti] kérdés, melyet nem ccnaÇ 
Xeyó|ji£vov-féle érvekkel, melyek semmit nem nyomnak a latban, 
hanem csakis történeti uton, tudniillik régi, hitelt érdemlő kút-
fők nyomán lehet eldönteni. Ha pedig ilyen kútfők nem állná-
nak rendelkezésünkre, akkor, főleg midőn tulajdonnevekről van 
szó, a szentírás közlése kifogástalannak tekintendő. 

Győr. Dr. Bálit s Antal. 



A Z O R T H O D O X E G Y H Á Z T A N Í T Á S A A 
H A G Y O M Á N Y R Ó L . 

AHARMADIK velehradi kongresszuson nagy vita folyt ezen 
kérdésről. — Voltak, kik azt állították, hogy az orthodoxok 

elvetik a hagyományt. — Ezen állítással szemben Palmieri a 
mérsékeltebb és helyesebb szempontot képviselte, mely szerint 
a protestantizmus e tekintetben is hatással való ugyan az ortho-
doxiára, anélkül azonban, hogy sikerült volt megnyerni azon tan-
nak, mely szerint a szentírás a kinyilatkoztatás egyedüli forrása. 
Már ezért sem lesz érdektelen, ha e kérdéssel foglalkozunk. De 
más ok is szól emellett. Az orthodoxok munkáit t. i. ismernünk 
kell, ha az előítéleteket meg akarjuk dönteni. Lássuk tehát, mit 
tanít erre nézve az orthodox theologia. A legtöbb adatot az oro-
szoknál találjuk. Az oroszok a hagyományt, mint theologikus 
forrást nagyra becsülik. Tanításukat két részben adhatjuk elő. 
Először előadjuk a direkt tanítást ; másodszor bemutatjuk, hogyan 
értelmezik a traditio és a szentírás között lévő viszonyt, i 

A hagyományt az orosz írók — amennyire megállapítható •— 
tágabb és szűkebb értelemben veszik. Tágabb értelemben az egész 
kinyilatkoztatott tant értik alatta. Szűkebb értelemben a hagyo-
mány: «Oualiscunque modus a Scriptura diversus conservandi et 
transmittendi doctrinam revelatam». 

így Filevski. Ponomarev szerint a tágabb értelemben vett 
hagyomány: a kinyilatkoztatott tan első hirdetése az egyház által. 
Szűkebb értelemben: csak annak hirdetése, a mi nincs meg az 
írásban. A hagyomány elemeinek kifejtésében az oroszok sokban 
különböznek a katholikusoktól. 

A felosztásnál a katholikusok által bevett terminusokat hasz-
nálják, de azoknak más jelentőséget tulajdonítanak. Ez főleg Fi-

1 Bessarione 1912. ápr.—jan. és júl.—dec. füzet. 



AZ ORTHODOX EGYHÁZ TANÍTÁSA A HAGYOMÁNYRÓL 671 

levszkinél fordul elő, ki a merő egyházi hagyományokat minden 
megkülönböztetés nélkül közvetlenül isteninek mondja. 

Filevszki szerint az orosz theologusok az objectiv hagyo-
mányt három osztályba sorozzák: a) ratione originis, b) ratione 
materiae, c) ratione auctoritatis. Filevszki ehhez egy negyediket 
csatol d) ratione modi (hogyan volt bevezetve az egyházi életbe.) 
A négy benn van ez erkölcsben: r. origines et materiae. Nézzük 
tehát e két szempontból Filevszki tanítását. 

Filevszki elismeri, hogy az orosz theologusok ratione ori-
ginis három részre osztják a hagyományt: t. i. divina, apostolica 
és ecclesirastica-ra. O azonban ezt nem fogadja el. Szerinte a 
traditio ratione originis csak isteni és ez ratione conservationis 
ecclesiastica-nak is neveztetik. Mit mondunk erre? Tényleg csak 
isteni traditio forrása az isteni igének, az azonban nem helyes, 
hogy minden emberi traditio elvetendő. 

Van pl. sok tiszteletreméltó emberi traditio, melynek alapja 
az egyház csalhatatlan tekintélye. így a szentségek kiszolgáltatá-
sának módja, keresztvetés. Ezek is becsülendők, bár nem szár-
maznak közvetlenül az Istentől, de becsülendők, mert az aposto-
lok és az egyház csalhatatlan tekintélyéből erednek. 

A simpliciter apostoli traditiók változhatnak. így pl. absti-
nendi a suffocato. Úgyszintén a merő egyházi traditiók. Filevszki 
azért veti el az apostoli és egyházi traditiót, mert szerinte — 
hibásan — az apostoloknak és az egyháznak nincs más hivatása, 
mint Krisztus szavainak ismétlése. Az anyag szempontjából — 
Filevszki szerint — az orosz theologusok megkülönböztetnek 
dogmatikus, morális és rituális traditiót. Filevszki csak dogmati-
kust és rituálist különböztet meg. A morálist a dogmatikusok 
közé sorolja. Ez egyébként megfelel a katholikus felfogásnak. 
A disciplinaris traditio felfogása szerint a morális és dogmati-
kus traditióval van kapcsolatban. A rituális traditio pedig csak 
külső nyilvánulása a dogmatikusnak. 

Ponomarev az objektiv traditiót két részre osztja: először 
a személyek szempontjából, kik útján terjed a traditio, másodszor 
az anyag szempontjából. Az első szempontról tekintve a traditio 
lehet apostoli és patrisztikus. Bár a via media-t tartja szem előtt, 
mégis az apostoli traditio alatt az isteni eredetű traditiót a má-
sodik alatt pedig az emberi eredetűt érti. Hogy az előbbi alatt 
csakugyan az istenit érti, mutatja a meghatározás, mely szerint az 
apostoli traditio úgy különbözik a patrisztikustól, mint a dogma 
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a disciplinától, tehát változatlan. Az apostoli traditio közvetlenül 
a Szentlélektől ered, bár az apostolok útján jutott hozzánk. A pa-
triasztikus: emberi traditio, mert az egyház atyáitól ered. Pono-
marev ezt egyházi traditiónak nevezi. Ponamarev tulajdonképeni 
patrisztikus traditióról is szól és ezzel új terminusokat és új for-
mulákat jelöl meg valamely isteni eredetű tan világosabb kifeje-
zése. Ugy látszik tehát, hogy a katholikus distinctiót az isteni 
és emberi traditióra vonatkozólag elfogadja. 

De Ponomarev nem különbözteti meg a diviana-apostolica 
traditiót a simpliciter apostolica-tól, mert az apostoli (tehát isteni 
eredetű) traditiók közé sorolja a keresztvetést, vasárnap megszen-
telését, a mi pedig emberi eredetű, mert az apostoloktól ered. Az 
emberi traditiónak létezése, szerinte — úgy látszik — nem haladja túl 
a szentatyák és az orthodox értelemben vett zsinatok korát. Az 
anyag szempontjából, Ponomarev megkülönböztet dogmatikus, 
disciplináris és morális traditiót. A dogmatikus és morális tradi-
tio változhatlan. A részleteket tekintve eltérés van a katholikus 
álláspont is Ponomarev között. így elfogadja Filevszki nézetét, 
mely szerint a dogmatikus traditio kritériuma a szentírás. Továbbá 
szerinte az apostoli idő elmultával, a dogmatikus fejlődés elve-
tendő (Immaculata stb.). Szóval a szentírás a traditio kritériuma. 
Valami dogmatikus evolúciót megenged mindamellett Ponomarev 
és ez nem más, mint valamely hitcikkely lényegébe való subjek-
tiv behatolás. (A dogma magyarázata az apostoli atyák és zsina-
tok által.) Megengedi az explicit és implicit revelációt. Ez utóbbi 
azonban—szerinte — csak bizonyos ideig tart. Az apostoli atyák és 
az első hét egyetemes zsinat után nem engedi meg egyes dog-
máknak explicit magyarázatát. Ponomarev ezen felfogásával közel 
áll egyes protestánsokhoz (anglikánok.). Az orosz theologusok el-
ismerik, hogy az egyház a reveláció átviteli organuma, de nem 
értenek egyet abban, mi az egyház. Némelyek a tanuló és tanító 
egyházat, mások pedig valami örök emlékezetet, vagy az egyház 
öntudatát értik. 

A traditio létezését a szentíráson kívül világosan elismerik 
az orosz írók. Azért alapította Krisztus az egyházat, hogy a 
revelációt terjessze. A traditio megelőzi az írást, mert a reveláció 
először élőszóval terjedt. A kezdetleges reveláció Ádámtól egész 
Mózesig csak a traditio útján terjedt. Mózesig semmi sem volt 
leírva. Az Újszövetségben Krisztus semmit sem írt. Az apostolokat 
az evangéliumnak élőszóval való hirdetésére küldötte. Az írás 
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nem elegendő tehát. A traditio isteni tekintélyű. Mindkettő ugyan-
azon tanítás forrása. A canon és főleg az inspiráció dolgában, 
a szentírás a traditiótól függ. A traditio a szentírás magyaráza-
tának normája. Mindez teljesen megegyezik a katholikus felfo-
gással. Az orosz theologusok azonban a keresztény tannak mindkét 
forrásban való teljes azonosságát tanítják. Ez már ellenkezik a kath. 
felfogással. Valami objektív azonosságot elismerünk, de e traditio 
túlhaladja a szentírási tan terjedelmét. «Catholici praeter tradi-
tiones inhaesivas et declarativas, quae sunt communes utrique 
fonti, admittunt etiam traditiones] plane a Scriptura distinctas.»1  

Mihály archimandrita a következőket mondja a traditio és szent-
írás viszonyáról. Philar-et int — így szól — hogy mindig a szent-
atyák utasításait kell követnünk a szentírás értelmezésénél. A szent-
írást a népnek is oda kell adni, de magyarázatokkal. A katholikus 
egyház, amely nem szívesen adja a szentírást a nép kezébe, szük-
ségét látta a jegyzetes szentírás kiadásának (Alliolira hivatkozik). 
Ezután elmondja, hogy az egyházatyák figyelembevételével ma-
gyarázta a textust (Sz. Mátéhoz írt bevezető részben. Főleg Chry-
rostomust, Theophylaktust és Zigabenost követi.2 

Szvitlov kievi egyetemi tanár az orthodoxokról írt a katho-
licizmussal és protestantizmussal való viszonyában. Ennek ismer-
tetésében3 azt olvassuk, hogy az orthodox egyház főleg a keresz-
tény tanítás forrásaiban foglal el középhelyet a katholicismus 
és protestantismus között. A katholikus egyház ugyanis jobban 
hangsúlyozza a traditiót, a protestáns a szentírást becsüli, az 
orthodox mindkettőt elfogadja. De a r. k. egyház egészen mást 
ért — így szól az ismertetés — traditio alatt, mint az orthodox 
egyház. Ugy tekinti a traditiót, mint tisztán a pogány római egy-
ház hangját, mely a pápa személyében van megtestesülve. 
A protestáns egyház a szentírást subjektive fogja fel, nem pedig, 
mint az egyházban élő szót. 

A görög theologusok kevesebbet foglalkoztak a traditióval, 
de amennyire megállapítható, ők is idegenkednek a traditiónak 
katholikus felfogásától. 

Ambrázi ezeket mondja: A mi orthodox egyházunk és az 
összes keleti egyházak a szent hagyományt a szentírással egyen-
lőnek tartják, a szent hagyomány a szent könyveket értelmezi, 

1 Bessarione 1912. júl.—dec. füzet 264. 1. 
2 Michael : Jevanhelije ot Mafteja, Moszkva 1870. 
3 «'ExxA. tpápo;» 
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kiegészíti. A pápista egyház ellenben a szentírásnál feljebbvaló-
nak tartja a hagyományt, t. i. a szentírást a szent hagyomány 
szerint bírálja és nem a szent hagyományt az írás szerint.1 

Galanos a protestáns egyház tanítását birálva, elénk tárta 
az orthodox egyháznak a szentírás és hagyomány viszonyáról szóló 
tanítását.2 

A Protestantismus — így szól — a hagyományt is támadta. 
És ez nagyon érthető, mert ez megnyitja a protestantismus sírját. 
Mi a hagyomány ? Krisztus és később a Szentlélek által az apos-
tolokkal közölt tanítás, mely csak szóbeliteg terjedt jó ideig. 
A szent könyvek megjelenése után pedig szent hagyomány alatt 
az említett tanítás azon dogmatikus, liturgikus és kormányzati 
részét értjük, mely az íráson kívül van, és hivő férfiak által száj-
ról szájra terjed, majd később az egyházatyák, egyetemes zsina-
tok irataiban vagy az egyetemes egyháznak írásban kifejezett 
gyakorlatában jelenik meg. Hogy a traditio időrendben elsőbb, 
mint az írás, ezt a protestánsok sem tagadják. Mert azt senkisem 
tagadja, hogy kezdetben élőszóval terjedt a kereszténység és csak 
jóval később jött létre az Újszövetség. De a protestánsok azt 
mondják, hogy amint az írás létrejött, àypaçoç Xôyoç nincs többé. Az 
orthodox egyház ellenben azt tanítja, hogy az újszövetségi írás 
után is megmaradt a hagyomány, mint a hitnek kiegészítő és 
egyenlő értékű szabálya, amely mindazt tartalmazza, ami vagy 
egyáltalában nincs meg vagy nem világosan van meg az írásban, 
de az apostolok átadták az egyháznak, mely azt megőrizte. Az 
apostolok és evangélisták nem voltak iróemberek, hanem hit-
hirdetők, kik körüljárva ezer veszély közepette hirdették Krisztus 
igéjét. Hogyan írhattak volna be mindent ily állapotban? Az 
utolsó szentírónál, Jánosnál valami nyomának kellene lenni, 
ha a traditio megszűnt volna. De ennek semmi nyoma sincs. 
Ellenkezőleg sok nyom van, melyekből látszik, hogy János 
iratai után is folytatódik a traditio. így pl. szent János evangé-
liumának vége. Szent Pál pedig említést tesz Krisztus szavairól, 
melyek nincsenek az evangéliumokban. (Ap. csel. 20. 35.) Az 
apostoloknak és utódaiknak Kr. tanítását tovább kell adni. De 
ha ebben tisztán az írásra támaszkodnak, akkor a félreértés na-
gyon valószínű. A protestantismus története cáfolja meg azon 

1 N. 'A(iPpáÉ7j : 'II 'Op9-ó8oj;oj 'ExxXeofa Athén 1902. 
2 A: íiXávai -áv rcpoi-saiávTow. Athén 1904. 
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nézetet, hogy a szentírás önmagát magyarázza. Az apostoli atyák 
is igazolják, hogy a hagyomány tovább fennáll. 

A protestánsok elvetik az egyházatyák magyarázatát. Az 
orthodox felfogás szerint a magánmagyarázat dogmatikus és 
morális kérdésekben nem magyarázat az egyház hivatalos magya-
rázatával szemben, melyet az egyetemes zsinatok és az egyház-
atyák egybevágó tanítása fejez ki. Galanos a továbbiakban azután 
a protestáns egyéni magyarázat ellen fordul. 

Milas, a neves kánonista, ezt írja a traditióról. A traditio 
érvényességéhez szükséges, hogy magán viselje annak ismertető -
jeleit. Ezt pedig Lerini Vince kánonja mutatja. Quod ubique (  

quod semper, quod ab omnibus creditum est.1 

Sofronios Eustratiades szemére veti Clykasnek a XII. század-
beli byzanczi irónak, hogy a traditiónak vak követője, ki az atyák 
által századok óta felállított határokat nem meri bolygatni. A szent-
írással szemben minden régi bölcsességet letapos. Nagyon harag-
szik Glykásra azért, mert a szentírás értelmezésénél a szentatyák 
előtte föltétlen tekintéllyel birnak, mert — így szól G. — mi 
többet nem tudhatunk tőlük.2 Sofronis ezen nyilatkozata •— bár 
részletesebben nem fejti ki idevágó nézetét — semmiesetre sem 
szól a traditio nagyrabecsülése mellett. 

A konstantinápolyi pátriárkák közül, újabban Gergely (1839-
től) nyilatkozott a traditióról, midőn Luther követőinek szemére 
veti, hogy a hit kánonja gyanánt csak a szentírást fogadják el és 
a traditiót elvetik. Nem engedjük meg — írja — az «aypácpwv 
TtapaSóaewv» elvételét. 

A román theologusok tanítása a traditióról •— mennyire meg-
állapíthatjuk — fedi a katholikus felfogást — az első hét egyetemes 
zsinat után azonban fejlődést ők sem engednek meg. A traditiót 
eszerint a hét egyetemes zsinat után nem lehet bővebben kifej-
teni, az implicit igazságokat explicite kifejezni. 

Olariu dr. karánsebesi theolog. tanár ezeket írja a reveláció 
forrásairól. A reveláció forrása: a szentírás és az oralis traditio. 
Az apostoli hivatal az egyházban tovább él. Az apostoli depo-
situm nemcsak a szentírás tehát, hanem az egyháznak az aposto-
lok által élőszóval előadott tanítása is. A szentírás nem foglal 
magában mindent, és nem világos mindenütt. A traditio eszerint 

1 MiXa; : Tó "ExxXrjaiaaTixiv 8txaTov 59. 1. Athén 1906. 
2 Mi/arj/. 6 rXuy.x; : Ei; xàj ànopia; TTJ; 3-sia;. . . 
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kiegészíti a szentírást. Ezt a traditio segítségével magyarázzuk. 
A traditio szent, isteni, mert az apostolok Krisztustól kapták, vagy 
belső megvilágítás által a Szentlélektől. Tartalma szerint : dogma-
tikus és morális. A traditio az isteni kinyilatkoztatás része és mint 
ilyen a hit szükséges tárgya. íme ezeket olvassuk az orthodox 
íróknál a traditióra vonatkozólag. Mindezekből világos, hogy 
Palmierinek igaza van, midőn azt mondja, hogy az orthodoxok 
a traditiót, mint a hit egyik forrását nem vetik el, bár a részletek-
ben nem vallják a kath. felfogást. A protestáns hatás, mint sok 
más kérdésben, itt is felismerhetetlen. Ez pedig a remélt unió 
szempontjából — igen sajnálatos. 

Dr. Hadzsega Gyula. 
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MI N D E N tudomány általános elvek, törvények megállapítására 

törekszik. A tudomány annál értékesebb, minél biztosabbak 
alapelvei. A tudományokat épen elveik biztossága s általánossága 
szerint lehet osztályozni. Ily szempontból a logika a legfőbb s 
legáltalánosabb tudomány, mert elvei, a logikai princípiumok, a 
tudás minden területére kiterjednek. 

Az emberi lélek, a tudás e gyüjtőmedencéje, eredetileg 
tabula rasa, tiszta lap. Ismereteit kívülről, a tapasztalatból meríti 
s a logika épen arra való, hogy a tapasztalásra és tudásra ráal-
kalmazza a maga elveit s ezáltal az igazságnak, a lét és gondolat 
kölcsönös viszonyának zsinórmértéke legyen. 

Épen ezért a logikai elveknek föltétlen érvényüeknek s a 
tapasztalattól érvény tekintetében függetleneknek kell lenniök. 
De épen ezen említett tulajdonságuk teszi vitássá a logikai elvek 
eredetét. Mert ha föltétlen érvényűek, a mindenkori tapasztalattól 
függetlenek, hogyan származhatnak a tapasztalásból? S ha nem 
a tapasztalásból származnak, hogyan lehet a lélek eredetileg 
tabula rasa? 

A logikai elvek eredetének és érvényének kérdése tehát 
látszólag több lehetőséget állít elénk. 

Az első lehetőség az, hogy a logikai elvek az omnis cogni-
tio incipit a sensu (minden ismeretszerzés az érzékeléssel kez-
dődik) alapján, a tapasztalásnak kikristályosodott formái, leszürő-
dései, következőleg érvényük a tapasztalati igazságok érvényét 
meg nem haladja. Ez a sensismus álláspontja. 

Hume a gondolkodás egész anyagát többé-kevésbbé világos 
képzetekre vezeti vissza; a természet törvényszerűségének alapja 
nem az objectiv törvényszerűség, hanem a hit. A gondolkodás 
benyomásoknak megfelelő képzetkapcsolat. Az okság elvének 
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elemzéséből pedig világosan láthatjuk, hogy a gondolkodás for-
máinak eredetét is, érvényét is a tapasztalatban keresi.1 

Hume felfogását továbbfejleszti Mill. Logikájának alapjául 
az inductiőt teszi. A deductio is induction alapul. Minthogy 
pedig az inductio sohasem kimerítő, tehát sohasem absolut érvé-
nyű, azért egész ismeretrendszerünk valószinüségszámítás. Min-
den általános Ítélet megszokás. Az ellentmondás elve is «csak a 
tapasztalás legelső általánosítása s nem a priori Ítélet, mint 
Hamilton véli».2 

Hasonlóképen magyarázza a logikai elvek eredetét a 
psycho logis mus is. A psychologisták szerint a gondolkodásnak 
formái nemcsak lélektani eredetűek, de érvényük is ilyen. A lelki 
élmény megelőzi a logikai formákat s így a tudományok alapja 
a lélektan. 

Tagadja a logismus álláspontját, mely szerint a gondolko-
dásnak vannak a tudat pillanatnyi s változó élményeitől, a benső 
tapasztalástól független törvényei. A logikai törvényekben ténye-
ket lát, melyeket nem deductive, hanem csak inductive lehet 
igazolni. 

Cornelius szerint a logikai axiómák eredete psychikai 
mechanismus. Sigwart pedig így ír: «Keine Logik kann anders 
verfahren, als dass sie sich der Bedingungen bewusst wird, unter 
denen das subjective Gefühl von Nothwendigkeit eintritt und 
dieselben auf allgemeinen Ausdruck bringt».3 Ugyanígy Mach, 
Avenarius, Jerusalem. 

Az empirista és psychologista magyarázattal homlokegyenest 
ellenkező álláspontot foglal el a rationalismus. Kant is felvetette 
az általános ismeretek, a gondolkodás formáinak problémáját. 
Nem fogadta el Hume álláspontját, mert benne a természet-
magyarázat csődjét látta. Látta, hogy a tudományos megismerés 
föltétlen érvényű igazságok nélkül nem képzelhető. Másrészt 
elvetette az innatismust. Szemében az ismeret szükségszerűségének 
magyarázatát a synthetikus a priori ítéletek adják, a kategóriák, 
melyek az emberi természetben vannak adva. Az ember ráalkal-
mazza a dolgokat a maga kategóriáira; s ezáltal a tapasztalat 
változó adatait állandó, szükségszerű formák között szemléli. 

1 Vizsgálódások az emberi értelemről. IV. f. Filozófiai írók Tára. 
2 Logik. I. 237. L. Schmid «Erkenntnisslehre». 1894. I. 308. o. 
3 L. Geyser Logik, u. Erkenntnisstheorie. 1909., 259. o. 
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Ámde Kant az éremnek csak az egyik oldalát nézte. Meg-
adta ugyan az értelmi ismeretek szükségszerűségének magyará-
zatát, de megfeledkezett arról, miképen alkalmazhatók e kate-
góriái a valóságra. Elkülönítvén az értelmi formákat a tapasztalat 
indításaitól, nem magyarázta meg a gondolat és lét megegye-
zését, a létprincipiumok realitását s megvetette alapját annak 
a bölcseletnek, mely ellentétbe jut a léttel, sőt, mint legutóbb 
is láthattuk, a «Philosophie als ob» bölcseletét vallja. Ha egyszer 
a logikai formák készen adott formák, akkor igaza van Fischer 
Kunonak: «Gesetze des Vorstellens beherrschen die Erscheinungs-
welt, weil sie dieselbe machen. Daher sind sie, soweit sich das 
Reich der Erscheinungen erstreckt, Weltbedingungen oder 
Weltprincipien... sie können nicht durch Psychologie begründet 
werden, weil sie diese selbst erst begründen».! 

A logikai elvek eredetének egyedül elfogadható magyará-
zatát az objectivismus adja meg. Ez a bölcselet Aristoteles alap-
ján vallja, hogy a gondolkodás formáinak kell a léthez alkal-
mazkodniok s nem fordítva. A logikai elvek tehát nem a tapasz-
talást megelőző a priori formák, hanem a tapasztalásban vannak 
adva s ezáltal szembehelyezkedik a rationalismussal ; másrészt 
azonban minden tapasztalati igazság fölé emelkednek, eltekintenek 
a változó tudatélményektől s így nincs igaza a sensualistikus és 
a psychologista felfogásnak sem. 

Szent Tamás is beszél velünkszületett ismeretről, de egé-
szen más értelemben, mint Kant. Velünk született az általános 
fogalmak és elvek habitusa (habitus innatus, cognitio nobis 
imnata, naturaliter indita), de a velünk születettség csak azt 
jelenti, hogy a logikai elveket minden fáradság nélkül könnyen 
s teljes bizonyossággal felismerjük. Nem kész rétegek s keretek 
azok, melyek a lélek mélyéből önkényt buggyannak fel, hanem 
a külvilág által illetett léleknek természetes visszahatásai. Minden 
ismeret az érzékelésnél kezdődik s a lélek az érzékelés adataiból 
önkénytelenül is kivonja a gondolkodás kategóriáit.2 A részletes 
gondolkodás nehéz és fáradságos (inquisitione et studio), a -gon-
dolkodás formáinak felismerése önkénytelen (dispositio naturalis 
ad operationem). 

Még kevésbbé fogadható el a sensualista álláspont. 
1 Krikti d. kantischen Philosophie. 12. o. 
2 Cognitio primorum principiorum est nobis natura l is . . . sed et ipsorum 

principiorum cognitio in nobis ex sensibilibus causatur C. Gentes II. c. 83. 
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Ha a gondolkodás formái csupán tapasztalati igazságok 
volnának, akkor azok mint csupán egyes eseteknek általánosításai 
sohasem tarthatnának igényt arra, hogy regulativ elvek legyenek. 
Ami a tapasztalatban bírja értéket, az a tapasztalattal váltózhatik 
és annak határait tul nem lépi. De a gondolkodás formái minden 
tapasztalás fölé emelkednek s érvényüket önmagukban birják. 
A gondolkodás legelső tárgya ugyanis a lét (ez, vagy az létezik) 
s ezzel egyúttal adva van a gondolkodás legelső formája: az ** 
azonosság elve, melyet bizonyítani nem lehet, mely minden 
tapasztalás és tudás lehetőségének alapja.1 A lélek közvetetlenül 
intuitive látja meg ezeket az elveket s felismeri bennük a gon-
dolkodásnak és a létnek princípiumait. Az értelem fénye belehatol 
a dolgokba s mint a Röntgen-sugár, kiemeli belőlük a legálta-
lánosabb jelleget: a létet. 

Ezért azt kell mondanunk, hogy a gondolkodás formái 
nem tapasztalaton alapuló, hanem belátásból származó, intuitíve 
nyert, a priori ismeretek; a prioriak oly értelemben, hogy a 
tapasztalást lehetővé teszik, megelőzik, ellenőrzik. Ezt a felfogást 
vallják az objectivismus hivei. 

A sensualista felfogás szerint a princípiumok sensatiók, 
inductio leszürődései. Ha igaza volna, hogy tudnék megbizo-
nyosodni arról, hogy a-b-c sensatio csakugyan igaz s ellenkezője 
nem igaz? Hová lenne a természettudomány, ha a sensatio s a 
hit volna minden törvényszerűség alapja? A törvényszerűség 
objectiv törvényekre, ezek pedig általános logikai elvekre támasz-
kodnak. A természettörvények nem érzéki elemeknek kapcsolatai, 
hanem viszonyok, melyek minden egyéni s érzéki momentumtól 
mentek, mondja Külpe.2 

Nemcsak a természettudomány, de a geomefria s az összes 
analytikus tudományok ellene mondanak Mill és a sensismus 
elméletének. Főleg a geometria sok oly alapigazságon nyugszik, 
melyet a tapasztalat sohasem igazolhat s mi mégis elfogadunk. 
Hogy két párhuzamos vonal sohasem metszi egymást; hogy két 
egymást metszővonal sohasem alkot zárt teret; a mathematikai 
pont, vonal meghatározása stb. tapasztalat által sohasem igazol-
hatók, hanem belátásból erednek s a logikai elvek tapasztalást 

1 Illud, quod primo cadit in apprehensionem est ens, et ideoprimum 
princípium indemonstrabile est, quod non est simul affirmare et negare. 

Et super hoc princípium omnia fundantur. Szt. Tamás Metaf. IV. lec. 6. 
2 Philosophie d. Gegenwart 27. o. 
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meghaladó érvényére utalnak. A logikai elvek szükségszerűek; 
A = A ennek így kell lennie, ez másként nem gondolható, a 
tapasztalat ellenben nem azt mondja, aminek lennie kell; hanem 
csak azt, hogy valami van. Emil Boutroux mondja: «Nekem úgy 
tűnik fel, hogy a logikai törvényeket nem lehet úgy tekinteni, 
mint amelyek kizárólag a tapasztalásból származnak: a tapasztalat 
nem mutat fel a fogalmakhoz hasonló csoportosításokat s a foga-
lom nem késői szerzeménye a szellemnek», i 

A psychologismus benső élményekből akarja a logikai elve-
ket levezetni. Előbbre való — mondják — az élmény, egy itélet 
s ebből alkotjuk meg a logikai elveket. «A háromszög kör», 
itélet két egymást kizáró fogalmat kapcsol. A két fogalmat egy-
mással egy időben nem tudom elgondolni, egymást kizárják s így 
e benső élmény eredménye az ellentmondás logikai elvének felis-
merése. 

Ha a logikai elvek csak alanyi berendezettségünktől függő, 
tisztán psychologiai elvek volnának, akkor nem volnának absolut 
érvényűek, mert hisz az absolut igazság független a mi 
dispositioinktól s a dolgok változhatatlan viszonylatain alapszik. 
Akkor azok az elvek sohasem volnának igazak, hanem csak 
helyesek, mert csak azt jelentenék, hogy az emberi gondolko-
dásnak alkatai, csak a gondolkodásnak volnának törvényei, de 
sohasem a létnek törvényei is. Már pedig a logikai elvek, mint 
pl. az azonosság elve épen azáltal különböznek minden más 
ismerettől, hogy az alanytól, az időtől, helytől teljesen függet-
lenek, függetlenek a konkrét itéletaktustól s az itélet tartalmának 
változhatatlanságát fejezi ki: A = A ; bármiként Ítélünk is. Azért 
Geyser helyesen nevezi az azonosság elvét «Princip der Über-
individualität des Urtheilsinhalte». 

A logikai elvek implicite bennfoglaltatnak minden Ítéletben ; 
de nem az itéletactus leszürődései. Nem a fogalmak kapcsolásának 
lehetetlensége szüli az ellentmondás elvét; az azonosság elvét 
sem egymásnak megfelelő fogalmak kapcsolatából ismerjük fel; 
hanem fordítva az Ítéletek alanyának és állítmányának megegye-
zése vagy meg nem egyezése feltételezi az elveket. Végre is 
igaz, hogy elgondolni lehet két egymást kizáró ítéletet «a három-
szög kör», «a háromszög nem kör». De igaznak tartani csak az 
egyiket lehet; mert minden Ítéletnek a logikai elvekhez, mint 

1 A természettörvény fogalma. 15. o. Modern Könyvtár. 
Religio , h i t tud . és bölcs , folyóirat . 4 5 
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az itéletaktustól független elvekhez kell alkalmazkodnia. A logi-
kai principiumok a dolgokban, tehát objectiv viszonyokban birják 
alapjukat. A dolgok zárják ki egymást; a dolgok megegyezése 
vagy meg nem egyezése, az objectiv viszonyok meglátása képezi 
alapját a logikai elveknek, nem pedig az itéletactus. 

Az objectivismus álláspontja tehát ez: a logikai elvek nem 
származhatnak a külső vagy benső tapasztalásból, mert absolut 
érvényűek (contra Mill, psychologisták) ; nem a priori adott for-
mák (contra rationalismum). A lélek benső ̂ természete s a külső 
világ benső természete egymásnak megfelelnek; az elveknek van 
a dolgokban megfelelő változhatatlan alapja, melyet a lélek 
intuitive meglát. A logikai elvek a természetben élő törvény-
szerűségnek szellemi eggyenértékei. Ebből azután az is követ-
kezik, hogy a logikai formák nemcsak gondolkodásunknak, hanem 
a létnek is általános formái. A lét és gondolkodás egymásnak 
megfelelő, objectiv s szükségszerű kapcsolatba jut s megmene-
külünk a sensismus s rationalismus túlzásaitól. 

Szent Tamás megadta ennek metafizikai magyarázatát. Az 
értelmi erő, a lumen intillectuale, mellyel fogalmainkat szerezzük, 
Istentől jön. Az eszmék s elvek ismerete azért lehetséges, mert 
közös a mi eredetünk a vi lággal; mert egy értelem mintázta ki 
úgy a világot, mint a lelket, ránk öntötte fényét s az ő fénye 
van a világon is, rajtunk is. Mindent e fényben látunk s szerinte 
Ítélünk. E fénynek visszasugárzása a mi értelmünk. «Ipsum lumen 
naturale rationis participatio quaedam est divini luminis, sicut et 
omnia sensibilia dicimus videre in sole, idest per solem».1 

«A veritate intellectus divini exemplariter procedit in intel-
lectum nostrum Veritas pr imorum principiorum, secundum quae 
de omnibus iudicamus.» A lumen intellectuale, vagyis a lelkünk 
intuitiv ereje lenyomata (sigillatio impressio) a magát velünk 
közlő isteni értelemnek. «Ipsum lumen intellectuale, quod est in 
nobis, nihil est aliud, quam quaedam participata similitudo 
luminis increati.» Per ipsam sigillationem divini luminis in 
nobis omnia demonstantur.2 

A metafizikai megalapozás megérteti velünk a logikai elvek 
szükségszerű s objectiv alkatát. S ha valakinek a metafizikai 
magyarázat avultnak tűnnék fel, hallgassa, mit mond Emil Bon-
troux, a francia akadémikus: «Van valami a természetben, ami 

1 Sum. T h e o l . I. 12. 11. 2 S. Th. I. 84. 4. 
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•olyan, mint a lét, vagy a fajok osztályai és valami, ami olyan( 

mint a tények vagy törvények osztályai. Az ember nem valami 
szörnyeteg a természetben; kell, hogy az őt karakterizáló érte-
lemnek valami köze legyen a dolgok természetéhez általában. 
Kell, hogy a dolgok mélyén, ha nem is az emberi értelemhez 
hasonló értelem, de olyan tulajdonságok, tendentiák legyenek, 
hogy köztük és az értelem között valami analógia álljon fenti.» 
E szavak szent Tamás metafizikai gondolkodásának eltompított 
refrainje. 

Jákóhalma. 
Hetényi Gyula. 

45* 



II. FRODAbMI ÉRTESÍTŐ 

1. Das Beichtsiegel in seiner geschichtlichen Entwicklung, 
dargestellt von P. Betrand Kurtscheid O. F. M. Frei bürg, Herder, 
1912. 8-r. XVI, 188 1. (A «Freiburger Theologische Studien» 
7. füzete.) 

Biblicum, elméleti és gyakorlati dogmák története, és szo-
ciális tanulmányok, manapság főleg ezek a hittudományi szakok 
vannak a kutatások és vitatkozások homlokterében. Az itt jelzett 
remek tanulmány is dogmatörténeti munka. Tárgya a keresztény 
hitélet egyik sarkalatos intézményéből, a penitenciatartás szent-
ségének köréből van merítve. A gyónási szent titoktartás kifejlő-
désének történetét fejti ki és adja elő, kimerítő tárgyalással. 
Szerzőnek és munkájának érdemét az előszó következő kezdő 
szavai lakonikus rövidséggel egész nagyságában így fejezik ki: 
«Vorliegende Arbeit — mondja a szerző — erscheint als die 
erste geschichtliche Darstellung des Beichtgeheimnisses.» És ez a 
mondás nem léha dicsekvés, hanem komoly valóság a tudós 
szerzetes ajkán. Igaz ugyan, hogy már 200 év előtt szentelt 
Lenglet du Fresnoy «Traité historique et dogmatique du secret 
inviolable de la confession. (Paris—Lille 1708)» cím alatt külön 
könyvet vallásunk e szent tárgyának. Azonban ez a munka hiányos 
mű. A középkorból például alig hoz elő valamit, míg Kurtscheid 
atya könyve épen azzal a tulajdonságával tündököl, hogy arány-
lagos bőséggel adja elő a gyónási titok ügyének állását az egy-
ház mind a három korszakán át. A gyónási titok életszervi össze-
függésben van a titkos gyónással. Tudjuk pedig, hogy az egyház 
őskorában a nyilvános gyónás s illetve nyilvános vezeklés volt 
előtérben. Szerzőnek nem legkisebb érdeme az, hogy a kétféle, 
nyilvános és titkos gyónás és vezeklés sűrűn vitatott ügyében 
jobb- és balfelé egyaránt higgadt és mérsékelt eljárást követ és 
nem állít vagy tagad soha többet, mint amit az irásos emlékek 
szövegéből szigorúan be lehet bizonyítani. 
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A tömör szövegű és igen tanulságos könyv tartalmának 
rövid kivonata ez: Bevezetés: a gyónási titok fogalma és viszonya 
a gyónás szentségéhez. Nyilvános gyónás és vezeklés az egyház 
első századaiban. I. fejezet. A gyónási titok története IX. Gergely 
Decretálisainak befejeztéig. (1234.) Itt a következő §§-okat találjuk: 
4. A gyónási titok első nyomai. A nyilvános bűnvallomás ritkulása 
(Schwinden). 5. A gyónási titoktartás további fejlődése. A titkos 
bűnökért való nyilvános vezeklés megszűnése. 6. Tanúságok és 
határozatok a gyónási titoktartásról a IV-ik lateráni zsinatig. 
(1215.) 7. A IV-ik lateráni zsinat (1215.) és III. Honorius «Dilectus 
filius» kezdetű decretálisa. II. fejezet. Ennek főcime: A gyónási 
titok a kanonisztikus theologiai tudományban. 8. §. A szentségi 
gyónás,, mint a gyónási titok alapja s a kettőnek viszonya tervbe 
vett bűnös tettekhez. A. Régibb kanonisták véleménye a gyónási 
titok fejlődéséről tervbevett bűnök megakadályozása végett. 
B. Gallikánok tana a gyóntató lelkiatya feljelentési kötelességéről 
felségek elleni merényletek ügyében. C. Helyes vélemény. A ne-
hézségek eloszlatása a szentségi gyónás szabatos meghatározása 
útján. 9. §. A gyónásból szerzett tudomás használásáról. A. A leg-
több kanonista és theologus tana VIII. Kelemenig. B. A gyónás-
ból való tudomás felhasználásának ellenzői és véleményök meg-
erősítése VIII. Kelementől. C. További viták az ily tudomások 
szabad vagy nem szabad felhasználásáról. Végleges megoldás 
XI. Incétől. D. Néhány döntés római kongregációktól az ily 
tudomások felhasználáról. 10. §. A gyónási titoktartás alanya. 
11. §. Annak tárgya. 12. §. A gyónási titoktartás jogi alapja. 
13. §. Felmentés a szentségi titoktartás alól. 14. §. Büntetőjogi 
határozatok a gyónási titok megszegésére vonatkozólag. III. feje-
zet. 15. §. A gyónási titok világi törvények szerint. 

Ez a könyv tartalmának sovány vázlata. Szerző könyvének 
részletes incarnatiójában rengeteg történeti tudást és pezsgő, 
vitatkozó tudományos életet találunk. 

Legyen szabad végül a munka eredményének azt az össze-
sítését közölnünk, melyet szerző záradékul (§. 16. «Zusammen-
fassung und Ergebnisse» cím alatt) következőleg állított össze: 

«Valamint a Krisztustól alapított gyónási intézmény, külső 
alakjában, különféle változásoknak volt alávetve: úgy a gyóntató 
lelkiatya titoktartására vonatkozólag is lehetetlen bizonyos fejlő-
dést föl nem ismerni. 

Nyilvános gyónás és nyilvános vezeklés mellett, amint ezt 
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az első századok hősi lelkesedése (Heroismus) szülte, nem igen 
gondoltak az emberek az elkövetett bűnök titokban tartására. 
Csak mikor a keresztények buzgósága fogyatkozásnak indult,, 
lépett a gyóntató lelkiatya titoktartása előtérbe. így követeli már 
Sozomenus a penitenciárius paptól a titoktartást. Nagy Vazul, 
természetesen tekintettel az akkori világi büntető törvényekre, 
megtiltja a gyónás közvetített felfedését nyilvános vezeklés kiro-
vása útján. I. Leo végül elvül állítja fel azt, hogy a meggyónt bű -
nöket titokban kell tartani, hogy a hivek a penitenciatartás szentsé-
gétől el ne riadjanak. 

Egyébiránt a titkos főbűnökért követelt nyilvános vezeklésben 
nem láttak akkor sértést a gyónási titok ellen. Csak lassankint 
tört magának utat a titkos bűnökért való vezeklés (penitencia) 
kiszabásánál szent Ágostonnak az elve: «Corripienda sunt secre-
tius, quae peccantur secretius». A VII-ik században ez már álta-
lános elismerésben részesült és a VIII. és IX. század zsinatai részé-
ről gyakran emlékezetbe idéztetnek. 

Bár ennélfogva a VII-ik század óta a gyónási vallomás 
titokban tartása általában véve egyenes és mellékes (közvetetlen 
és közvetett) sérelmek ellen eléggé meg volt védve, egyes ese-
tekre nézve azonban mégis tüzetesebb rendelkezésekre volt 
szükség. így például a páviai zsinat (850) megengedi a lelki-
atyának, hogy nehezebb megoldású esetekben tanácsot kérjen, de 
azzal a megszorítással, hogy a gyónó nevét ne említse. Épen így reimsi 
Hinkmar, II. Lothár házassági ügyében, a gyónási titok minden köz-
vetített megsértése ellen állást foglal. Ilyen megsértést látott ő abban, 
hogy Thietberga királynéra nyomást gyakoroltak, hogy tőle enge-
delmet nyerjenek gyónási titkának felhasználására. Valamivel 
később a douci-i zsinat (874.) Franciaországban szivére köti a 
gyóntató lelkiatyának, hogy a meggyónt bűnt semmiféle jellel 
vagy utalással el ne árulja. 

Már Nagy Károly 813-iki capitularéja, mely a gyónási titok 
megsértésének egy állítólagos esetében rendelt el vizsgálatot, föl-
tételezi az ily cselekedet büntetés alá esését. A IX-ik század vége 
felé pedig a Poenitentiale Summorum Pontificum lefokozást és 
életfogytiglani száműzést mond ki azokra a papokra, kik a gyó-
nási titkot megszegték. Ugyanez az Ítélet fordul elő Anselmus 
a Lucca (1086.), Gregorius bibornok (1120.) kánongyüjteményé-
ben és Oratianusnál, míg III. Ince a száműzést életfogytiglani 
kolostorba-zárásra változtatta. A IV. lateráni zsinat bizonyos 
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befejeződést jelent a gyónási titoktartás külső kifejlődésében, 
amennyiben a különféle zsinatokon hozott egyes határozmányo-
kat összefoglalja és az évenkint való gyónás parancsával kapcso-
latosan a gyónási titok szigorú megtartását is egyetemes törvény-
nyel sürgeti meg. 

A tudomány már a lateráni zsinat előtt is foglalkozott a 
gyónási titok tüzetesebb meghatározásával. Előtérbe a XIII. szá-
zad óta két kérdés került. Az egyik e titoknak kivételnélküli 
kötelezésére vonatkozik. Köteles-e a lelkiatya — így vetették fel 
a kérdést — akkor is törhetetlen titoktartásra, ha ebből reá, vagy 
a bűnbánóra, vagy a közjóra kár háramlik? III. Honorius úgy 
döntött, hogy ily esetekben egyházi elüljárók a gyónás felfedé-
sét semmiféle módon nem követelhetik. Más nehézséget okozott 
a hittudósoknak az a kérdés, hogyan egyeztetheti össze a gyón-
tató lelkiatya a szeretet kötelességét, mely felebarátunk kártól 
való megóvását követeli, a szentségi titoktartás kötelességével? 
Vájjon olyan gyónó, aki maga sem akarja másnak a károsítását 
elkerülni, sőt el van tökélve, hogy azt elkövesse, megérdemli-e 
a gyónási titoktartás oltalmát? 

Némely hittudós úgy vélte e nehézséget megoldhatni, hogy 
a gyóntatónak megengedte, a gyónó leggondosabb (möglichster) 
kímélésével, hogy egyházi hatóságnak vagy másoknak, kik a 
gyónó iránt jóindulattal viseltetnek, a dologról közlést tehessem. 

Sőt a XVI. század óta Franciaországban még tovább men-
tek. Összeesküvések és államot veszélyeztető támadások esetéből 
a gyóntató lelkiatyának egyszerűen kötelességévé tették, hogy ily 
esetekről a hatóságnak jelentést tegyenek, — azzal az indokolással, 
hogy ebben az esetben a közjó egyes gyónók elé teendő. 

Ez az irányzat azonban már jó eleve ellenmondással talál-
kozott más hittudósok és kanonisták részéről. Ezek a lelkiatya 
részére legfölebb annyit tartottak megengedettnek, hogy az illető 
veszélyezetteket általános módon figyelmeztessék és óvják úgy, 
hogy ebből a gyónó személyére semmi baj se következhessék. 

Az ellenkező vélemények nagyjában a XVII. században mind-
jobban megközelítették a kérdés magvát, azt, hogy mikor áll 
elő szentségi bünvallomás? Mert csak erre vonatkozhatik a gyó-
nási titoktartás oltalma. Nem a készség, illetve készültség (dispo-
sition) hiánya, nem a feloldozás megtagadása döntők ennél a 
dolognál, hanem a gyónó ama szándéka, hogy önvádlását a pap 
itélő hatalma elé terjesáti. Ha ez a szándék a gyónás körűimé-
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nyeiből kiviláglik, a papra nézve a titoktartás kötelessége beállt-
nak tekintendő, ha pedig az ellenkező eset fordul elő, akkor a 
pap a közlötteket felhasználhatja, sőt a körülményekhez képest 
köteles felhasználni. 

A második kérdés a gyónás útján nyert tudomás felhasz-
nálására vonatkozik. Egész a XVII. századig a hittudósok nagy 
többsége azt vélte, hogy a lelkiatyának szabad, sőt kötelessége 
ezt a tudomását lelki hasznára a gyónónak, bár ennek anyagi 
kárával is, felhasználni. 

Richardus a Mediavilla volt az első, aki ennek az eljárás-
nak kényességére rámutatott. Hozzácsatlakozott a XVI. században 
több hittudós, míg végre 1590-ben Claudius Aquaviva, a J. t. 
egyetemes főnöke, a rend minden főnökének szigorúan megtil-
totta, hogy alattvalók külső vezetésében gyónásból nyert bármi-
féle tudomásszerzésekkel éljenek. Ezt a határozatot VIII. Kelemen 
pápa (1593.) valamennyi szerzetesrendre kiterjesztette. A többi 
lelkiatyákra nézve a kérdés egyelőre még vitás maradt, habár 
a J. társaságiak befolyása alatt a titok felhasználásának tilossága 
mellett a szavazatok a tudósok körében természetesen jól felsza-
porodtak. XI Ince pápa alatt végre a Szent Offiaum (1682.) a 
kérdést oda döntötte el, hogy minden lelkiatyának tilos a gyó-
násból szerzett tudomásnak minden felhasználása, a gyónó vagy 
a szentség kárával. Ehhez csatlakoznak más kongregációi dönté-
sek, amelyek azonban nem annyira elvi, mint inkább kazuisztikus 
jelentőségűek. 

Az említetteken kívül még más alsóbbrendű kérdések fog-
lalkoztatták a IV. lateráni zsinat óta a hittudósokat és kanonistá-
kat. Míg egy szigorúbb irányzat minden valamely gyónási titokba 
bármely módon beavatott személyt, még a világi gyóntatót is, 
titoktartásra kötelezte, mások a kötelesség módjára és fokára 
nézve különbséget tettek. A gyóntató lelkiatya szerintök hivatalból 
és pozitív isteni jognál (törvénynél) fogva köteles szentségi titok-
tartásra. Minden más személy tágabb értelemben esik gyónási 
titoktartás kötelessége alá, vagyis az ő hallgatásra való kötele-
zettségök főleg természetjogon alapszik, amelyekhez másodsorban 
bizonyos köteles tekintet a szentségre járul. Ez a különböztetés, 
melyet még újabb moralisták sem vesznek mindig kellőképen 
figyelembe, vezet, véleményünk szerint, a helyes nézetre. 

A gyónási titoktartás jogi alapjául a hittudósok és kanonis-
ták csaknem egyhangúlag a természetjogot, a pozitív isteni és az 
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egyházi jogot tartják. Az első és harmadik jogcímmel való magya-
rázata a kanonistáknak kevesebb nehézséget okozott. A másodikra 
vonatkozólag legtöbbnyire megelégedtek azzal, hogy a pozitív 
isteni törvényt abból vezetik le, hogy a szükségesnek rendelt 
gyónáshoz a titoktartás szükségkép hozzá tartozik. Hogy azon-
ban ez a szükségesség nem mindig ugyanazon a fokon jelent-
kezik, azt némely hittudósok kevésbbé vették figyelembe: ebből 
keletkezett előttük az a nehézség, hogy mikép lehet a gyónási 
titoktartás isteni törvényét a korábbi penitenciás gyakorlattal 
összeegyeztetni. A korábbi időviszonyok ugyanis a bűnbánók és 
a gyónás minden különös kára nélkül a nyilvános vezeklést 
és részben a titkos bűnök nyilvános bevallását is, míg a későbbi 
időben a meggyónt bűnök föltétlen és kivételt nem tűrő titokban 
tartását, tették szükségessé. 

Ebben az eljárásban be egész a XIX. századba, néhány hit-
tudós annyira ment, hogy még a gyónóktól is elvitatták a jogot 
arra, hogy a gyóntató lelkiatyát a titoktartás kötelessége alól fel-
oldhassák. A többiek ezt a jogot minden világi vagy egyházi 
hatóságtól elvitatják, de a gyónónak magának megadják. 

Az egyházi büntetések a gyónási titoktartásra vonatkozólag 
a IV. lateráni zsinat óta nem változtak, csakhogy most már az 
életfogytiglani zárdai elcsukást deficiensek intézetébe való tere-
lésre kellene átváltoztatni. 

A kánonjognak a középkori államtól való elismerése hozta 
magával azt, hogy a gyónási titkot az állami hatalom is elismerte 
és oltalmazta. Az ú. n. reformáció, valamint utóbb a francia for-
radalom, ezen nem sokat változtattak, és így a legtöbb modern 
törvényhozás több-kevesebb tekintettel van a gyóntató lelkiatyák 
titoktartási kötelességére.» 

Ez magának a szerzőnek összefoglaló nyilatkozata munká-
jának eredményéről. 

Budapest. Dr. Breznay Béla. 

Praelectiones quas in instituto theologico «Bernardinumi> S. ac 
Ex. Ord. Cist. habuit Dr. Blasius Czilek, O. Cist. — Apologetica 
religionis Christ. Budapestini, typis Soc. Stephaneum. Editum ab 
auctore. (2 50 C. pg. 96. in 8.° Permis, super. Ordinär, et Ord.) 

Ritka jelenség nálunk; Dogmatika tankönyv, latin nyelven, 
a theologiát tanuló növendékek számára. Megszoktuk, hogy a 
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külföld lásson el bennünket ilynemű munkákkal ; tudósaink, 
tanáraink könnyebben érvényesülnek a theologiai tudományos 
ismeretek szabadabb, népszerű földolgozásával. 

A «Praenotiones» bevezető részben az «Apologia» és az 
«Apologetica» preciz fogalmát adja és már ezen a helyen érez-
zük, hogy olyan dogmatikussal van dolgunk, akinek tudománya 
az ősiség tiszteletreméltó rétegeiben gyökerezik és onnét szívja 
a szolid életerőt, másrészt azonban tudománya csápjaival az ujabb, 
a jelenkor tudósainak kincseit szívja magához. Megokolja, miért 
írta latin nyelven munkáját. Aztán a tankönyv használatára nézve 
ad egypár utasítást, amit követve az előadó tanár, a kb. 80 lapra 
terjedő szöveget pár hónap alatt elmagyarázhatja és tanítványai-
val, nagyobb megerőltetés nélkül, megtanultathatja. 

A mű menete szigorúan logikus. Mindenütt előrebocsátja 
a domináló fogalmak tiszta megvilágítását és a tanulóval érez-
teti a dolog jelentőségét. Egy lépést sem tesz előre, csak megfon-
tolva, okosan, biztosan. Az isteni kinyilatkoztatás lehetőségének, 
szükséges voltának és megismerhetőségének gondos földolgozása 
után jön a II. könyvben a bebizonyítás a keresztény vallás isteni 
eredetéről. Tetszetős az, hogy a fegyvereket két csoportban veszi 
elő az arzenálból: 1. maga a keresztény vallás szerzője, Krisztus 
Jézus, mint Isten küldötte mutatja be magát; 2. azután a keresz-
tény vallásnak benső és külső jelenségeiből meríti a bizonyító 
okokat. 

Mindenütt tételben koncentrálja az igazságot, azt meg-
világítja, alaposan bebizonyítja és az ész tévedéseit a dologra 
nézve föltárja. 

Véleményünk ezen tankönyvről röviden a következő : A jelen-
leg használatban levő tankönyvekkel szemben határozottan előny-
ben van, mert benne a biztosság és alaposság mellett a régi és a 
modern fegyverek gazdagabb felhasználásával találkozunk. Mun-
kát fog adni a tanárnak, hogy mindent jól részletekre bontson, 
és mindent, ami e rövid munkában kincs rejlik, észrevétessen. 
Munkát fog adni a tanítványoknak, hogy az alapos, logikus 
gondolkodást a legkisebb részleteknél is serényen alkalmazzák. 
De hiszen a theologia nem is akar «játékdélután lenni». A nyel-
vezet könnyebb lehetne; de viszont az az előnye, hogy elég 
tiszta s mindenek fölött lapidáris. A nyomás jó és a fontosabb, 
megtanulnivaló részeket a többiektől megkülönbözteti. A kiállítás 
komolyan előkelő. 
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Ha elkészül az egész dogmatika, merjük állítani, ilyen dog-
matikánk még nem volt s hamarosan nem is lesz. 

Budapest. P. /. 

Dr. Szentiványi Róbert: A Szentírástudomány Tankönyve. 
Három könyv. Kézirat gyanánt. Gyulafehérvár. 1914. Ára a pénz 
előleg beküldése mellett 8 kor. Utánvéttel 8-50 kor. 

Első magyarnyelvű biblikus tankönyv. A szerző «tan-
könyv»-et írt. Nem nevezi könyvét «0 - és Új-szövetség történe-
tének» vagy «Bibliai irodalomtörténetnek» (Introductio gen. 
et spec.); tankönyvet ad. Feljogosít tehát bennünket arra, hogy 
könyvében mindazon kérdések tárgyalását kereshessük — legye-
nek azok történetkritikai, exegetikai, szentíráspolodia vagy iro-
dalomtörténeti stb. természetűek — melyeknek ismeretét növen-
dékeinktől a szentírástudomány mai nagy, gyors fejlődéséhez 
mérten joggal elvárhatjuk; és pedig modern beállításban, mert 
csak így értem bevezető sorait: «szükséglet volt egy újabb tan-
könyv». A cím tehát ajánlja a könyvet. 

Szentiványi három könyvre osztja tankönyvét. Első könyv: 
«A Szentírási Segédtudományok». Latin tankönyveink az e cím alá 
tartozó kérdéseket elszórtan, lemmatis instar adják — ha egyál-
talában szólnak róluk. — Az idevágó történeti, földrajzi stb. kér-
dések együttes tárgyalása előnyösebb, mert összefüggő, áttekint-
hető képet kap róluk a tanuló, főleg oly csoportosításban, mint 
Szentiványi teszi. Az első 16 oldal Mezopotámia, Syria, Palae-
stina, Sinai félsziget, Egyptom földrajzát adja; 19—39. oldalak 
Babylonia,, Assyria, Phoenicia, Egyptom történetét; 39—80. old. 
Izrael történetét Ábrahámtól Jeruzsálem pusztulásáig; 80—90. 
oldalak bibliai nyelvészetről szólnak; 90—139. bibliai régiségtan. 
E könyv egyik nagy előnye Szentiványi művének; kidolgozása 
ugyan itt-ott hiányos, de határozottan többet ad, még a hiányos 
részekben is, mint az eddigi tankönyvek. A második könyv két 
kötetre oszlik. Az első kötet az Ó- és Új-szövetség részletes iro-
dalomtörténetét tartalmazza (introductio spec.) 250 oldalon; a 
második kötet, mindkét szövetség általános irodalomtörténete, a 
háború miatt nem jelent meg. A harmadik könyv a «Szentírási 
Értelmezéstan», 54 oldal. Mint látjuk, az Ó- és Új-szövetséget 
nem választja széjjel : mindig parallel tárgyalja. 

Adatokért a szerző nem vállal felelősséget, a tankönyvnek 
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iskolai használhatóságáért igen: «Összeszedtem...a múlhatatlanul 
szükséges tudnivalókat, í r ja . . . Forrásaimat mind megnevezem, 
hisz semmiféle eredmény megállapításában nem volt részem. 
Azoké a munka érdeme és a felelősség, kik azt végezték. Az 
anyag elrendezéséért vállalom a felelősséget.» Adatait, állásfog-
lalását nem vitatom én sem; a könyvről mint tankönyvről 
óhajtanék néhány megjegyzést tenni. 

Beosztás, elrendezés, főleg a kérdések beállítása tekinteté-
ben Szentiványi könyve feltétlenül felülmúlja az eddigi latin-
nyelvű tankönyveket. Mindenesetre jobb lett volna, ha szerző 
alkalmazkodik a magyar szemináriumainkban általános váltakozó 
kurzus-beosztáshoz és külön adja az Ó-szövetség segédtudomá-
nyait, az Ó-szövetség részletes és általános irodalomtörténetét egyik 
kötetben, az Új-szövetség segédtudományait (ugyanazon alfelosz-
tásokkal, mint most az együttest adta), valamint részletes és általá-
nos irodalomtörténetét a másik kötetben. 

Nyelve gyönyörű, tankönyvstylusnak talán kissé tömör és 
nehéz. 

Határozottan kifogásolom, hogy az első könyvben a történet-
kritikai és exegetikai kérdések érintve sincsenek. A újabb idők 
több helyen kikezdték a Szentírás történelmi adatait. Ezek tárgyalása 
fontosabb, mint akár a Mózesi eredet kérdése. A növendékek 
különös érdeklődéssel foglalkoznak vele. Szentiványi ezeket 
távolról sem érinti. Pedig az első könyv második részét, mely-
nek «bibliai történelem» a címe, ezen kérdésnek kellett volna 
szentelni. Megvallom, annyira mohón kaptam ezen rész után, 
hogy először ezt olvastam el könyvéből. S mily nagy volt csa-
lódásom, mikor láttam, hogy Izrael népének történetét Ábrahám-
tól a fogság végéig rendes nyolcadrét alakban 9 oldalon tárgyalja. 
Elismerem s hangsúlyozom, hogy amit ad, azt ügyesen állítja 
bele a világtörténelembe. Ez mutatja, hogy Szentiványi mennyire 
ért a kérdéshez — csak 9 oldal helyett 90 oldalt adott volna. Ne 
mondjuk, hogy ezek mellékes részletkérdések. A magyar nyelvű 
részletesebb és behatóbb tanítást ép azért sürgetjük, mert e kér-
déseket fontosaknak tartjuk. 

Jó lett volna, ha Babylonia történetében a Hamurabi előtti 
korról is tájékoztat benünket. Ababyloni vízözön-eposznál nem szól 
a Scheil-Hilprecht-féle töredékről, mely döntő a két vízözön-elbeszé-
lés egymáshoz való viszonyának megítélésénél. Nem szól Syria tör-
ténetéről, mely szintén többször érintkezik Izrael történetével. 
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Az első könyv harmadik része régiségtan. Mintaszerű: ele-
get ad s világosan. Egyes ó-szövetségi terminusok visszaadása 
idegenszerű. Az ötven évenként megismétlődő annus jubilaeus-t 
én inkább jubileumi évnek fordítanám s nem «örvendetes» (jobel-
től) évnek. 

Második könyv irodalomtörténet. Ez Szentiványi munkájá-
nak alapvető része. A hagyományos iskola hive, de modern 
készültséggel. Sohsem feledi az újabban felvetődött véleménye-
ket s számol velük. Sok jegyzetezéstől menti meg a tanárt, bár 
itt-ott kissé szűkszavú (Jónás, Jób). Minden kérdéshez csatolja a 
Bibliai Commissio odavágó döntését. Védi a Pentateuchus Mózesi 
eredetét. «Az ő terve szerint átgondolt és megírt irodalmi mű.» 
Mózes szóhagyományokat, irott dokumentumokat használt; lehet, 
hogy egyes elbeszéléseknek csak vázlatát írta Mózes, melyet egy 
másik író Mózes felfogása szerint, talán felügyelete alatt, kidol-
gozott. Tárgyalja a Pentateuchus egységét. (Papi kódex, Deutero-
nomium.) A Birák könyvének és a hagiographáknak védi történeti 
hitelességét. Szerettem volna, ha a profetismus racionalista 
magyarázatára is kitért volna és ha a próféták szereplését beállí-
totta volna Izrael történetébe, amint dr. Kmoskó Mihály egye-
temi tanár teszi a prófétákról kiadott litografált jegyzetében. 
Enélkül a sematikus életrajz értéktelen. Elveti a Deutero-Izaiást. 
Röviden tárgyalja a Dániel könyve ellen felhozott történeti nehéz-
ségeket. Nem szól Esdras és Nehemias könyvének kronolo-
giájáról. 

Az Új-szövetség irodalomtörténetében nem találom meg a 
rac. biblia-kritikának szent János evangéliumára vonatkozó taní-
sását s annak cáfolatát (Schwarz, Spitta). A levelek tartalma nem 
kielégítő s nem átlátszó. Az Apocalypsissel mostohán bánik. Nem 
szól az Apocalypsis egységével foglalkozó vitáról, sem az 
apocalyptikus irodalomról, pedig enélkül a növendékek nehezen 
fognak helyes fogalmat alkotni az apocalypsisről mint műfajról. 
Egyebekben legnagyobb elismerés illeti. 

A harmadik kötetben, a szentírási értelmezéstanban jól válo-
gatta össze a legszükségesebbeket. Én feltétlenül hozzá fogom 
csatolni előadásaimban még Székely tanár Hermeneutica-jának 
a szóhebraizmusokról szóló részét. 

Véleményem az egész tankönyvről röviden ez : nagyon 
örülök, a tankönyvnek, kiegészítve történetkritikai jegyzetekkel, 
feltétlenül bevezetem mint tankönyvet, legalább is az Ó-szövet-
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ségnél. Az Új-szövetségi részt tekintve dr. Babura László tan-
könyve jobban kielégít. Nyomása átlátszóbb s többet nyújt, 
pedig latin nyelvű. 

Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 

L'Abbé E. Terrase : LIgnorance religieuse au vingtième 
siècle. 2meedit. Lethielleux, Paris, 1913. 

Mikor ezt a könyvet olvasom, Rheimsot bombázza a német 
tüzérség és a prédául és orvul odadobott csodás székesegyház 
ügyében váltanak jegyzéket a hatalmak. Megrettentő háttér a fenti 
mű ismertetése, mely bizonysága annak, hogy mielőtt — mint a 
hirek mondják — hadászatilag és anyagilag összetörne Francia-
ország, már évtizedek óta rettenetes halált hozott magára a 
szellemi, vallási eldurvulás, a majd öntudatos, majd öntudattal 
vallási és erkölcsi tudatlanság által. 

A La Croix a hírlapirodalom nyári pangását arra használja 
esztendőnkint, hogy közhasznú kérdéseket bocsát olvasói és munka-
társai ítélete és hozzászólásai alá. 1911-ben a vallási tudatlanság 
kérdését vetette fel olvasói előtt s ennek tényéről, okairól, követ-
kezményeiről és orvoslásáról kért véleményeket. De Mun gróf, 
a francia katholikusok vezére, a kérdést és felvetését «századunk 
legfájdalmasabb aktualitásának» mondja, Vine. Vannutelli kardiná-
lis pedig a leghasznosabb, egyéni és közérdekből legfontosabb 
tanulmánynak. Maga Feron-Vrau, a La Croix igazgatója, néhány 
sorban vezeti be a kérdés tárgyalását, de ezek a sorok, amint 
a hazához s a vallás javaihoz hűséges szívnek nagyszerű dobba-
násai, úgy egyúttal minden érdeklődést keltenek a 173 oldalas 
könyvecske iránt, mely röviden összefoglalja a már jelzett beosz-
tás és főcímek alatt mindazon véleményeket és nyilatkozatokat 
(összesen 615-öt), melyeket a kérdésben a La Croixhoz intéztek. 
Mikor Üdvözítőnk, írja Feron-Vrau, a kereszten ellenségeiért 
imádkozott, isteni gondolatával és imádsága igéivel : Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, — átkarolta 
mindazokat, akik a messze időkben ugyanolyan vakságot és 
tudatlanságot tanúsítanak az Úr tanítása és szeretete iránt, ami-
nőt tanúsítottak hóhérai. A mi századunkhoz is, melyet annyira 
jellemez a vallási közönbösség és tudatlanság s annyi istentelenség 
tölt be, ugyanazt mondja az Úr, amit a szamariai asszonyok-
nak mondott : Ha ismernéd az Úr ajándékát . . . Ha ismernék az 
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emberek az Úrnak szeretetét és eucharistiabeli ajándékát, kétség-
telenül, ellenállás nélkül adnák át magukat az Úr eme szereteté-
nek. Ugyanazon hangok ezek, amelyeket üdvözölt X. Pius 
pápa Acerbo nimis (1905. • április 15.) enciklikájában olvasunk, 
mely megállapítja, hogy a lelkeknek jelen elgyengültsége és 
közönbössége, jóllehet-egyéb okokból is származik, főképen a val-
lási tudatlanságban leli magyarázatát, egyúttal a vallási tudat-
lanság szolgál egyéb súlyos bajainknak kínos okául. 

Nyolcvanhármán szóltak hozzá a kérdéshez vagy egyes 
ágaihoz, franciák és külföldi szellemi vezérek, számosan a francia 
főpapok közül, férfiak és nők (vicomtesse de Vélard, a francia 
hazafias liga elnöke), akadémikusok (de Mun gróf, Haussonville, 
Faguet), tanárok (Lavallée, M. H. Joly, Baudrillart, Bertrin), pol-
gári foglalkozású férfiak, politikusok (Flourens), lapok vagy munka-
társaik (Aubry, Franc, Sentenac, a Semaine'religieuse de Langres). 

A vallási tudatlanság fényeinek feltárása igen tanulságos 
fejezete a könyvnek. A nyilatkozatok egyfelől e tudatlanság nagy-
ságára és veszedelmére mutatnak rá, másfelől a tudatlanság pél-
dáit tárják fel és pedig úgy a művelt osztályhoz tartozó katholi-
kusoknál, mint az egyszerű embereknél. Jellemző dolog, hogy ez a 
tudatlanság, közönbösség, a vallási déroute egészen általános 
Franciaországban. Egyik vidék sem különb a másiknál : a toulousei 
érsek és a lavali püspök, a perigueuxi püspök és a besançoni 
vikárius, Franciaország szivéből Odelin egyformán szomorú képet 
festenek a katholikusok, még a hitvalló és cselekvő katholikusok 
vallási tájékozatlanságáról és tudatlanságáról is. Természetes dolog, 
hogy az irók nem szólnak arról, milyen e tudatlanság mellett a 
benső élet a katholikusokban, de tudnivalóan ennek a képe sem 
lehet vigasztaló abban a vallási ismereteket, vallásos könyveket 
ignoráló, katekizmustalan világban. Nem titkolhatom azonban, 
hogy a példákban itt-ott túlzást is látok. Az irók sokan igen 
magasra helyezik, a katholikus világiaktól elvárható vallási kul-
tura fokát. Hogy a középkornak, a XVI. századnak történetét 
némely katholikusok helytelen világításban látják, hogy a hexaëme-
ron, a bibliai csodák kérdésének mai állapotát, az egyházi 
hatalom függetlenségének, a hierarchia isteni alapításának tételeit 
nem ismerik vagy nem helyesen ismerik vagy az ezekre vonat-
kozó helyes álláspontot megvédeni nem tudják, hogy a pórnép 
közt sokan vannak, akik a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása 
és Szűz szülése titkait összezavarják, ez is vallási tudatlanság ugyan, 
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de nem minden esetben olyan, hogy túlzás nélkül lehetne oda-
állítani a vallási tudatlanság példájául. Világosabban és prakti-
kusan ír a versaillesi szeminárium rectora: száz ember közül, 
aki itt az utcán lót-fut, nincs öt, aki sikerrel tudná kiállani a 
vizsgálatot azokból a kérdésekből, melyeket a kis gyermekeknek 
első szent áldozásuk alkalmával adunk. 

Az okok közt, melyek e sivár állapotra vezettek, sok van, 
mely közismert és amilyen szinte banális, annyira szomorú. 
A francia szabadkőművesség támadásait, lassú, kegyetlen munká-
ját a vallásosság ellen Keller ezredes, kath. vezérférfiú beszéli el, 
az atheus törvényhozásról de Mun gróf ír. A tudományos és 
közéleti előítéletek, a vallástalan iskolák, a vallástanítás elégtelen-
sége, a vallásos mezben megjelenő, de különben csak szenti-
mentális könyvek (Bertrin), a rossz, a színtelen sajtó stb. szere-
pelnek mint okok. Nem találom az okok közt a családi nevelés 
hiányosságát, az atyai tekintély csődjét, a nyilvános játékok, az 
utca romboló hatását. 

Lacordaire egyik konferenciájában a sassal hasonlítja össze 
a kath. tanítást. Üldözés, golyó nem fogta a nemes, öreg sast, 
mint a kath. tanítást sem tudta semmiféle ellenséges hatalom 
leszállítani, sem megszentelő, sem tudományos fenségéből. Ha 
azonban egyszer a viharral való vívásban kifárad a sas, jönnek az 
orvmadarak s mivel képtelenek karmaikat a sasnak szivéig 
mélyíteni, legalább tollait tépik ki. Az előbbi idők vallási tudat-
lansága a jelen nemzedékekben általános szkepticizmust, a szociá-
lis életben antiklerikálizmust, a családi életben züllést, az egyén-
ben teljes és hallatlan immoralitást teremtett. így panaszolják 
a La Croix levelezői, ezek a vallási műveltség hiányának követ-
kezményei, a kitépett tollak helyén maradt sebek, melyek annál 
kínzóbbak és kegyetlenebbek, mert Franciaország élete teljesen 
öszenőtt a vallással, mondjuk a katholicizmussal s ennek minden 
sebe Franciaország gyötrelme, ha nem katasztrofális megpróbál-
tatása. Hogy hová jutott a francia közélet a vallási műveltség 
ignorálása útján, Soulange-Bodin eylaui plébános ezzel mutatja 
meg: plébániájában (50.000 lélek) alkalmas időben vallásos kon-
ferenciákat rendezett férfiak számára, hírneves szónokokat hívott 
meg, akiknek meghallgatására azonban 200-nál több férfiút soha-
sem tudott összetoborozni. Általában is keserűséggel említik a 
La Croix levelezői, hogy a francia nép nem is vallási kérdések 
iránt való érdeklődését, hanem általában minden idealizmusát 
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(külön fejezet van a nyilatkozatokból a könyvben e cím alatt: 
La prédominance des intérêts matériels) elvesztette. Ezért kép-
telen józan gondolkodását megőrizni, pl. a militarizmus kérdésé-
ben és többen jósolják, hogy egy háború végzetes lehet a fran-
ciákra, mert bombavetésre, forradalmakra csak képesek, de harci 
erőfeszítésekre képtelenek. Ebből a jóslatból valami hamarább 
igazolódik, mint a Madame Thébes jóslata. 

A könyvnek végső fejezete a vallási tudatlanság orvos-
szereit adja. Egy korkép azokról az óriási vállalkozásokról, kemény 
küzdelmekről, melyeket a francia papság főpásztoraival élén 
sikeresen megoldani akar. Új generációt nevelni nem elég, vissza 
kell hódítani az elvesztett területeket; a mai társadalomnak 
rekrisztianizációja, ez a jelszavuk. A munkának eszközei ugyan-
azok, melyeket az omnia restaurare in Christo nevében mind-
nyájan használnak, de dacára a roppant felhős égboltnak, mely 
alatt küzdenek, valami igen értékes és csillogó szellem hatja át 
a hozzászólások és tanácsok halmazát: a lelkesség és bizalom, 
hogy mint a rennesi érsek írja, még semmi sem késett el és 
Franciaország jövője megérdemeli mindazon erőfeszítéseket, melye-
ket Isten ügyéért a haza oltárára hozhatnak. 

Budapest. Dr. Wolkenberg Alajos. 

Lambert: Ad vos, o sacerdotes. Méditations Sacerdotales 
sur l'exhortation de S. S. Pie X au clergé catholique. Paris, 
1913. 281 oldal. Ára 3*60 K. 

Az apostoli tűz inspirálta exhortatiót, melyet Szentséges 
Atyánk 1908 augusztus 4-én pappá szenteltetésének 50 éves 
jubileumán a katholikus papsághoz intézett, mint drága ajándékot 
és emléket őrzik papjai, kiket hála köt Lamberthez, az apostoli 
misszionáriushoz, hogy ahhoz, részekre osztva, szebbnél szebb 
elmélkedéseket irt. Az elmélkedések három csoportra oszlanak: 
1. a papi életszentség szükségessége (21 elmélkedés); 2. annak 
természete és gyakorlása (12 elmélkedés) ; 3. módok és eszközök 
annak megszerzésére (31 elmélkedés). 

A szerző szemei előtt a lelkipásztorkodásban élő és működő 
papok lebegtek, kiknek rövid és praktikus elmélkedéseket szánt, 
hogy alkalmuk legyen a Pásztor szerető szivének melegét átérezni, 
érzéseit átélni, gondolatait magukévá tenni, apostoli lelkesedésé-
ből erőt és buzgóságot meríteni. Mint a rózsatőről a virágok, 

Religio, h i t tud . és bölcs, folyóirat . 46 
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úgy bontakoznak ki a gyakorlatias elmélkedések a Szentatya 
szavaiból. 

Az elmélkedéseken végig vonul a Szentatya programmja: 
restaurare omnia in Christo. A buzgó pap, miután «copie vivante 
du divin modèle», fáklya, mely világit; példája ékesen szóló 
prédikáció, buzdítás és indítás az erényes életre. Az életszentég-
nek egy törvénye van és ez Krisztus. Ő nem akart modell lenni 
«az emberek ezen vagy azon osztályának, az emberiség ezen vagy 
azon korszakának; ő minden ember és minden korszak példája» 
(129). Ne keressen azért a pap mást, kit kövessen, Krisztuson 
kívül, ki nem változik «progredientibus saeculis, sed idem 
lieri et hodie: ipse et in saecula.» Ha öszszefoglalni akarnók, 
ez a Szentatya buzdító szavainak összege és a Szentatya apos-
toli intelmeinek minél tökéletesebb megvalósítása a pap életének 
minden napján és működésének minden terén, ez az elmél-
kedések célja. Enélkül «pro nihilo fere, si quae sacerdos 
verbo tradat, exemplo suo non comprobet». 

Budapest. Dr. Wéber Pál. 

Summa Philosophiae Christianae, auctore Josepho Donát 
S. J. Dr. Theol. et Professore in Universitate Oenipontana. 
Oeniponte, typis et sumtibus Feliciani Rauch. 

I. Logica (VIII. és 149 old.) 
II. Critica (VIII. és 180 old.) 

III. Ontologia, editio 2. et 3. (V. és 206 old.) 
IV. Cosmologia (VIII. és 306 old.) 

V. Psychologia (VIII. és 288 old.) 
VI. Theodicea, editio 1. et 2. (VI. és 227 old.) 

Örömmel jelentjük, hogy P. Donát filozófiája, mely eddig 
kézirat gyanánt nyomatva az innsbrucki egyetemi és más theo-
lógiai hallgatóknak szolgált tankönyvül s melynek 3 kötetét, a 
Logikát, Ontologiát és Psychologiát, P. Donát 1910-ben bocsá-
totta nyilvános használatra, most már teljes egészében megjelent; 
az Ontológiának pedig már 2. és 3. bővített kiadása áll rendel-
kezésünkre. 

A szerző a scholastica philosophiának hive. Mindazonáltal 
nem zárkózik el a modern vívmányok elől sem ; értékesít, amit 
csak értékesíteni lehet. Nagy olvasottságában mély tudással tár-



IRODALMI ÉRTESÍTŐ 699 

gyalja az újabb philosophusokat is; gazdagon idéz munkáikból, 
hogy így a hittanhallgatók a modern philosophusokkal is meg-
ismerkedhessenek, tanaikat saját kifejezéseikkel, hogy úgy mond-
jam, saját ajkukról hallják s ezáltal képesek legyenek azokról 
helyes Ítéletet alkotni. így egyrészt tanulmányaikban maguk 
nem fognak tévutakra jutni, másrészt pedig majd meg tudnak 
felelni arra a sok nehézségre, melyet lépten-nyomon hallhatni. 

Nagy előnye P. Donát műveinek, hogy szemináriumokban 
tankönyveknek igen alkalmasak. Ugyanis az idő rövidsége miatt 
az apró betűs és csillaggal jelzett részletek elhagyhatók anélkül, 
hogy ezáltal a teljes összefüggés szenvedne; másrészt azonban, 
kiknek ideje megengedi, magán úton foglalkozhatnak az előadá-
sokon kihagyott kérdésekkel is. A mű nyelvezete rövid és velős, 
de mégis igen világos. 

I. A Logika elején találjuk a philosophia meghatározását 
felosztását, a hithez való viszonyát. A philosophia és hit közti 
viszony megjelölése után szerző röviden tárgyalja a scholastica 
philosophia kialakulását. A scholastica philosophia Aristoteles 
bölcseletén alapszik s az egyházat mindenkor negativ norma 
gyanánt elismeri, amennyiben semmit sem állít, amit az egyház 
tagad és semmit sem tagad, amit az egyház állít. Ha a schola-
stica philosophia az ujabb kor követelményeit is szem előtt tartja, 
a történelmi és kísérleti tudományok vívmányait magáévá teszi, 
az actualis kérdéseket is tárgyalja, a modern tévelyeket cáfolja, 
joggal nevezhető neoscholastica philosophiának. Ha napjainkban 
valamely philosophus munkája igényt tarthat a neoscholastica 
philosophia címre, úgy kétségkívül P. Donát művét megilleti e 
megtisztelő cím. Miután a szerző visszautasítja az ellenvetéseket, 
melyeket a scholastica philosophia ellen felhozni szoktak, áttér a 
tulajdonképeni Logika tárgyalására (18. old.) 

A Logika két részre oszlik. Az első rész a gondolkodás 
elemibb alakjairól (de idea, de judicio, de ratiocinio) értekezik, 
a második rész a gondolkodás tudományos formáit (a meghatáro-
zást, a felosztást, az érvelést és a módszert) öleli fel. 

Felette érdekesek azon részletek, melyekben a beszédről és 
írásról (47—51. old.), a szavak különféle alakjairól (51—68. old.), 
a szavak helyes használatáról és magyarázatáról (63—65. old.), a 
valószínűség számításának alapelveiről (133—134. old.) ír. 

Az elméletet találó példák fűszerezik, melyek főleg kezdő 
philosophusnak nagy segítségére vannak. 

46* 
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A függelék a vitatkozás művészetébe vezeti be az olvasót 
(147—137. old.) s végül a gyakoribb distinctiók jegyzékét közli. 
(147—149. old.) 

Esetleges félreértés elkerülése céljából megjegyezzük, hogy 
a 63. oldalon a következő mondat, «Suppositio disiuncta et 
disiunctiva adest, prout terminus sumitur pro individuis deter-
minatis vei indeterminatis» helyesen értendő. Minthogy ugyanis 
szerző első helyen említi a suppositio disiunctát, könnyen azt 
gondolhatná valaki, hogy ezzel akkor van dolgunk, mikor hatá-
rozott egyedekről van szó, ellenkezőleg suppositio disiunctivá-
val, mikor az egyedek nincsenek meghatározva. Pedig ennek 
épen megfordítottja felel meg a philosophiai terminológiának. 
Ha az egyedek meg vannak határozva, akkor a suppositiót disi-
unctivának nevezzük; ha azonban nincsenek meghatározva, akkor 
disiunctának. — V. ö. Aug. Lahousse: Praelectiones Logicae, 
1889. pag. 35.— S. Schiffini: Principia Philosophica, 1892. n. 59.— 
Tilm. Pecch: Institutiones Logicales I. (1888.) n. 253.— Car. 
Willems : Institutiones Philosophicae I. (1906.) pag. 34.— Joan. 
Jos. Urraburu: Institutiones Philosophicae I. (1908.) pag. 192., 193. 
Car. Frick: Logica, 1908. n. 45. — Const. Gutberlet: Logik und 
Erkenntnistheorie, 1909. pag. 27.— Egyébként L. Donát is így 
érti e két suppositiót, de az idézett mondat mégis könnyen adhat 
alkalmat helytelen magyarázatra. 

A Logikában L. Donát még nem igen foglalkozhatott a 
modern kérdésekkel; de annál bővebben teszi ezt philosophiájá-
nak többi kötetében. 

II. A Kritikában a szokásos ismerettani tételeken kívül tár-
gyalja a kritikai idealismust, a subjectivismust, autonomismust, 
psychologismust, phaenomenalismust, pragmatismust (44—56. old.) 
stb. A színeket (qualitates sensibiles) illetőleg a scholastikusok 
elmélete mellett közli a fizikusok érveit is. (99—107. old.) Külön 
tételt szentel a szabadgondolkodók megcáfolására. (173—180. old.) 
S joggal állíthatjuk, hogy ha valaki, akkor minden bizonnyal 
«Die Freiheit der Wissenschaft» cimű kiváló műnek tudós szerzője 
hivatott e kérdés tárgyalására. 

Sűrűn idéz az újabb kor philosophusainak műveiből, és 
pedig a korrekt latin fordítás mellett közli az eredeti német, 
francia, angol nyelvű szöveget is. Ez idézetek rendkívül értékessé 
teszik P. Donát könyveit; ugyanis amellett, hogy olvasóit a scho-
lastica philosophia csarnokaiba vezeti, megismerteti velük a 
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modern bölcselőket is, úgy, hogy senki sem fogja P. Donát 
tanítványait egyoldalúságról vádolhatni. 

III. Az Ontologia első kiadása 1910-ben jelent meg; most 
már a 2. és 3. kiadás áll rendelkezésünkre. A könyv elején a 
Metafizika meghatározása és felosztása után a Metafizika történe-
tének áttekintését találjuk; szerző bemutatja a Metafizika jelen 
szomorú helyzetét is, ugyanis főleg Bacon, Locke, Hume, Comte 
óta a Metafizika mindinkább háttérbe szorult, míg végre Kant 
azt hitte, hogy neki sikerült a Metafizika lehetetlenségét is be-
bizonyítani. P. Donát röviden bebizonyítja a Metafizika lehető-
ségét s bemutatja a Metafizika fontosságát. 

Az Ontológiában P. Donát részletesen értekezik a jóról, 
szépről, a különféle okokról; külön tételt állít fel a «princípium 
causalitatis naturalis clausae» ellen (187—191. old.), melyben 
Wundt, Riehl, König E., Jodl ellen a zárt természetes okság 
elvének tarthatatlanságát kimutatja és bebizonyítja, hogy vala-
mely eredmény létrehozására a felsőbb ok is mindenkor meg-
felelő ok, más szóval az oknak nem kell szükségképen az ered-
ménnyel egy rendben lennie, hanem lehet felsőbb rendű is. 

IV. A Cosmologia két részre oszlik. Az első rész (de natura 
rerum corporearum) tárgyal a testek tulajdonságairól, tevékeny-
ségéről és szerkezetéről, továbbá a növények és állatok életéről. 
A második rész (de mundo corporeo universo) értekezik a világ 
tökéletességéről, az anorganikus világ és az organismusok kelet-
kezéséről. A kémiai atomoknál beszél P. Donát a radioactivitás-
ról (120—123. old.). Érdekes a 26. tétel: «Probabile est, non 
tantum terram nostram hominibus incoli, sed etiam in aliis stellis 
ncolas rationales habitare vei aliquando habitaturos esse». E téte-

lével P. Donát csatlakozik több kiváló tudós nézetéhez; így 
vélekedtek ugyanis többek között Nicolaus Cusanus, Galilei, 
Kepler, Newton, Leibniz, Kant, Laplace, Huyghens, a két Herschel, 
Secchi, Brewster, Gausz, Flammarion, Proctor, Braun, Pohle és 
mások. A Cosmologiában látható 24 ábra nagyban elősegíti az 
elméletek értelmét. 

V. A Psychologia elején P. Donát kifejti, mily értelemben 
engedhető meg a psychologia felosztása kísérleti és elméleti 
lélektanra. Néhány történeti adat közlése után megjelöli a lélek-
tan forrásait és helyes módszerét. 

Az 1. fejezetben P. Donát tárgyal az emberi test szerveze-
téről, az idegrendszerről, úgyszintén a lélek képességeiről általá-
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ban, a 2. fejezetben értekezik a vegetativ életről és a vitális 
mozgásról, a 3. fejezetben az érzékekről; a 4.-ben az értelemről, 
a 4. fejezetben kétségkívül érdekes az emberi nyelvről szóló 
articulus. Az 5. fejezet ismerteti az ember vágyó-képességét; a 
6. fejezet a lelki élet módozatairól tárgyal. A lelki élet változatai 
között bővebben fejtegeti P. Donát a hypnotismust, a telepathiát, 
a «második látást» (second sight), a spiritismust s egyéb lelki 
betegségeket, ú. m. neurastheniát, hysteriát stb. A 7. fejezet tárgyal 
az emberi lélekről, végül a 8. fejezet az ember eredetéről. 

Mint a Cosmologia, úgy a Psychologia is számos (30) ábrát 
közöl, melyek az emberi test alkatrészeit mutatják be. 

VI. A Theodicea a philosophia koronája, tárgya ugyanis a leg-
magasztosabb, maga az Isten. P. Donát kiváló gondot fordított 
művének e részére. Különös alapossággal tárgyalja az 1. fejezet-
ben az isten-érveket, melyek ismerete épen napjainkban igen 
fontos. Ez érveket tizenkét csoportra osztja a szerző és nem 
kevesebb, mint huszonegy bizonyítékot hoz Isten léte mellett. Az 
egyes argumentumokat részletesen kifejtve találja az olvasó ; az 
érvek után következnek az ellenvetések s ezek megoldása. Ez 
articulus bő anyagot nyújt alapos és felette hasznos konferen-
ciákra. 

A Theodicea 2. fejezete Isten lényegéről és attribútumairól; 
a 3. fejezet Isten életéről, tudásáról, akaratáról ; végül a 4. fejezet 
Istennek kifelé való működéséről értekezik. 

Talán P. Donát művének forgatásánál némelyeknek úgy 
tetszhetik, hogy a tudós szerző részletesen tanulmányozta és tár-
gyalta ugyan a modern philosophusokat, de a régi scholastikus 
bölcselőket még jobban méltányolhatta volna, egyik-másik kér-
dést, melyet a scholastikusok bőven fejtegetnek, P. Donát is rész-
letesebben tárgyalhatott volna. így pl. igen röviden ír az Ontoló-
giában a relatiókról. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azt a célt, mely P. Donátot művének megírására bírta s szeme 
előtt lebegett. Szerző az olvasót a philosophia ismeretébe be akarta 
vezetni úgy, hogy az olvasó a modern bölcselőket is megismerje. 
Neo-scholastica philosophiát akart P. Donát nyújtani, de anélkül, 
hogy műve túlságosan bő legyen, hanem alkalmas tankönyvül 
szolgálhasson. Ez okból joggal gondolhatta, hogy ha egyes téte-
leket, melyekről a scholastikus bölcselők hosszan írnak, csak 
rövidebben érint, az olvasó nem fog kárt szenvedni; mert ha 
valaki bővebben óhajtja a tételeket tanulmányozni, minden scho-
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lastikus szerző kellő felvilágosítással fog szolgálni. A modern phi-
losophusokat azonban megfelelő kritikával tárgyalva nem találja 
meg egykönnyen az olvasó. Ezért megbecsülhetetlen szolgálatot 
tett P. Donát művének közrebocsátásával s őszinte hálás elisme-
rést érdemel. 

Innsbruck. Dr. Erdőssy Gyula S. J. 

Járosy Dezső. Az egyházi zene és a papság. Tíz konferencia 
az egyházi zene köréből. Temesvár, 1913. 161 1. Ára 3 korona. 

X. Pius pápa egyházzenei reformját, amelyet hazákban is 
kiválóan végrehajtani törekszenek, senki sem terjeszti talán hatható-
sabban szóval és tollal, mint az előttünk levő mű szerzője. 

Az 1912. év nyarán megtartott mária-radnai első papi korális 
kurzus tíz előadását adta ki könyvben Járosy Dezső. Papoknak 
tartotta a kurzust, de könyve szól mindenkinek, aki csak az egy-
házi zenével valamiképen foglalkozik, így a papságon kívül a 
karnagyoknak, kántoroknak, sőt a növendékpapok is sokat tanul-
hatnak belőle zeneliturgiai tanulmányaik kiegészítésére. 

A nagy gyakorlati érzékkel megírt előadások keretében az 
olvasó megismeri a valódi egyházi zene fogalmát, a liturgia, az 
istentisztelet kiegészítő részét. Bőséges útmutatásokkal szolgál, 
hogy mit kell tennie a liturgikus zene érdekében a papságnak, 
a karnagyok- és kántoroknak; s ezek olvasása keretében meg-
ismerjük az egyház zeneliturgiai előírásait. 

Pompás felvilágosításokat ad Járosy abban a kérdésben, 
miként lehet mindenhol, még a legegyszerűbb falusi templomban 
is keresztül vinni a liturgikus zene reformját. Természetesen 
ráutal arra is könyvében, kiken fordul meg a dolog. Először is 
a «rector ecclesiae» és a kántor jóakaratú ügybuzgósága szükséges 
továbbá mindkét fél részéről az ügynek és azok eszközeinek 
szorgalmas tanulmányozása, tanulása és tanítása. Ezen dolgok 
megdönthetnek minden elfogultságot a cecilianismus tervei s 
céljai ellen. 

Szerző rendkívül nagy olvasottsággal bir, amely műveiben 
lépten-nyomon tapasztalható s azok értékére válik. Itt-ott azonban 
elmulasztja az egyéni kritikát alkalmazni. Helyenkint a régi német 
cecilianisták befolyása alatt áll s ebből kifolyólag oly elveket 
vall (42.1.), amelyek azok kezdő stádiumát jellemzik, s amely elveket 
már elhagytak. A német cecilianismus, ha sok dologban fedi is 
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teljesen az egyház álláspontját az egyházi zenét illetőleg, még 
sem az a hivatalos approbált fórum, amelynek magát feltünteti. 
Szerző is némely kérdésben a német cecilianismus által felállított 
szabályokat mint az egyház által előírt törvényeket kívánja 
megtartatni. 

Szerző gyakorlati célt tűzött ki maga elé a mű megírása 
alkalmával, ép azért feleslegesnek találom a sok esztétikai fejte-
getést a tisztán praktikus tárgyú előadásokban. 

A palesztrina-stilusra vonatkozó előadás mindenben helye-
selhető, csak sajnos, hogy ezen irány a gyakorlatban nagyon 
kevés helyen érvényesül. 

Szerző a VIII. előadásban a hangszeres zenéről és a klasz-
szikusokról szól. E kérdés még nagyon is vita tárgya. ízlés, be-
látás dolga ez. Attól kell azonban tartani, hogy ez zeneileg 
kevésbbé képzett papsághoz szólva fogalomzavart idézhet elő. 

Eltekintve azonban ezen csekély nézeteltérésektől, szerző 
művét igen nagy jelentőségűnek tartom. Szigorú álláspontot kép-
visel a liturgikus zenét és ennek reformját illetőleg. Melegen 
ajánljuk a könyvet a kath. magyar papságnak, karnagyoknak, 
kántoroknak. Egyházi zenénk reformja hazánkban még a kezdet 
stádiumában van. E kezdő lépést folytatnunk kell s be is kell 
fejeznünk. S hogy erre buzgóságot, munkakedvet s útmutatást 
nyerjünk, olvassuk el Járosy ezen művét. 

Budapest. 
Dr. Trinkl Kálmán. 



S I Ó N D A L A I B Ó L . 
A 44. (a Septuaginta szerint 43.) zsoltár. 

Hallottuk, Isten, őseink beszélték 
Régmúlt időkben tett csodáidat : 

Midőn elűzted a pogányt előlük, 
Népednek adva minden birtokát. 

Nem fegyverükkel szerzék ők e földet, 
A diadalt nem karjuk vívta ki : 

Hanem dicső jobbodnak nagy hatalma 
S arcod derűje, mert szeretted őket. 

Teáltalad győztük le támadóink, 
És ellenink nevedben törtük össze. 

Ó, mert nem íjam az, miben reménylek, 
S nem kardom élében vagyon bizalmam : 

Nyugtot Te adtál ellenségeimtől, 
Megszégyenítve minden gyűlölőnket. 

Azért dicsérünk téged mindörökké 
S zengünk nevednek hálaénekekkel. 

De ime ! elhagytál s megszégyenültünk, 
Nem volt velünk segélyed harcainkban. 

Azért futánk, gyalázattal borítva 
S kedvükre fosztogattak üldözőink. 

Vásárra vitt juhokként szerte züllénk, 
Szétszórtad a népek közt hiveid ; 

Mint ócska árut olcsón vesztegettél, 
Árán alul adtál túl népeden. 

Szomszédaink előtt gúny tárgya lettünk, 
Gyaláznak és csúfolnak ellenink. 

Közpéldaszóvá lett gyászos bukásunk, 
Ránk a pogány fejét csóválva néz. 
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Gyalázatunk minden nap újra érzem, 
Szemem lesütve szégyenpírban ég, 

Midőn a gúnyolok szidalma ránk hull 
S a bosszúálló ellen ránk nevet. 

Minden reánk jö t t . . . és még sem feledtünk, 
És szent frigyedtől el nem tért szivünk. 

Nem távozánk el tőled, ó nagy Isten 
S ösvényid el nem hagyták lábaink. 

Hiszen ha elfeledtük vőn' Urunkat, 
Karunk emelve bálványistenekhez : 

Vájjon ne tudta volna azt meg Isten, 
Ki a sziveknek rejtekébe lát? 

Kelj föl tehát, ó Istenünk, ne szunnyadj, 
Ébredj s ne vess el minket mindörökre ! 

Arcod miért fordítád el mitőlünk, 
Feledve gyászos sorsunk, esetünk? 

lm ! porba sujtá lelkünk a gyalázat, 
Testünk egész a földig görnyedett: 

Ó kelj föl s üdvöddel ránk tündökölve, 
Üzd el sötétlő éjét bánatinknak ! 

Gyöngyöstarján. Hellebronth Miklós. 

P A T R O L Ó G I A I S Z A K S Z E M L E . 

A legutóbbi idők patrológiai munkái nagyrészt szöveg-
kiadások. 

1. A Migne-íéXt gyűjteménynek igen sok kötete az újabb 
fölfedezések folytán teljesen elavult. Ezért indította meg a bécsi 
császári akadémia már 1866-ban a latin egyházi írók új szöveg-
kritikai kiadását Corpus scriptorum eccl. latinorum cimen, mely-
ből 1913-ban a következő kötetek jelentek meg: S. Ensebii 
Hieronymi In Hieremiam prophetam libri sex. (Opera Sect. II. 
pars I) Recensuit Sigofredus Reiter. (Wien, Tempski; Leipzig, 
Freytag.) Vol. LIX. Jeremiás első 32 fejezetét öleli fel a kom-
mentár. A terjedelmes Prolegomena a mű keletkezésének idejé-
vel, az alapul szolgáló szövegnek a mai Vulgátától való eltéré-
seivel, a szövegkritikához felhasznált kódexekkel stb. foglalkozik. 
Azonkívül három, a munka használatát rendkívül megkönnyítő 
Indexe van a könyvnek: I. Index scriptorum, II. nominum et 
rerum, III. verborum et locutionum. 
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S. Aurelii Augustini opera (Sect. VIII. p. I.): De peccatorum 
meritis, de Spiritu et littera, de natura et gratia, de natura et 
origine animae, contra duas epistolas Pelagianorum. Ree. C. F. 
Urba et I. Zycha. Vol. LX. A Praefatio az egyes munkák célját 
és tartalmát fejtegeti s a felhasznált kódexekről számol be. 
A szöveg után e kötetben is három igen kimerítő Index kö-
vetkezik. 

S. Ambrosii opera pars V. Expositio Psalmi CXVIII. Ree. 
M. Petschenig. Tulajdonképen 22 hosszabb beszédből áll e kom-
mentár, a Szentírásban jártas klerikusoknak és laikusoknak szánva 
s számottevő szent Ambrus exegetikai munkái közt. A kritikailag 
alaposan megrostált szöveg mellett jó tájékoztatást nyújtó Prae-
fatio és 3 Index van a könyvben. 

2. Az egyházatyák kempteni (Kösel) bibliothékájának (Bib-
liothek der Kirchenväter) német nyelvű kiadását (megindult 1869-ben 
s 79 kötetből állt) 1911. óta második kiadásban indította meg 
O. Bardenhewer többek közreműködésével. Szerencsés németek, 
akiknek az egyházatyák legjelesebb művei anyanyelvükön válnak 
megközelíthetőkké. A 10. kötet volt: Des hl. Makarius des Ägyp-
ters fünfzig geistliche Homilien, a 11.: Des hl. Kirchenvaters 
Augustinus Vorträge über das Evangelium des hl. Johannes 
(II. Band), legutóbb pedig ezek jelentek meg: Frühchristliche 
Apologeten. Aus dem Griechischen (bezw. Syrischen) übersetzt. 
1913. Band 12. Az általános bevezetést Rauschen írta. Azután 
következnek Aristides (K. Julius). Justinus (Rauschen), a Dio-
gnetushoz írt levél (u. a.), Tatian (Kukula) és Athenagoras (Eber-
hard) apologiái, mindegyik előtt a fordító bevezetésével az illető 
apologeta életéről, műveiről, a vonatkozó irodalomról s magáról 
a lefordított apologiáról. Des hl. Athanasius ausgewählte Schrif-
ten aus dem Griechischen übersetzt. Vier Reden gegen die 
Arianer (Stegmann), vier Briefe an Serapion und der Brief an 
Epiktet (Lippl) Band 13. A bevezetések fő és megbízható tájékoz-
tatást adnak, a fordítás könnyen folyó. 

3. Dr. G. Rauschen, bonni egyetemi tanár Florilegium 
patristicum címmel, főképen szemináriumi gyakorlatoknál való 
használat céljából e g y - e g y kiválóbb egyházatya munkáját vagy 
az atyák legnevezetesebb helyeit tárgyi rokonság szerint csopor-
tosítva adja ki. Most (1914) jelent meg a 9. füzet: Textus ante-
nicaeni ad Primatum Romanum spectantes. Digessit, vertit, 
adnotavit G. Rauschen. Az atyák szövegén kívül hozza a szent-
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irási helyeket is. A görög mellett mindenütt megvan a latin for-
dítás is. A 8. füzet (1913.) Minucius Félix Octaviusa volt. 

4. Funk legértékesebb munkái közé tartozik az apostoli 
atyáknak általa eszközölt kiadása. A II. kötet imént jelent meg 
harmadik kiadásban e cimen: Patres Apostolid. Editionem Fun-
kianam novis curis in lucem emisit Franciscus Diekamp. Vol. 
II. Tubingae. 1913. Az első 90 lap a Prolegomena-t tartalmazza. 
Funk nézeteitől csak nagy ritkán kellett eltérnie a kiadónak. 
Maga a szöveg már több helyen különbözik a régitől, amennyi-
ben a legújabb kutatások eredményei is felhasználtattak. Két 
Index zárja be a könyvet: locorum s. scripturae és vocabu-
lorum. Az apostoli atyák kiadásai közt egyike a legjobbaknak 
a Funk-féle. 

5. Kirchenväter und Klassizismus. Stimmen der Vorzeit 
über humanistische Bildung von Joseph Stiglmayr S. J. (Ergän-
zungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach 1913.) Nem szak-
tudósoknak, hanem szélesebb köröknek szánt, de mindamellett 
alapos és teljesen megbízható dolgozat arról a kérdésről, hogy 
mi az egyházatyák nézete a klasszikus műveltségről. Különös 
aktualitást ad a műnek az a körülmény, hogy napjainkban is 
nagy harc folyik a klasszikus tanulmányok körül és ugyancsak 
vitatkoznak a fölött, hogy vájjon és mily mértékben neveljük az 
ifjúságot a régi klasszikus műveltség talaján. Stiglmayr az apos-
toli atyákon kezdve megszólaltatja az ókor összes görög és latin 
egyházi iróit s bemutatja az antik klasszikus irodalomról való 
felfogásukat, végül pedig összegezi az eredményt, ami nem más, 
mint hogy a legnagyobb részük és köztük a legkiválóbbak elis-
merik a pogányság szellemi vívmányainak értékét és vallják azok 
megőrzésének szükségességét, habár annak is tudatában vannak, 
hogy óvatosan kell azokat használni. A klasszicizmus veszélyé-
nek túlbecsüléséből származik a nem jelentéktelen kisebbségnek 
elutasító magatartása. 

Pécs. Dr. Sipos István. 
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A L E L K I P Á S Z T O R K O D Á S T A N ÉS MELLÉK-
TÁRGYAINAK SZAKSZEMLÉJE. 1 

1. Lelkipásztorkodástan. 
Szükségesnek tartjuk, hogy első szakszemlénkben a szorosan 

vett újdonságokon kívül azokra a legnevezetesebb müvekre is 
kiterjeszkedjünk, amelyek a lelkipásztorkodástan irodalmát az 
utóbbi két év folyamán gazdagították. 

Különös örömünkre szolgál, hogy szemlénket magyar művel 
kezdhetjük, még pedig olyan könyvvel, amely becsületére vál-
hatnék bármely nemzet theológiai irodalmának. Ez a könyv 
Mihályfi Ákos dr., a pesti egyetem pasztorális tanárának « Ige-
hirdetése-e (Budapest, 1912. 466 1. 6 K), amely három kötetre 
tervezett könyvének első kötete. Az igehirdetés homiletikát, kate-
chetikát és hodegetikát foglal magában. A második kötet «A nyil-
vános istentisztelet» fogja adni az általános és részletes liturgiát; a 
harmadik, «Az emberek megszentelése» a szentségek kiszolgál-
tatásának szertartásait. Az «Igehirdetés»-ről bővebben szólni e 
helyen nem akarunk. A róla megjelent bírálatok -— lapunkban 
1912, 590. s köv 1. — a legnagyobb elismerés hangján szólnak 
a műről; itt csak gazdag s további munkálkodásra különösen 
serkentő irodalmi utalásait akarjuk még kiemelni. Vidéki theo-
lógiáink bizonyára nem késlekedtek e tankönyvet bevezetni, 
s kívánatos is volna, hogy minél több fiatal levita lelke alakul-
jon ennek a könyvnek szent tüzénél, melvnek kitűnő szerzője 
minden sorával a lelkek üdvét s az egyház sikeres munkáját 
óhajtotta szolgálni. 

Nemrégen jelent meg egy weidenaui theológiai tanárnak, 
Schubert Ferencnek: Grundzüge der Pastoraltheologie (Graz *md 
Leipzig, 1913. XX+578 1. fiizve 960 K, kötve 12 K) c. lelki-
pásztorkodástani könyve, amely három részben pasztoralist, 
liturgikát és homiletikát nyújt, ellenben teljesen elhagyja a 
katechetikát. A szerző előszavában azzal indokolja ezt, hogy az 
osztrák theologiákon szinte kivétel nélkül külön tanára van a 

1 Minthogy azok a meglehetősen heterogén tárgyak, amiket Rautenítrauch 
a «theologia pastoralis» név alatt összefoglalt, ma még nem tudtak elválni 
egymástól, a szorosan vett lelkipásztorkodástanon kívül a liturgika, homiletika 
és katechetika szakszemléjét is itt fogjuk nyújtani. 
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katechetikának, s az iskolai hitoktatási állapotok is oly elütőek 
a különböző helyeken, hogy a katechetikának «alapvonásait» 
könyvének korlátozott terjedelmébe alig sikerült volna beszorí-
tani. «A könyv nyelvezete egyszerű, világos és szabatos akar 
lenni; készakarva mond le szónoki díszítésről, hogy rövid tár-
gyalásban lehetőleg gazdag anyagot nyújtson». (Előszó.) Ami a 
módszert illeti, állandó figyelemmel van a történelmi s lélek-
tani alapokra, a liturgikában a disciplina vigens mellett a genetikus 
momentumokra is. Az «Individualseelsorge» fejezetben rész-
letesen fejtegeti a lelkipásztor elé ma lépő feladatokat s rámutat 
azok nehézségeire is. Sorra veszi gyermekek, ifjak, férfiak, nők, 
öregek, hajadonok, házasok, hivatalnokok, katonák, tanítók, föld-
művesek, iparosok, munkások, cselédek pasztorálását. Különösen 
kiemelendő a betegek gondozásáról szóló hosszabb (110—152. 1.) 
részlet. Hasonlókép dicsérettel kell szólnunk az I. kötet második 
részletéről, («Gemeinschaftsseelsorge»), amely tulajdonképen a 
lelkipásztornak a korunkban egyre szövevényesebbé váló egyleti 
élethez való állásfoglalását ismerteti módszeres és gyakorlati tár-
gyalásban. A második kötet első felében az általános liturgikát 
(a liturgikus tisztelet tárgya, a kultusz alapformái, a liturgikus 
szó, külső szertartások, a kultusz helye, ideje, liturgikus tárgyak), 
a második részben pedig a részleges liturgikát (mise, egyéb 
liturgikus imák s ténykedések, a szentségek, szentelmények) talál-
juk. A homiletika — harmadik kötet — a szent beszéd anyagáról, lei-
dolgozásáról s előadásáról szóló fejezetek alatt adja a homiletikus 
kézikönyvek anyagát. A szakirodalom részletes felhasználása, a 
tárgyalt anyag gazdagsága, a legújabb kérdések tárgyalása, a 
gyakorlati feldolgozás egyaránt előnyei a műnek. A kötetek 
külön is kaphatók. 

Ügyes kis könyvecske jelent meg a paderborni «Seelsorger-
Praxis» 23. száma gyanánt «Seelsorge und XX. Jahrhundert» 
cimen. Szerzője, Felix Gushurst plébános. Hét fejezetben a modern 
lelkipásztorkodás legidőszerűbb feladataival foglalkozik, nem 
annyira elméleti, mint inkább gyakorlati szempontból. (Paderborn, 
1912. VI.+110 1.) Az egyes fejezetek cimei: Lelkipásztorkodás és 
a templom, 1. és az iskola, 1. és a plébánia, 1. és a család (a házi pasz-
toráció !), 1. és az egyleti ház, 1. és politika, 1. és szórakozás. A köny-
vecske olvasása sok hasznos gondolatot fog a lelkipásztorban 
fölkelteni. 

A művelt osztályok lelki gondozásának monografikus fel-
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dolgozását Joh. Schulte kapucinus atyának köszönhetjük, akinek 
«Die Kirche und die Gebildetem c. minden figyelemre méltó 
könyve rövid idő alatt két kiadást ért meg (2. Aufl. Herder. 
1913. XIV+182 1. 2 Mk., kötve 2.70 Mk.) A nagy tapasztalatok-
kal rendelkező szerző az első részben a művelt osztályok mai 
vallási állapotával, a laikus és papi elem viszonyával s az intelli-
gencia alaposabb lelki gondozásának szükségességével, akadályaival 
ismertet meg. Az «Apostolische Hirtenpfade» feliratot viselő 
második rész a tömeg- és egyéni pasztoráció legkülönfélébb 
ágaiba vezet be. A modern kor követelményeinek megértése s a 
kérdés kezeléséhez elengedhetetlen tapintat, a nehézségek felis-
merése mellett is egyre felcsillanó biztató Optimismus, a mind-
két oldalon föllelhető fény és árnyék igazságos megítélése, a 
művelt osztályok lélektanának részletes ismerete, a bátor szó-
kimondás s a reformtörekvések higgadt megítélése, az egyház 
szeretete s a művelt osztályok lelki elárvultsága iránt érzett rész-
vét oly előnyös tulajdonságai ez életrevaló könyvnek, amelyek 
nemcsak szerzőjének válnak becsületére, hanem sokban elősegít-
hetik a lelkipásztorkodásnak azt a rendkívül fontos ágát, az 
intelligencia intenzivebb pasztorálásat is, amit Faulhaber, speyeri 
püspök nem ok nélkül illetett «Das Königsproblem der moder-
nen Seelsorge» nevével. A könyv igen alkalmas, hogy a papi és 
világi elemet közelebb hozza egymáshoz. 

P. Adolf Chwala Obi. M. J. rövid időközben két teljesen 
gyakorlati tárgyú könyvvel gazdagította a pasztorális irodalmat. 
Az elsőnek címe: Die Mausseelsorge und ihre modernen Hilfs-
mittel (Dülmen i. W. Laumann'sche Buchhandlung. 1913. 229 1. 
kötve: 4-08 K). Tudtunkkal ez az első könyv, amely kizárólag a 
házi pasztoráció fontos kérdésével foglalkozik, s tegyük mindjárt 
hozzá, a lelkek buzgó szeretetével és éles gyakorlati érzékkel. 
Mindenekelőtt az eszmének feltétlen szükségességét akarja kétségen 
kívül helyezni. Rámutat a nagyvárosok lakosságának siralmas 
vallási elhagyatottságára, s hogy ezeket más eszközzel, mint az 
egyéneket kezelő, az eltévedt bárányokat házról-házra kereső 
pasztorációval az egyháznak visszahódítani nem lehet. Szól ezután a 
házi pasztoráció bevezetéséről, alkalmairól, folytatása módjáról. Ez 
azonban négy részből álló könyvének csak első része. A címben ígért 
«segédeszközök»-ről a többi három rész tárgyal. Ezeknek témája 
a laikusok apostolkodása, a nyomtatás felhasználása s a «liber 
de statu animarum» és egyéb táblázatos kimutatások vezetése a 



706 
VEGYESEK 712 

pasztoráció eredményesebbé tételére. A praktikus érzékkel meg-
írt könyv értékét nagyban emelik a szöveg közé szúrt röpirat, 
táblázat, felhívás stb. minták. 

Egy másik munkájában, amely nemsokára az előbb emlí-
tett után jelent meg, a szerző aztán kizárólag a sajtónak a 
modern lelkipásztorkodás terén igénybevehető hasznáról beszél. 
Igazán érdekes és korszerű téma. Annyit hallunk a sajtónak félel-
mes nagyhatalmáról, annyiszor van alkalmunk keserűen tapasz-
talni a rossz sajtó romboló hatását, hogy végre jól esik látnunk, 
mily rendkívüli hasznot is hajthat a sajtó egy ügyes lelkipásztor 
kezében. Chwala ezen munkáját, — Drucksachen im Dienste der 
Seelsorge (Dülmen i. W. Laumann'sche Buchhandlung. 1914. 
222 1. Füzve : 2"64. K) — okvetetlenül el kellene olvasnia min-
den lelkipásztornak, még ha hivei száma a közepesen nem is 
halad túl. Bátran állíthatjuk, hogy senki haszon nélkül nem fogja 
letenni kezéből e könyvet. 

A könyv egész tartalmára fényt vet a szerzőnek egy mon-
data: «Mehr Seelsorge mit Drucksachen im papiernen Zeitalter!» 
(9. 1.) Mikép használjuk fel azt a megmérhetetlen segítséget, 
amit a sajtó a lelkipásztornak nyújthat a mai korban, arról oktat 
ki ez a könyv. Külön fejezetben tárgyalja a pornografia és 
a ponyvairodalom ellen, a jó sajtó mellett agitáló nyomtatványok, 
füzetek, röpiratok fontosságát, terjesztési módját. Százával gyűjti 
össze s nyomtatja le azután könyvében a röpiratokat, melyek az 
istentisztelet idejéről, a népmissiókról, bérmálásról, házasságról, 
Oltáriszentségről, kath. egyletekről, katonaság lelkigondozásáról, 
antialkoholista mozgalomról stb. szólnak, tanítanak, oktatnak, fel-
világosítanak. Nemcsak ezek fontosságára mutat rá, hanem a 
bőven bemutatott szemelvényekkel úgyszólván kész és sikerült 
mintákat ad kezünkbe. Pasztorációnkban tényleg az eddiginél sokkal 
jobban igénybe kell vennünk a sajtót. Főképen pedig a tömeg-
terjesztésre alkalmas rövid, frappáns, világos füzeeteknek a hivők 
kezei közé juttatásával. A külföld e tekintetben is jóval meg-
előzött minket. Ausztria templomajtóiban minden hó első vasár-
napján ingyen osztogatják a hitbuzgalmi s apológiai irányban 
szerkesztett, 800.000 pld.-ban megjelenő «St. Bonifatius Blatt»-ot. 
Az 1884-ben alakult angolországi «Chatolic Truth Society» 10 
filléres kitűnő füzeteinek (á átlag 32 1.) száma az ezret túlhaladja 
és hogy a társaságnak a templomokban felállított könyvespolcai, — 
melyekről kiki maga veszi le a kívánt füzetet s árát a mellette 
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álló perselybe dobja — mily bámulatos forgalmat tudnak elérnif 

egyetlen például szolgáljon erre egy kis imakönyvük, a «Simple 
Prayer Book», amelyből 1913-ig 1,470.000 pld. kelt el. Épen ezen 
társulat sikere buzdította a budapesti központi papnevelő agilis 
alkormányzóját, hogy mint az egyetemi templom gondnoka 
hasonló kísérlettel próbálkozzék meg ott is. És mint tőle hallot-
tuk, a kísérlet kitűnően bevált; a teljesen őrizetlenül álló könyv-
polcról lopások nem fordultak elő, a forgalom pedig meglepően 
élénk. Bár Chwala könyve nyomán egyre több ilyen s hasonló 
kísérletről hallhatnánk ! 

Amiről nagyon sokat beszélünk s írunk, vagy hiányzik 
nekünk, vagy pedig nyomasztó súlyát s jelenlétét nagyon is 
érezzük. Ez utóbbi áll a művelt országokban egyre ijesztőbb 
mértékben pusztító neomalthusianismusról, amelynek káros hatására 
a tudományos tanulmányok s folyóiratok egész tömege igyek-
szik az illetékes körök figyelmét felhívni. A téma elsősorban a 
ker. erkölcstan körébe vág; ezért, erkölcstani feldolgozásait mel-
lőzve, itt annak csak pasztorális vonatkozású tárgyalásaira hívjuk 
fel a figyelmet. 

Rost kiváló statisztikus «.Geburtenrückgang und Konfession» 
c. művében (Köln, 1913. 2'40 Mk.) bő statisztikai adatok alapján arra 
a figyelemre méltó megállapításra jut, hogy a kath. területek «a szü-
letések számának lassúbb tempójú csökkentésével s általában ma-
gasabb születési számokkal tűnnek ki» ; és ennek sem a gazdasági, 
sem a faji különbségek nem adják kielégítő magyarázatát, hanem 
egyedül a vallási élet intenzivebb volta. «Die religiöse Überzeugung 
spielt bei der Frage des Geburtenrückgangs die Hauptrolle.» Amint 
Rost a szociáldemokráciáról, mint «geburtenhemmende Macht»-
ról állít, statisztikai adatokkal megerősítve találjuk Kovács A. 
cikkében is (Az egyház és a katholikusok, Magyar Kultúra 1913. 
II. 423—431. 1.), ahol a szerző rámutat arra, hogy «a vallásosság 
hanyatlása, az erkölcsi szempontok helyett az anyagias felfogás 
előtérbenyomulása a szociálismus terjedésével függ össze, úgy-
hogy határozottan ki lehet mondani azt, hogy az egyke terje-
dését a szocializmus mozdítja elő». 

Papságunkra súlyos feladatokat ró az egykének — sajnos — 
a katholikusok között is már itt-ott, főkép vegyesvallású vidé-
keken, észlelhető befészkelődése. V. ö. pl. Mikes L.: Az egyke egy-
házmegyénk területén. Egri Egyházmegyei Közlöny. 1914. 5. és 6. 
sz.) Igyekszik is megismerkedni a védelmi fegyverekkel «Eine 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 7 
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ernste Zeit- und Gewissensfrage mit spezieller Bezugnahme auf 
die Verwaltung des Buszsakramentes». Egy franciából németre 
fordított könyvön — «Knock : Geburtenrückgang und praktische 
Seelsorger) (Mainz, 1913. P60 Mk.) — ezt olvassuk alcím gya-
nánt s ez mindjárt meg is jelöli e pusztító járvány legelső orvos-
szerét, a gyóntatószéket. A könyv első része magával a jelen-
séggel, a házas élet szándékos terméketlenségével (Franciaország, 
Belgium, Németország területén) s okaival foglalkozik. A máso-
dik rész tartalmazza a gyakorlatban követendő eljárást: felvilá-
gosítsunk?, kérdezzünk?, az onanistákkal hogyan bánjunk?, mily 
kooperáció engedhető meg? A rettenetes pestis kiirtásában a 
könyv világos és komoly útbaigazításai jó segítségünkre lehetnek. 

Szintén hasznosan foglalta össze a gyóntató tudnivalóit e 
kérdésben Willemsnek: «Eine nationele, religiöse und sitliche 
Gefahr» c. tanulmánya (Pastor Bonus 1913/14. 321—331. 1.). 
Az államtól is vár ugyan közreműködést a baj leküzdésében, 
de legtöbbet a vallásos meggyőződés mélyítésétől. A jegyes-
vizsgálat, gyónás, népmissiók, sajtó és vallási társulatok (Szent 
Család Társulata) működésétől remélhetjük a legtöbb segítséget. 
Hasonló tárgyú tanulmányok a legújabb időből: Geburtenrück-
gang und Seelsorge (Münsterisches Pastoralblatt, 51. évf. 8., 10. 
és 11. sz), Der neuzeitliche Geburtenrückgang und seine Ursachen 
(Theol. Prakt. Monatschrift. 23. kötet 12. sz.), Zur Frage des 
Geburtenrückganges (von H. Krose S. J. Stimmen aus M.-Laach. 
86. kötet 4. sz.), Beurteilung der Motive des Neumalthusianismus 
(Pastoralblatt, St. Louis, 48. évf. 2. sz.) és Driesch kitűnő röp-
irata : «Das grosse Übel unserer Zeih (Köln. 10 pfg.). 

Nagy segítséget nyújt a lelkipásztornak, ha lehetőleg minél 
több hívének életkörülményeit ismeri. A «cognosco oves meas 
et cognoscunt me meae» örök időkre egyik első föltétele marad 
az eredményes lelkipásztorkodásnak. Ennek pedig nagy elősegí-
tője a hívekről vezetett rendes jegyzék. «Die Kartothek als 
Hilfsmittel der Seelsorger cikkben (Pastor Bonus, 1913/14. 336— 
346. 1.) K Kammer táblázatok melléklésével is segíti az olvasót 
e jegyzék hasznos vezetésére. 

Persze nem egyszer a legbuzgóbb jóakarat is megtörik az 
egy plébániához tartozó híveknek aránytalanul nagy számán. 
És ha azt olvassuk egy cikkben (Új plébániák a fővárosban. Irta 
Töttössy M. Magyar Kultura 1913. 1.257—264., 314 - 320.), hogy 
a budapest-józsefvárosi plébániának 92.000, az erzsébetvárosinak 
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72.000, a ferencvárosinak 55.000 stb. hive van — holott általá-
nosan elfogadott nézet szerint 6-10.000 hivőnél többet számláló 
plébániát lehetetlenség jól pasztorálni — csoda-e akkor, ha a 
legsürgősebb munkákkal — keresztelés, esketés, temetés — agyon-
terhelt ilyen papságnak minden kanonizálás nélkül is új védő-
szentje lesz a szent bürokratizmus és a sok matrikula-pasztoráció 
következtében azt kell olvasnunk, hogy «Budapest katholikus 
lakosságának csak 9'7 százaléka hallgat vasárnaponkint szent-
misét». Igazat adunk e cikk írójának (Pálosi E.: Adatok Buda-
pest hitéletéhez. Magyar Kultura. 1913. I. 545—554.), hogy «a 
katholicismusnak Magyarországon alig van fontosabb érdeke, 
mint hogy az ország szivében, a fővárosban dúló hitéleti nyomort 
a lelkipásztorkodás korszerű kiépítésével megszüntesse». 

1913. aug. 5-én a rendi kongregáció akkori prefektusa, 
Cogiano de Azevedo bíboros kérésére a Szentatya valamennyi 
approbált gyóntatónak megadta azt a hatalmat, amit azon év 
februárjában csak a római gyóntatókra ruházott, hogy a világ 
valamennyi gyóntatópapja, minden további engedély nélkül fel-
oldozhatja — még a rendben fenntartott esetek alól is — bár-
mely szerzetesrend, kongregáció vagy institutum tagjait, ha azok 
gyónni hozzámennek (tehát a rendházon kívül). Ezt a nagyfon-
tosságú újítást ismerteti Linneborn cikke, «Die neue Absolutions-
befugnis der Beichtväter gegenüber den Ordensleuten» (Theologie 
und Glaube, 1913. 789—809. 1.) 

De Smet könyve, « Tract at us de casibus reservatis necnon 
de sollicitatione et absolutio ne complicis» (Bruges, 1914. 2'50 frc.) 
elsősorban a belga (főkép a bruges-i) egyházmegyéket tartja 
ugyan szem előtt, de máshol is tanulsággal lehet könyvét olvasni. 

Érdekes fejtegetéseket tartalmaz a kath. papságnak a népre 
gyakorolt lefolyásáról s ennek lélektani okairól az a könyv, ame-
lyet «.Der katholische Priester» (Sein Werden und Wirken. Von 

Josef Leute, evangelischer Pfarrer. Göttingen, 1914. 160 1. 3'20 Mk.) 
címen egy hajdani eichstätti egyházmegyei kath. pap, ma protes-
táns pásztor bocsátott közre. Eltérőleg az apostaták gyűlöletes 
hangjától, sok helyen valóságos lelkesedéssel szól a kath. papról, 
akinek befolyása — úgymond — elmaradhatatlan a népre, ha 
kiképzése, papi, tudományos s társadalmi viselkedése megfelel 
az egyház által előírt kívánalmaknak. Az egyház bölcs előírásai-
ban, a céltudatos szemináriumi nevelésben, a kath. kultusz szép-
ségében, főkép a szentségek kiszolgáltatásában — ahol a termé-

47* 
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szetfölötti hatalommal felruházott pap Isten helyettese gyanánt 
áll a nép elé — s a lelkipásztori feladatok különféle ágaiban 
mindenütt feltalálni véli a kath. pap tekintélyének alapját. A könyv 
a kath. lelkipásztorkodásnak mindenesetre érdekes apológiája egy 
apostata tollából. 

A különböző társadalmi osztályok különböző felfogása s 
vallási szükségletei szerint kell igazodnia az illető osztályok 
pasztorációjának. Hogyan kell pl. a hajósokkal bánni, akik jófor-
mán csak a tél folyamán a téli állomásokon közelíthetők meg 
s akiknek legalább ezen idő alatt annál szeretetteljesebb lelki 
vezetésben kellene részesülniök, arra nézve használható útmuta-
tásokat nyújt J. Back: « Gedanken über Schiffer-Seelsorge auf der 
Donam c. cikke (Theol.-prakt. Monatsschrift 1913. 773—777. 1.) 
Egész más feladatok előtt áll a katonapap, mások a nehézségek 
is, melyekkel meg kell küzdenie. a Die Persönlichkeit des Militär-
geistlichen und die in seiner Sonderstellung begründeten Schwierig-
keiten und Gefahren» c. tanulmányból (von L. Ruland, Theologie 
und Glaube. 1912. 9—20. 1.) nemcsak a katonapapra váró külö-
nös feladatokat — főkép a prédikáció, gyóntatás, fogoly- és beteg-
látogatás terén — ismerjük meg, hanem a reá váró veszélyeket 
is. Azonban a cikk végeredményekép megállapítja : «Die Vorteile 
einer geordneten Militärseelsorge sind so gross und augenfällig, 
dass sie auch die Opfer rechtfertigen, welche der Militärseelsor-
ger in seiner Stellung bringen muss.» Még ennél is nehezebb 
területre vezet minket ugyanazon folyóiratnak egy másik cikke, 
mely «Taubstummenseelsorger» cimen (von Rink, u. o. 391— 
400. 1.) a siketnémák lelkigondozásának tömérdek nehézségével 
ismertet meg. Bármily nehéz, de annál érdemszerzőbb és föltét-
lenül szükséges ez a pasztoráció, hiszen Németországban 1905-ben 
33.567 süketnéma volt, akiket a kereszténység áldásaitól nem 
szabad megfosztani. 

Ha már az osztálypasztorációról van szó, nem hagyhatjuk 
említés nélkül a Strommer Viktorin szerkesztésében megjelenő 
«Szent Gellért» c. folyóiratot, amely újabban ifjúsági pasztorációs 
lappá bővült s ügyes cikkeivel már eddig is az ifjúság lelki 
vezetésének több részletét (főkép az ifjak gyóntatása, az ifjúsági 
lelkigyakorlatok stb.) világította meg. 

Külön említésre tartjuk még méltónak a németországi 
püspöki kar közös pásztorlevelét, amelyet Fuldában adtak ki, a 
németek nagy apostolának, Szent Bonifácnak sírjánál. Mint az 
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ó-szövetségi jajszavú próféta emeli fel a püspöki kar messze 
hallatszó szavát ebben a legutóbbi közös körlevelében mindazon 
erkölcsi visszaélés ellen, amiknek rettentő pusztításait a lelkek 
hivatott vezérei csak könnyes szemmel nézhetik. Nem riadnak 
vissza a püspökök a seb teljes feltárásától sem, csak hogy minél 
sikeresebb lehessen a gyógyítás. Korunk legégetőbb kérdéseit 
veszik tárgyalás alá. Mindenekelőtt is a legpusztítóbb hatást kel-
lett nekik is az «egyké»-ről megállapítaniok. Míg 1876-ban ezer 
lakosra 42 születés esett, 1911-ben ez a szám 29-re szállott le, 
vagyis 800.000 gyermekkel kevesebb született Németországban, 
mint amennyinek az 1876-i arányszám szerint születni kellett 
volna. 

A diagnózis után rámutatnak az egyház főpapjai a beteg-
ség főokára, a házastársi jogokkal űzött s a családi életet meg-
szentségtelenítő visszaélésekre. Nyílt, kemény szavak ezek, de 
talán felnyitják a korszellem által megtévesztett jóhiszemű hitves-
társak szemét s akkor képes lesz a társadalom megmenekülni 
a XX. századnak csendes, titkos halálától. Ugyanily aranyszavak 
azok is, amiket a közös püspöki körlevél a gyermeknevelésről, 
mozi látogatásról s a divat hóbortos kinövéseiről mond a továb-
biakban. 

A vallásos és vallástalan neveléssel külön foglalkozik a 
nagynevű speyeri püspöknek, dr. Taulhaber Mihálynak idei nagy-
böjti körlevele, amelyben a «sápadtarcú» vallásnélküli nevelés 
csenevész eredményeivel szembeállítja azt az erőt, amelyet a 
katholicismus mint nevelő tényező kifejteni tud. A legelső gyer-
mekvédelmi törvényt maga az Úr Jézus hirdette ki az evangé-
liumban: a gyermek jogát védelemre az erkölcsileg gonosz em-
berekkel szemben, jogát a jó emberek szeretetére és szabad utat 
az Isten felé. 

Senki ne állja hát útját a gyermeknek Isten felé, mikor 
a templomban is ő áll legközelebb a tabernákulumhoz. A val-
lástalan iskola nem tud a gyermek anyanyelvén beszélni ; 
fejlődő lelkeknek föltálalt ókori történetekből ugyan micsoda 
erkölcsi erő meríthető az életnek kemény kísértései ellen ? Kialakult 
jellemet csak vallásos nevelés adhat, nem pedig a laikus erkölcs-
tannak erőtlen szentenciái. «Hadd énekeljék tehát a gyermekek — 
írja a főpásztor — az Üdvözítőnek a hűség hozsannáját s len-
gessék az erkölcsi győzelmek pálmáját! A legsötétebb árnyék, 
ami a szülői sírra eshetik, egy gyermeknek árnyéka, ki vallásos 
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iskola nélkül nőtt fel s a túlvilágba vetett hit nélkül áll a szü-
lők sírján.»1 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 

Acta et Décréta Synodi Dioecesanae Transsilvaniensis 
Anno MCMXIII habitae. Gyulafehérvár. Typis Typographiae 

Lycei Episcopalis. 1913. 

Kilencven esztendő után 1913 július 7-én Erdély lánglelkű 
püspöke zsinatra gyűjtötte papságát, melyen a lelkek üdvének 
előmozdítására új egyházmegyei törvényeket alkotott s azokat 
most a fenti cím alatt közkézre bocsátja. E 159 § képezi 1914 
január 1. óta a Jus dioecesanum Transsilvaniense-t, mely a 
Királyhágón innen is nagy érdeklődésre számíthat. 

Az I. rész (De Personis) 1. fej. megállapítja a püspök 
kötelességét, hogy egyházmegyéjének nagyobb városait két éven-
ként, a többi plébániákat nyolc év alatt meglátogassa s ez alka-
lommal minden plébánián új décréta visitationis-t létesítsen. 

A 2. fej. szól a káptalanról, melyben a nagyprépostot, az 
olvasó és éneklő kanonokot a király, a többi kanonokokat a 
püspök nevezi ki. Nemcsak a theologus, hanem a mester és 
iskolás kanonok is köteles a szemináriumban tanítani, mit ha 
maga nem teljesíthet, 400 koronát fizet évente a szemináriumnak. 
Feltűnő azonban, hogy a statutum penitentiarius kanonokról 
nem tesz említést, holott a tridenti zsinat XXIV. Sess. 8. ref. 
dekr. értelmében az első üresedésbe jött stallumot e hivatallal 
kellett egybekötni. 

A 3. fej. szól a főesperesekről, akik kerületük minden 
plébániáját évenként meglátogatni s erről jelentést tenni tartoznak, 
melynek négy pontja: De cultu divino, de administratione 
parochiae, de scholis, de statu animarum, az utóbbi pont alatt a 
húsvéti áldozók, a szentségek nélkül elhunytak, a vadházasság-
ban és polgári hazasságban élők számát, a vallásos és az egyház-
ellenes társulatokat kell feltüntetni. A főesperes elnököl a plébános-
választáson, ahol a plébánost a hitközség választja. 

1 Az anyag bősége miatt a liturgika, homiletika és katechetika szak-
szemléjét más alkalommal adjuk. 
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Nagyon érdekes a plébánosok- és káplánokról szóló 4. fej-
ben a 18 §., mely szerint a plébániára kiírt pályázatban a 
plébánia jövedelme is feltüntettetik. Igen praktikusak a lelkészi 
jövedelmeknek az előd és utód közti felosztásáról szóló szabályok, 
mely szerint az egyházi javadalmi év május 1-től kezdődik, 
az őszi termény egészen az előd tulajdona, ha annak begyűjtése 
után megy más állomásra; ki az őszi vetés elvégzése után 
változtat állomást, utódjától a vetőmag árát és művelési költsé-
gét követelheti, melyet, ha utódja kárpótolni vonakodik, akkor a 
jövő termés fele őt illeti ; a tavaszi termények 3/4-e az ősszel 
eltávozott elődöt illeti; a trágya mindig az utódnak marad, ki 
azért semmit sem tartozik fizetni. 

A felszenteléstől számított három év elteltével leteendő 
zsinati vizsga tárgyait a 22. §. sorolja fel, minden tárgyból csak 
bizonyos szakaszokat, így az egyházjogból csak a házasságjogot 
s a tridenti zsinat kánonjait jelölve ki. 

A plébánosok kötelesek a kereszteltek, házasultak, halottak, 
jegyesek, bérmáltak, konvertiták és apostaták, vegyes házasságok, 
polgári házasságok anyakönyvét és beteglátogatási jegyzéket 
vezetni. Eszerint tehát liber status animarum nem vezettetik, 
ellenben a konvertiták és apostaták, vegyes házasságok, polgári 
házasságokról nem csupán kimutatás, hanem külön anyakönyvi 
másodpéldány kívántatik, úgyszintén a jegyesekről is, ami kissé 
túlságos megterhelésnek látszik, viszont a törvénytelen születé-
sekről kimutatás sincs előírva. 

Adventben és nagyböjtben az esti litánia előtt hitelemző 
beszédeket kell tartani, plébános és káplánok ünnap és vasárnap 
reggel mise előtt, szombaton és ünnepek előestéjén litánia után 
gyóntatószékbe üljenek. A predikálási kötelesség elsősorban a 
plébánost terheli, úgy hogy nem felel meg kötelességének az, 
aki havonkint csak egyszer prédikál. Arról pedig, hogy ki mikor, 
miről prédikált, minden plébánián jegyzéket kell vezetni. 

40 évesnél fiatalabb vagy elvált asszonyt gazdasszonyul 
felfogadni suspensio terhe alatt tilos s a gazdasszonynak nem 
szabad az asztalnál étkezni. írásbeli szerződést kell vele kötni s 
a fizetéséről szóló nyugtákat a főesperesnek bemutatni. 

Váltót aláírni nem szabad. 
A plébános káplánjait a plébániaigazgatás minden ágába 

szeretettel bevezetni tartozik. A káplánnak teljes ellátás jár, azaz 
reggeli, ebéd, vacsora, fűtés, világítás, takarítás, mosás. Vakációt 
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a plébánostól kap, az azonban nincs megállapítva, hogy mennyi 
vakációra lehet igénye. A munkamegosztásra vonatkozólag talán 
nem ártott volna bizonyos rendelkezéseket fölvenni. 

Keresztelés, avatás, esketés után stóla nem jár: önkéntes 
adományok elfogadhatók. 

A temetési stóla minden plébánián a helyi szokásoknak meg-
felelően a püspök által fog jóváhagyatni : a csendes temetés stó-
lája 2/3 részben a plébánost, 1/3 részben a káplánokat, az énekes 
temetés stólája 4/g részben a plébánost, 3/g részben a kántort, 
2/9 részben a káplánokat illeti. 

Végrendeletében minden pap vagyonának 1/8-át a nyugdíj-
alap, 1/8-át a seminariumnak köteles hagyományozni, a többiről 
szabadon rendelkezik, de az egészet a gazdasszonynak hagyni 
tilos. Végrendelet nélkül elhalt pap vagyonának 1/4-e a templomé 
vagy intézeté, melyet szolgált, V4-e a rokonoké, 1/4-e a szegé-
nyeké, 1/8 a nyugdíjalapé, Vs a seminariumé. Könyveit a pap 
csak életében ajándékozhatja el, halála után a püspök, a kanono-
kok, a theologiai tanárok könyvei az egyházmegyei könyvtárnak, 
a seminariumi elöljárók s magánéletet élő papok könyvei a 
semináriumnnak, a plébánosok és káplánok könyvei a plébániai 
könyvtárnak jutnak. 

A bíráskodást a püspök házassági és közigazgatási ügyek-
ben szentszéke által gyakorolja (15. fejezet), melynek tagjai a 
kanonokok és a püspök által kinevezett többi ülnökök, akik 
minden második hét csütörtökén tartanak ülést s házassági ügyek-
ben a Rauscher-féle instrukció szerint járnak el, mely tudva-
levő ez az 1856. okt. 8. császári pátens függelékét képezte. Távol 
áll tőlünk ez ellen közjogi aggályokat támasztani, mindazonáltal 
jobban szerettük volna, ha a zsinat inkább a Propaganda 1883. 
instrukcióját vette volna zsinórmértékül. A papság fegyelmi és 
bünügyeiben zsinati birák ítélkeznek, akiket a püspök a II. solem-
nis sessioban nevezett ki: a szentszéki ülnököket és Tomcsányi 
atya zsinati exhortatort. E fórum hatásköre alól kivétetnek a 
degradatióval büntetendő cselekmények, valamint azon ügyek, 
melyeket a püspök ex informata conscientia magának tart fenn. 

A patronátusról szóló 6. fejezetben igen érdekes megállapítás, 
hogy ha a plébánia a vallásalapból kap segélyt, úgy mindaddig, 
míg a patrónus ezt át nem vállalja, a patronátusi jogok szünetelnek, 
de a kötelezettségek fennállanak. A patrónus három megyebeli 
papot presentálhat, ha azokat a püspök el nem fogadhatja, 
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úgy ő presentál a patronusnak, aki azok közül tartozik egyet 
választani. 

A II. rész szól a szentségekről és itt megemlítendő, hogy 
a zsinat a házi keresztelésre vonatkozólag szigorúbb álláspontot 
foglal el, mint a S. C. Sacr. 1912. dec. 23. dekr., mely a házi 
keresztelés megengedéséhez csak észszerű okot kiván, míg az 
erdélyi zsinat csak a gyermek egészségének veszélyeztetését 
fogadja el okul. Felnőttek keresztelése előtt három hónapi 
oktatást kíván, aminél talán nem ártott volna a kivétel lehető-
ségét megengedni, mert hiszen gyakori eset, hogy egyrészt a 
keresztelést nem lehet ily sokáig halasztani, másrészt a kellő 
előkészítést hamarabb el lehet végezni. Egyáltalán nem az a 
fontos, hogy mennyi ideig, hanem az, hogy miként lett az illető 
a keresztségre előkészítve. Célszerűbb lett volna tehát, ha a 
zsinat arról rendelkezik, hogy mely igazságokra kell a felnőtt 
keresztelendőt okvetlenül kioktatni? Hogy ez azután mennyi idő 
alatt lehetséges, az egészen individuális. 

Áttérő unitáriusokat feltételesen meg kell keresztelni, de 
azért gyónniok is kell. A zsinat e rendelkezése nem egészen 
preciz, mert nem mondja meg, hogy a gyónást a keresztelés előtt 
vagy után kivánja-e, holott az Inquisitio 1874. dec. 2-iki dekr. 
világosan kimondja, hogy a feltételesen keresztelendőket előbb 
meg lehet gyóntatni s keresztelés után feltételesen feloldozni. 

A szent áldozásra vonatkozólag feltűnő, hogy a zsinat még 
a Propaganda 1893-iki dekr. alapján áll, mely a más rítus szerint 
való áldozást csak ott engedi meg, ahol saját ritusu templom 
nincs, holott X. Pius 1912. szept. 30-iki engedélye e megszorí-
tást többé nem tartja fenn. 

Minden papnak kell intentiós könyvének lenni, melyet a fő-
esperes látogatása alkalmával megvizsgál; az alapítványi misék 
táblázatának pedig úgy a sekrestyében, mint a plébánia hivatal-
ban ki kell függesztetni s a plébános azok elvégzéséről az év 
végén jelentést tenni tartozik. Maunalis stipendium csendes misé-
ért 2, énekesért 4 korona. 

Nagyon érdekes a binatióra vonatkozó rendelkezés, mely 
szerint vasárnap, parancsolt ünnepnap és halottak napján, ha leg-
alább 20 olyan hivő van, aki binatió nélkül nem hallgathatna 
misét, a plébános kétszer misézhet, sőt arra bármely általa sze-
mélyesen ismert papot felhatalmazhat. A plébános azonban egyik 
miséért sem fogadhat el stipendiumot s bár a másodikat nem 
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köteles pro populo applikálni, azzal más kötelezettségének nem tehet 
eleget. Más papok az egyik miséért elfogadhatnak stipendiumot, 
a másikat ingyen kötelesek applikálni, de azzal más, pl. társulati 
kötelezettségüknek eleget tehetnek. E rendelkezést, kapcsolatban 
a misék idejének beosztására vonatkozó később következővel 
(III. rész, 3 fej.) igen praktikusnak kell tartanunk, csupán az a 
megjegyzésünk volna, hogy halottak napján a misehallgatás nem 
lévén kötelező, az erre a napra szóló facultas binandihoz az Apos-
toli Szék jóváhagyása volna szükséges. 

Az egy-papos plébániákon a plébánosnak vasárnap télen 7, 
nyáron 6 órakor, hétköznap mise előtt fél órával gyóntatószékbe 
kell ülni — ajánlatos a gyóntatószéken a pap ottlétét valamivel, 
pl. egy kis zászlócskával jelezni — azt pedig ki kell írni a gyón-
tatószékre, hogy mely nyelveken lehet gyónni. Elrendeli a zsinat 
az év folyamán nyerhető búcsúk táblázatos összeállítását, melyet 
minden templomban ki kell függeszteni és a direktóriumban is 
minden évben közölni fogják. 

A fölszentelendők nevei szentelés előtt 3 héttel a jelöltek 
plébániatemplomában kihirdetendők s aki a felszentelésnek vala-
mely akadályáról tud, köteles azt a plébánosnak vagy a püspök-
nek bejelenteni : a tridenti zsinat e rendelkezése hazánkban eddig 
csak a csanádi egyházmegyében tartatott be. 

A jegyesek vizsgálatánál felemlíti a zsinat, hogy azt, vájjon 
szabadakaratból kötik-e a házasságot, nem hivatalos hangon s 
tanuk előtt, hanem barátságosan s négyszemközt kell kérdezni. 
Erről a függelékben közölt 1860-iki püspöki rendelet értelmében 
okiratot kell felvenni, melyhez nyomtatványt használni nem szabad ; 
dispensatió kéréshez pedig ezt az okiratot mellékelni kell. 

A passiv assistentiát a felek magánlakásán is lehet szolgál-
tatni (arról, hogy a sekrestyében vagy magánkápolnában lehet-e, 
a zsinat nem szól) a plébános a jegyesek tanuk előtt tett követ-
kező nyilatkozatát hallgatván meg: Én N. N. házastársul veszem 
az itt jelenlevő N. N.-t és őt semminemű szükségében el nem 
hagyom, holtomig és holtáig. Isten engem úgy segéljen. E nyi-
latkozatok meghallgatása után jelentse ki a lelkész, hogy ezzel 
érvényes és felbonthatatlan házasságot kötöttek, tehát házasságkötés 
céljából az akatholikus lelkészhez menniök nem szabad. Végül a 
házasságkötés tényét iktassa a házasultak anyakönyvébe, megje-
gyezvén az Észrevételek rovatában, hogy az egybekelés cum 
passiva assistentia történt. 
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Az eddig használatban volt kalocsai rituálét a püspök eltilt-
ván, az új esztergomi rituálét kötelezően rendelte el. A Klérus 
pedig azt kérelmezte, hogy az emberemlékezetet meghaladó szo-
kás, mely szerint a szentelmények kiszolgáltatása, nevezetesen a 
temetés a nép nyelvén végeztetik, úgy hogy a gyáz-zsoltárokat 
a nép a kántorral együtt énekli, az apostoli szék által enge-
délyeztessék, azután az apostoli szék engedélyével ezen, a nép 
nyelvén végezhető szentelményeknek a római ritualéval egyező 
hiteles szövegét és szertartásait tartalmazó liturgikus könyv adas-
sék ki. Mire a püspök kijelentette, hogy azon plébániákra vonat-
kozólag, melyek azt 30 nap alatt kérelmezik, a kérelmet elő fogja 
terjeszteni s addig a szokást tolerálja, ha azonban a felelet tagadó 
lesz, akkor feltétlenül engedelmeskedni kell. 

A III. rész (De regimine animarum) 1. fej. a hitoktatásról 
szól s a tanuló ifjúságot évente 4-szer: tanév elején és végén, 
advent és nagyböjtben rendeli gyóntatni, az első szentáldozást 
pedig már az elemi iskola II. osztályában rendeli; a 2. fej. váro-
sokban munkások számára korán reggel rövid exhortatiót rendel ; 
igen praktikus a 3. fej. rendelkezése, mely szerint ünnep és vasár-
nap nemcsak a lelkészkedő, de egy papnak sem szabad tetszés-
szerinti, hanem az egyszersmindenkorra úgy megállapítandó órá-
ban miséznie, hogy a hívek legnagyobb részének a misehallga-
tás kényelmessé tétessék. És pedig, ha egy plébánia területén 
több templom van, sem a misék, sem a délutáni ájtatosságok 
nem tarthatók több templomban ugyanegy időben. A 4. fej. a jó 
célú profán társulatok támogatását ajánlja, a Kath. Népszövetség 
megalakítását a plébániai könyvtár berendezését elrendeli, meg-
hagyva, hogy minden könyvet a Szt.-István-Társulat-tól vegye-
nek. A Szentszék által approbált ájtatos társulatokat ugyan a 
zsinat mind jónak tartja, de előnyben részesíti azokat, melyek a 
praktikus életet tartják szem előtt s ajánlja, hogy ahol semmi 
társulat nincs, a plébános ezek közül a helyi visszonyoknak leg-
megfelelőbbet mielőbb megalakítsa. Intsék azonban a híveket, 
hogy ne iratkozzanak be sok társaságba, hanem azon kevésnek, 
melybe beiratkoznak, szabályait betartsák. 

Legérdekesebb mindenesetre az, utolsó az egyházközsé-
gekről szóló fejezet: az erdélyi egyházmegyében a plébánia 
vagyonát a hivek a plébánossal együtt kezelik. Az egyházközség 
közgyűlésén minden családatyának szavazata van (kivéve, akik 
csak polgári házasságban élnek, egyház- vagy hazaellenes társulat 
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tagjai, vagy bűntettért jogerősen elitéltettek); úgyszintén minden 
okleveles, valamint az atyai hatalom alól kikerült, önálló keresettel 
bíró, 24 éves nőtlen férfinak is. A közgyűlés vizsgálja felül a 
lefolyt év számadásait, a templom vagyonállapotát, a jövő évi 
költségvetést és választja az egyháztanácsot, mely kis községben 
hat, nagy községben 12, városokban 24 tagból áll s a templom-
vágyon épségben tartásaért és kezeléseért egyetemlegesen felelős. 

Ezeken kívül az arra kiküldött bizottság megszerkesztette 
a seminarium új szabályzatát, mely azonban a statútumokba 
egyelőre nem vétetett fel, mert ahhoz a püspök a káptalan taná-
csát fogja kikérni. A legközelebbi zsinat öt év múlva 1918-ban 
fog tartatni: szívből kívánjuk, hogy az e dekretumok pontos 
betartását s azoknak üdvös gyümölcseit lássa. 

Budapest. H. E. 

Fizetések nyugtatása. 
Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religio-

nál 12 koronát értek. 
Hittudományi Folyóirat 1913-ra: Ballon Lajos. 
Religio 1914-re: Dr. Abszolon Ede 6, Bacsich Metód, dr. Balogh Albin 

6, Ballon Lajos, Bednarik József 6, Berényi Mátyás, Bischof Antal 4, dr. Bodor 
József 6, Braun Adolf 2, Búzás Imre 6, dr. Cserenyei István 6, dr. Czakó 
Ambró 6, Demján Ákos, Domonkosrendiek Vasvár 6, Dráveczky Kálmán 6, 
Drozdik László 4, Emsberger József 6, dr. Erdélyi László 6, Faust Antal 6, 
Fejér Imre 6, Fekete János, Ferencrendiek Szászváros 6, Fiebig Alajos, Finta 
Antal 6, Főgimnázium Fiume 2, Főgimnázium Kecskemét, Gehl Otmár 6, 
Hajós József, Halvax József 6, Heckenberger Konrád, Hetényi Gyula 6, Hof-
bauer Ignác 6, Hodács Ágost 6, Hold Ádám 6, Horváth Béla, Horváth József 
6, Hradek Károly, Hudyma Emil, Huszár János, Jernei János, Joó János 2, 
Kapucinusok, Károly Alajos 6, Kende János 6, dr. Kereszty Viktor 6, Kerék-
gyártó Tibor 6, Kéri Gyula, ifj. Kicsid Géza 6, Kiss Bálint, Kiss István 6, 
Kirschbaum Lajos 6, Koczkás József 16, Kovács Imre 6, Kóródy Péter, dr. 
Kővágó Péter 6, Lazaristák Budapest, Loschert Kázmér 6, dr. Marczell Mihály, 
dr. Margitai Antal 2, Marszina Endre 6, Marton Sándor 2, Mészáros Amand 6, 
Merlák Ferenc 6, Miklóssy Gyula, Nagy Dezső 4, Nagy L. Bernárd 6. dr. 
Páyi József, Pásztor Ferenc 6, Perényi Pál 6, Pivárcsi István 6, Plébánia 
Biharsályi, Plébánia Szomor, Plébánia Zalamihályfa, Prémontrei kanonokrendi 
ház 2.70, Prokop Sándor 6, dr. Ragats Rezső 6, Reibel Mihály 6, Röszler 
Ferenc 6, Sántha Pál 6, Spuller Gyula 6, Scharfenberger János 1.20, Schwerer 
Jakab 4, Schoderbeck Károly 6, Schultz Gábor 6, Stiffel János, Strausz Antal 
6, dr. Stuckner János 6, Szekeres Fábián 6, Szekfű Ignác 6, Szemnecz Emil 
6, dr. Szilvek Lajos 2, Szommer Károly 4, dr. Sztoller Tamás 6, Tillinger 
Ferenc 6, Török Zoltán, dr. Varga Gábor, Varga Lajos 8, Varjú József, 
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Vámosy Mihály 6, Végh Ferenc 6, Vucskits Imre 6, Zelényi Menyhért 1.20, 
Lischerong Mátyás, dr. Ott Mihály 6. 1915-re: Dr. Potyondy Imre. 

Hátralékos megrendelőim szíveskedjenek a dijat a náluk 
levő befizetési lapon vagy postautalványon beküldeni. A megrende-
lést minden esetben egész évre számítom, januártól decemberig. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-
ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

H I R D E T É S I ROVAT. 
Bangha Béla S. J.: Jellemrajzok a katholikus egyház életéből. 

V. kötet. Szentek és boldogok. Budapest. A Mária-kongregáció 
kiadása, 1914. 1 K 40 f. 

Dr. Dudek János: Dogmatikai olvasmányok. Budapest, 1914 
4 K. Legközelebb ismertetjük. 

Kománk István S. J. : Jézus-Társasága visszaállításának 100 
éves évfordulója. Budapest, 1914. 

Dr. Grósz Emil: A budapesti kir. magyar tud.-egyetem I. sz. 
szemklinikájának működése. 1904—1913. Budapest, 1914. 

Dr. Lutter János: Az egyházi büntetőjog története és jelen 
állása. I. köt. Gratianig. Budapest, 1913. 

Dr. Madarász István: Ostwald Vilmos energetikai monismusa. 
Budapest, 1914. 

Kozári Gyula: Pascal. Budapest, 1914. K. 
Maitz Ede: A hitoktatás a kereszténység első négy századában 

Hittudománydoktori értekezés. 17 old. Kézirat szerint. Szombathely. 
Joseph Maric: Der Agnoetarum doctrina. Zágráb, 1914. 
Pallmann Péter: A magyar piaristák II. József uralkodása 

alatt. Hittudománydoktori értekezés. Kézirat szerint. Kolozs-
vár, 1914. 

Dr. Pastreiner Iván: A magyar politika-tudomány.Budapest, 1914. 
Dr. Prohászka Ottokár: A Pünkösdi Lélek. Elmélkedések. 

Kötve. 1 K 50 f. 
Richter Mátyás István cisztercitarendi főgimn. tanár Székes-

fehérváron : A németprónai származású papok. Nagy 8-adrét. 348 
old. Budapest, 1914. 5 K. Megrendelhető a szerzőnél. 
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Dr. Stuhlmann Patik: A philosophia mivolta és jelentősége. 
Kassa, 1914. 

Dr. Tóth Tihamér: Az élet értelme és a szenvedés. Budapest, 
1914. 

Dr. Tóth József apátkanonok: Rövid elmélkedések Jézus 
szentséges Szivéről és a boldogságos szűz Máriáról.Szombathely, 1914. 

Dr. Schulz Józsefné és Gidófalvy István : A magyar pap és 
tanító szociális kötelességei. Nagy 8-adrét. 180 old. 4 K. 

Sziklay Gy. Sz. : O. Praem. A zengirlii föliratok, elephan-
tinei papyrosok és Dániel könyvének arámi nyelve. Külön lenyo-
mat az Egyetemes Philologiai Közlönyből. Budapest, 1911. 

Vidican György: A szentelmények a görög egyházban. Hit tudo-
mánydoktori értekezés. Kézirat gyanánt. Szamosujvár, 1914. 

Waldapfel János: A középiskolai tanárság érdekei. Külön 
lenyomat a Közműveltség-bői. Budapest, 1914. 

Walter János : Az első három század keresztényellenes cáfo-
lásai. Hittudománydoktori értekezés. Kézirat gyanánt. Bpest, 1914. 

A Zászlónk Diáknaptára. 1914—15 évre. 256 old. A Zászlónk 
megrendelőinek 1 K 10 f. A Zászlónkkal együtt 3 K 10 f. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M B y f 3 i gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
A H A M I I A W a I i A V modern kivitelben a Villamosóra 
n r n í l l i n r O l / Q T é s gyár Buda 

I I V I I I n K í l l p e s t < VI., Sziv utca 32. sz. 
I • y | « 1 1 1 Budapest székesfőváros szerződéses 

J toronyórásai. Több aranyéremmel ki-
tüntetett. Költségvetés díjtalan. Előnyös fizetési feltételek. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Csuha András papi szabó, 
reverenda- és cimáda-készítő 
Budapest, IV., Papneve lde-u . 8., II. em. 18. a. 

IX., Ráday-utca 43. szám. Szent Imre-kollegium háza. 
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Calderoni és Társa 
Budapest, Gizella-tér 1. 

(Haas-palota.) 

Szemüvegek és uj rendszerű amerikai 
orrcsiptetők, Zeiss Punctal és Busch iso-
krystar (anastygmatikus) üvegekkel. Spe-
ciális szemüvegek hályogoperáltaknak és 
magasfokú rövidlátóknak. Zeiss. Busch és 
Goerz-féle prizmás látcsövek háromszoros-
tól tizennyolcszoros nagyításig a legújabb 
typusokban. Aueroid barometerek, baro-
graphok, thermographok és hygrometerek, 
valamint az összes meteorológiai műsze-
rek. Földi és astronomikus teleskopok. 
Stereoskopok. Fényképészeti készülékek és 
kellékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Podgyász szállítási NAGY FERENC 
Budapest, IV., Szarka-utca 7. 

vállalat. Telef. 25-74. (Veres Pálné-utca és Váci-utca közt, 
• o d Vämhäz-körut közelében.) • • • 

Speditions, Zollabfer- szállítási, elvámolási, 
tigungs, Reisegepäck podgyászfuvarozási 
und Einlagerungs- és beraktározási vál-
• Unternehmung, cs lalat. Telefon 25—74. 

A legjobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb.gyára. 

Budapest, IV. ker., Árjegyzék kívánatra 
ingyen és bérmentve . 

Váci-utca 41. szám. T E L E F O N : 1 0 7 — 3 4 . 

Dreher Ignác és Fia 
BUOAPEST, 
IV., Kossuth Lajos-u. 
14. szám. — Árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

Ajánlja dúsan felsze-
relt raktárát minden-
nemű acélárúkban, 
kertészeti és mezőgaz-
dasági eszközökben. 
Telefon 162-01. szám. 
Alapíttatott 1845-ben 

O P T I K U S L IBÁL és MÄRZ 
Budapest, 

Föüzlet: VI., Teréz-körűt 54. sz. 
Nyugoti pályaudvarralszemben. 
Fióküzlet: VIII., Jőzsef-körűt 
77-79. üllőiuti sarokház mellett. 

Szemüvegek - Orrcsip-
tetők. — Távcsövek. — 
Látcsövek. — Különféle 
hőmérők. — Bor- és 
mustmérők. — Fényké-
pészeti cikkek és kel-
lékek. 



/ 

Régipénzt és földből ásott régi-
séget legmagasabb áron meg-
vesz és jutányosán elad а ЖТ 

N U M I S M A T I K A I IRODA 
Budapest, IV., Múzeum-körút 13. III. 7. 

r \ M A U A I l l M i » Á < Л < » C l M Aján l ja d ü s a n felsze-Dreher Ignác es Fia - г - ; - : 
B U D A P E S T , 12МАМа maUm'iIi ЯИЙМЯ k e r t é s z e t i é s m e z ö g a z -
IV., Kossuth Lajos-u. ТШПТП И!'Р1ИГ11и • í i l lAI Й daság i eszközökben . 
14 .szám. — Árjegyzék | | | JUI l l U Ü U l l i l Uli U Y u l U T e l e f o n I62"01- s z á m -
ingyen és bérmentve. --. . . - .• - _ -_-.- Д " Alapí t ta tot t 1845-ben. 

Csuha András papi szabó» 
reverenda- és cimáda-készílő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8., II. em. 18. a. 

IX., Ráday-utca 43. szám. Szent Imre-kollegium háza. 

Podgyász szállítási 
vállalat. Telef. 25-74. 

Feiwel Lipót utódai 
Iskolaberendezések, to rnakészü lékek és 
modern i r odabú to rok gyá r t á sa Buda-
pes t , X. ker. , Kolozsvári-utca 13. s z á m . 

Árjegyzék ingyen és bé rmen tve . 

У 

Spedi t ions , Zollabfer-
t i g u n g , Reisegepäck 
u n d E in lagerungs-
сэ U n t e r n e h m u n g . • 

NAGY FERENC 
Budapest, IV., Szarka-utca 7. 
(Veres Pá lné -u t ca é s Váci-utca közt , 
• o n Vámház-köru t közelében.) o o a 

száll í tási , e lvámolás! , 
podgyász fuva rozás i 

és be rak t á rozás i vál-
la la t . Te lefon 25—74. 



A TERMÉSZET ÉLETE 
Irta: MAROSI ARNOLD dr. 

Megjelenik a Szent-István-Társulat rendes tag-
il letményei sorában. Tagsági díj évi 10 korona. 
„A természet élete" teljesen újszerű nyomon halad, amikor a ter-
mészeti jelenségeket és lényeket nemcsak a tudós, hanem a szépíró 
nyelvével vonzó leírásban is-
merteti meg a nagyközönség- î 
gel. Sehol sem fárasztó, untató, | 
mindvégig érdekes és élvezetes í 
marad : az is szívesen fogja | 
olvasni, aki idegenkedéssel és | 
érdeklődés nélkül szokott más | 
tudományos munkát az első t 
10 oldal elolvasása után sutba • 
dobni. Számtalan illusztrációja f 
és csinos kiállítása oly érté-
kessé teszi a könyvet, hogy a Katholikus Szemle és a többi tagillet-
mény szinte ingyen jár a Szent-István-Társulat rendes tagjainak. 

1 

T a g j e l e n t k e z é s e k e t e l fo -
gad bármikor a 

Szent-István-Társulat 
igazgatósága Budapesten, 
VIII., Szentkirílyi-u. 28. 

î 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
pártolótagsága. 

Évi tagdíj: 
két korona, 
melynek fejében a Társulat 
a kővetkező illetményeket 

adja az 1914. évre: 

1. 1915. évi naptár. 2. Schö-
ner F. : II. Rákóczi Ferenc 
élete. Számos képpel. 3. Szik-
lay J. : Lelkek váltsága. El-
beszélés, képekkel. 4. A nádi 
farkas. írta : Váth. Elbeszé-
lés, képekkel. 5. Egyház-
atyák élete. Számos képpel. 
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RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

SZERKESZTI ÉS KIADJA. 

Dr. K I S S J Á N O S 
EGYETEMI TANÁR 

Tartalom: 

Értekezések ï Még néhány Q 

szó Jézus nemzetség táblája- • 
Hoz. Dr. Pataky Arnold. — ° 
A Vulgata Sixtlna.Dr.Martin • 
Aurél. — A szentatyák a há* a 

borúról. Ackermann Kál-
mán. — A dogma és a szer-
tartás jogi szempontból. Dr. 
Melichár Kálmán. — Irodal-
mi értesítő. — Vegyesek. 

Î ' 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA. 

1914> 



TARTALOM. 
I. Értekezések. 

Oldal 
Még néhány szó Jézus nemzetségtáblájához. Dr. Pataky Arnold 729 
A Vulgata Sixtina. Dr. Martin Aurél . 736 
A szentatyák a háborúról. Ackermann Kálmán : 742 
A dogma és a szertartás jogi szempontból. Dr Melichár Kálmán ... 748 

II. Irodalmi értesítő. 

Dr. Platz Bonifác: I. Az ember származása a legújabb kutatások nyomán. 
II. A palaeolith ember. Hudyma Emil 757 

Caesar Manzoni: Compendium theologiae dogmaticae. Dr. Unterreiner 
József ... ... _. 759 

Gabriel Dromard: Les mensonges de le vie intérieure. Dr. Pfeiffer Miklós 762 

III. Vegyesek. 
Alapvető és ágazatos hittani szakszemle. Dr. Wiedermann Károly 766 
Milyen nyelven tanítsuk a Szentirás-tudományt hittudományi főiskoláin-

kon. Dr. Potyondy Imre _ 782 
Az Aquinói Szent-Tamás-Társaságból ... 785 
Fizetések nyugtatása 790 
Hirdetési rovat 791 

y \ 
A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 

nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 íves füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona, külföldre, Amerikába is 15 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár. Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



M É G N É H Á N Y S Z Ó J É Z U S N E M Z E T S É G T Á B -
L Á J Á H O Z , L U K Á C S 3, 2 3 — 3 8 . 

ARELIGIO folyó évi októberi számában dr. Balics Antal «Néhány 
szó Jézus nemzetségtáblájához, Lukács 3, 23—38-ban» cim 

alatt hozzászólt azon kis értekezésemhez, melyet hasonló cimen 
a Religio folyó évi júniusi száma hozott. Csak megtisztelő reám 
nézve, hogy rövid dolgozatomat dr. Balics úr figyelemre mél-
tatta; őszinte köszönet ezért! Mindamellett legyen szabad sorai-
hoz teljes tisztelettel egy-két megjegyzést fűznöm. 

Mit is állítottam júniusi cikkemben? «Úgy látszik, hogy a 
24—31. versek a sokszoros másolás folytán annyi szövegkritikai 
változáson mentek keresztül, hogy eredeti alakjukat visszaállítani 
teljes lehetetlenség.» (558.1.). Ezt a nézetemet «önként kínálkozó 
föltevésnek» mondtam (560. 1.), mert az említett egyetlen fejezet 
nyolc versében a neveknek 35, vagy legalább 25 százaléka ân:a£ 
Xeyó̂ evov. Végül azt állítottam, hogy a «Lukács-féle nemzetség-
tábla kritikai romlásai sem a sugalmazásnak, sem a történelmi 
hűségnek kérdését nem érintik.» (560. 1.). 

Mint az olvasó láthatja, állást a kérdésben nem foglaltam, 
csak föltevésemnek adtam kifejezést. 

Dr. Balics ezen föltevésem ellen két rendbeli nehézséget 
hoz fel. 

Azt az állításomat még elfogadja, hogy a kérdéses nevek-
ben a szöveg romlása nem érinti a sugalmazás kérdését; de a 
történeti hűségre vonatkozólag már így ír: «Ha pedig a fönnebbi 
nevekre nézve a sokszoros másolás folytán a szövegromlás a 
szent Lukács utáni időkben keletkezett volna, akkor ez esetben 
a sugalmazás kérdése ugyan érintetlen maradna, minthogy a 
másolók sugalmazott egyének nem voltak, a történeti hűség 
azonban ekkor is kárt vallana, mivel a szövegromlás folytán nem 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 48 
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a történeti valóságoknak megfelelő igaz nevek, hanem koholt, 
elferdített nevek tűnnének szemeink elé.» (666. 1.) 

Nem tudom, mi a véleménye dr. Balicsnak a Szentírásban 
előforduló számos szövegromlásról és lectio variansról, melyek 
tudvalevőleg hitbeli és erkölcsi igazságokat sehol sem érintenek, 
de Balics idézett szavainak világos értelme csak az lehet, hogy 
ahol szövegromlások vannak a Szentírásban, ott a történeti hűség 
már kárt vall. Mert amily mértékben áll ez szent Lukács evan-
géliumában Jézus nemzetségtáblájára, ugyanolyan mértékben és 
ugyanolyan értelemben áll az ó- és újszövetség többi könyveire 
is. Par est ratio. 

Valósággal megdöbbentem erre a gondolatra! Hiszen ha 
igaz ez az állítás, mely Balics úr szavainak szigorú logikai kö-
vetkezménye, sőt amelyet Balics úr — a Lukács-féle helyre ki is 
mondott, akkor vessük el in globo az ó- és újszövetségnek összes 
történeti, sőt többi könyveit is, ezeknek majdnem minden feje-
zetét, mert hiszen többé-kevésbbé mindegyikben vannak eltérő 
olvasásmódok vagy egyéb szövegromlások. Gondoljon csak 
dr. Balics úr arra, hogy az újszövetségi lectio variansok összes 
számát általában százezernél többre teszik. (Igaz, hogy ezeknek alig 
ezredrésze érint történelmi adatot, a többi szórendi fölcserélés, 
ékezet, stb.). Az ószövetségből pedig csak találomra hozok fel 
egy-két jellemző esetet. A Genesisben, a pátriárkák életkorára 
nézve lehetetlen biztos megállapodásra jutni, hogy mely évszá-
mok a helyesek; úgy a mazoretikus szöveg, mint a Hetvenes 
fordítás és a szamaritán Pentateuchus más és más számokat kö-
zölnek. A priori a héber szövegnek adni igazat, elvcsusztatás, 
petitio principii volna. Pedig az is a dr. Balics szerint vett «tör-
téneti hűséget» érinti, hogy a pátriárkák hány évig éltek, ha a 
biblia egyszer beszél erről a tárgyról. (Gen. 5. 11.) 

Sámuel I. 13, l-ben olvassuk, hogy Saul egy éves (n:®"i?) 
volt, midőn uralkodni kezdett, és két évig (ír?© •'nó) uralkodott. 
A szövegromlás világos; pedig Saul uralkodásának kora is a 
«történeti hűséget» érinti. 

De lássunk egy-két példát a nevekre nézve is. 
Ezdrás I. könyve előadja, hogy Reum Beelteem és társai 

Artaxerxes (sírjtíTűrinny:) előtt (4, 7.) levélben bevádolják a Zoro-
babel vezetése alatt a jeruzsálemi templom felépítésén dolgozó 
zsidókat (4, 9—16.). Artaxerxes visszaír, hogy a zsidókat az épí-
tésben meg kell akadályozni (4, 18—22.); ennek következtében 
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Dárius második esztendejéig szünetel az építés. Midőn 
ez évben a zsidók, főleg Aggeus próféta korholó szavára, újra 
megkezdik a munkát, Thathanai és Stharbuzanai kérdést intéz-
nek Dáriushoz, szabad-e a zsidóknak templomot építeniök? (5, 
7—17.) Dárius az ekbatanai levéltárban megleli Cyrus enge-
délyét (6, 3—12.), melyet maga is megújít. Hasonló írásbeli 
engedélyt ád Artaxerxes is uralkodásának hetedik évében Ezdrás-
nak (7, 12—26.). 

Szövegünk tehát bizonyos Artaxerxes perzsa királyt említ 
mint Zorobabel kortársát. Artaxerxest követték Dárius és egy 
másik Artaxerxes. Csakhogy a perzsa királyoknak általánosan 
ismert chronologiája szerint Zorobabelnek kortársa Cyrus perzsa 
király (539—529.), kit Kambysesnek rövid uralkodása után 
<529—522.) I. Darius, Hystaspes fia követ (522—486.), utána jő 
Xerxes (486—465.), és csak Xerxes után I. Artaxerxes Longima-
nus (465—424.). Az utána következő két perzsa király II. Darius 
Nothus (424—404.) és II. Artaxerxes Mnemon (404—359.). Mit 
•szól ehhez dr. Balics úr? Zorobabelt, ki Cyrus idejében, 538-ban 
tért vissza Palesztinába, nem mondhatjuk I. Artaxerxes Longi-
manus kortársának, ettől majdnem egy évszázad, de legalább is 
70—80 esztendő választja el. I. Artaxerxes Longimanust általá-
ban Ezdrás kortársának tartják. Tehát ott vagyunk, hogy a perzsa 
királyok neveit nem a sugalmazott szentirő, hanem a későbbi 
másolók bizony összezavarhatták, és mint a felhozott példa mu-
tatja, össze is zavarták. 

Más példa. Dániel könyve 5, 30. 31. szerint Darius Medus 
király, Assuerus fia, (Dán. 9, 1.) miután Balthazár babylon király 
elbukott, elsőnek uralkodott a meghódított Babyloniában. (11, 1. 
szerint Cyrus első éve Darius Medus első éve után következik, mely-
ről Dániel 10, l-ben volt szó). Assuerus (ffihiltjnii:) nevét általában 
azonosnak tartják a Xerxes névvel; ámde éppen előbb láthattuk 
a perzsa uralkodók névsorában, hogy Cyrus előtt a perzsa ural-
kodók névsorában sem Dárius, sem Xerxes nem fordul elő. Sőt 
még ha Média fejedelmei között utólag az emlékekben találnánk 
is Dárius nevűt, ez nem lehetne azonos Dániel könyvének Da-
rius Medusával, mert Dániel szerint Darius Medus Babyloniában, 
a próféta lakóhelyén uralkodott — nem Médiában, — holott 
Babyloniának első méd-perzsa uralkodója Cyrus volt. Ugyanis 
az ékiratokból ismeretes, hogy Nabunaid 17. évében (539.) Cyrus 
leverte ez utolsó babylon királyt, ki helyett utolsó éveiben fia, 

48* 
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a Dániel könyvében (5. fej.) említett Baltasar (Balat-su-uzur) 
kormányzott, i Ugyanezen év Thammuz havának 16-án Qubara 
(Qobryas), Cyrus hadvezére kardcsapás nélkül bevonult Baby-
lonia városába. Marcheswan hó 3-án, tehát nem egészen négy 
hónappal később Cyrus is bevonult oda és Oobryast tette Ba-
bylonia helytartójává. így tehát Darius Medus királyságára Cyrus 
előtt, nagy chronologiai nehézségnek látszik. 

A Darius Medus kérdés Dániel könyvének egyik legnehe-
zebb crux interpretuma. Némelyek szerint Cyrus egy előkelő 
méd embert megtett társuralkodójává (Knabenbauer, Comm. in 
Danielem. Paris, 1891. 170. 1.), mások szerint e fejedelem II. Ky-
axares, Astyages méd király fia, ismét mások szerint Gobryas 
vagy I. Darius, Hystaspes fia, vagy Astyages. De az sem lehe-
tetlen, hogy itt is szövegrontás történt. 

Maga a jézustársasági Knabenbauer fentebb említett kom-
mentárjának 173. lapján, Dán. 5, 31-nél, a Darius Medus kérdést 
tárgyalva, így ír: «Cum LXX praebeant nomen Artaxerxes simul 
cum altero Darii nomine, suspicio oritur hoc loco quoque in 
textu Danielis nomen genuinum non esse traditum.»'2— Ha tehát 
Dániel könyvének «történeti hűsége» nem szenved csorbát azáltal, 
hogy esetleg «nomen genuinum non est traditum», miért szen-
vedne a történeti hűség hasonló körülmények között éppen szent 
Lukács evangéliumában? 

De legyen elég e példákból, melyeket csak azért hoztam 
fel, hogy rámutassak egy elvitázhatatlan tényre: a sokszori má-
solás folytán a szentírásban előforduló egyes nevek, számok 
bizony szenvedhettek és szenvedtek romlást. Balics úr állítása 
tehát, hogy a Lukács-féle genealógiában a nevekben előforduló 
sokkal kisebb szövegromlások a «történeti hűséget» veszélyez-
tetik, szerény nézetem szerint túlságosan sokat mond. Vagy ha 
csakugyan veszélyeztetik, ám vonja le dr. Balics ez állításának 
összes logikai következményeit, — mint a fenti példák mutatják, —• 
de erre az útra már nem követem. Qui nimium probat, nihil 
probat. 

Ha dr. Balics úr a felhozott nehézségekre más, kielégítő 
választ ad, rendkívül hálás leszek. Megvallom, én már nagyon 

1 Weiszbach, Die Keilinschriften der Achämeniden. Leipzig, 1911. 
2 skk. 1. 

2 Én irom dőlt betűkkel. 
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sokat kutattam és töprengtem e kérdések fölött, de sajna, 
eddig minden tekintetben kielégítő magyarázatot még nem 
találtam. 

A laikus közönség felvilágosítására és megnyugtatására meg 
kell jegyeznem, hogy hit és erkölcs dolgaiban szövegromlásokkal 
nem találkozunk, amiről bárkit meggyőzhetnek a biblia kri-
tikai kiadásai. A kinyilatkoztatás célja tekintetéből egyedül ez a 
fontos. A többi dolgokban Isten a szentkönyveket is az emberi 
könyvek rendes sorsára hagyta, nem akart ő bennünket ókori 
világtörténelemre vagy szövegkritikára tanítani s így e téren — 
fájdalom — bőven megnyilatkozott az emberi gyarlóság, a leirás 
alkalmával a szövegbe csúszott szándékos és nem szándékos vál-
toztatásokban. Erről a kérdésről bővebben minden biblikus tan-
könyv beszél. 

De térjünk át dr. Balics második ellenvetésére. Több pél-
dával bizonyítja (667—669. 1.), hogy a Szentírásnak más helyein 
is vannak Xê ófievov tulajdonnevek. 

Igaza van, aláírom, hogy a bibliában sok xnaE, XeYÓjxevov 
tulajdonnév van. Csak egyet nem vett észre dr. Balics : hogy az 
általam felhozott 10—14 &ntx% Xeyó̂ evov a Szentírásnak nyolc foly-
tatólagos versében, ugyanazon könyvnek, ugyanazon fejezetében 
van, míg ő példáit tizenöt különböző könyvből (Gen. Num. Jos. 
Jud. III. Reg. IV. Reg. I. Par. I. Esdr. Tob. Esth. Ezech. I. Macc. 
Joan. Act. II. Tim.) szedte össze. 

Hogy Balics úr másik példája (a 666. lapon), melyet a 
Vulgata latin fordításnak tizenkét különböző könyvéből állított 
össze, mit bizonyít, igazán nem értem. E szavak, ha nem is a 
Vulgatának más helyeiből, de praeterbiblicus forrásokból bőven 
ismeretesek. Hozzáteszem, hogy az azoknak megfelelő héber 
szavak sok esetben nem is forai; XeYÓpvov-ok. 

1. Gen. 23, 16. Moneta (publica) inbb -OS Gen. 34, 10, 21., 
37, 28. 

2. Lev. 18, 10. neptis, ]2~n2. Számtalanszor előforduló 
szavak. 

3. Num. 11, 5. pepones, D^rnanií Másutt a bibliában nem 
olvasható, de a «dinnye» arabul ma is battich. Palesztinában e 
szót magam is számtalanszor hallottam. 

6. Psal. 105, 30. quassatio, nsaü. Exod. 9, 14., Num. 14, 37:, 
17, 13., 25, 18., 31, 16., Sam. I. 4, 17., 6. 4., II. 24, 21. 

8. Is. 30, 24. migma, "pan à'iraç Xeyó êvov. 
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9. Jer. 36, 23. scalpellum Num. 6, 5., 8, 7., Sam. I. 17, 
51, Is. 7, 20., Jer. 47, 6., Ez. 21, 8. 10. 35. 

A dr. Balicstól 4. 5. 7. 10. 11. 12. alatt felhozott példák a 
bibliának nem héber részleteiből valók. 

Mintha dr. Balics cikkében némi mutatio elenchi volna: 
példái éppen nem vonatkoznak az enyéimmel analog esetekre. 

Dr. Balics úr azt állítja, hogy én a valószínű szövegrontás 
bizonyítéka gyanánt csak a negativ änaE, Xeyó̂ evov érvet hoztam 
fel. Legyen szabad most néhány lectio varianssal szolgálnom, melyek 
positive is kézzel foghatólag igazolják, hogy éppen a Lukács-
féle genealógia neveiben csakugyan történtek hibák a másolók 
részéről. A példákat a Nestle-féle stuttgarti, 1904. évi «Novum 
Testamentum graece» feliratú kis kritikai kiadásból veszem, de 
elhagyom azokat, amelyeknél puszta ékezetbeli eltérések vannak, 
mint pl. Iü)Sa — Iwoá, vagy Tujaá — Trjaa. 

24. V. Ma-cfrái — Maftfrafr — Mafrô-av. 
28. V. 'EX[i.a5án, — 'EXfiaS. 
29. v. Ma^-áx — Ma&ö-aíh 
31. V. Naftán — Nafrav. 
32. v. TwßTjS — IwßrjX. 
33. v. 'AS|i£tv — 'A8a[x — 'AfuvaSaß(n). 

'Apvsí — 'Apa(Ji. 
'Eapwfi — 'Eapwv. 

38. V. MaXeXerjX — MeXeXerjX. 
Katvá{ji — Kaïvav. 

Csekély eltérések, de mégis csak eltérések. Éppen e régi 
tulajdonneveknél könnyen érthető, ha a neveket nem ismerő 
másolók néhol tévedtek. A szent Lukács-féle nemzetségtábla kü-
lönben is sokkal kevésbbé szerepel a liturgiában és általában 
kevésbbé ismeretes, mint szent Máté evangéliumának első fejezete, 
mely Jézus genealógiáját a jól ismert zsidó királyokon át vezeti le. 

Ismételten hangsúlyozom, hogy júniusi cikkemben csak a 
föltevés fokozatáig mertem elmenni, bizonyosat nem állíthattam. 
Célom az volt, hogy esetleg mások figyelmét is felhívjam a 
Lukács-féle genealógia ärcaij Xeyófxevov neveire ; több szem többet 
lát s mivel éppen katholikus kommentárjaink e sok, egyszer elő-
forduló név jelenségét meg sem említik, szerettem volna mások 
véleményét is megismerni ezekre nézve. Nagyon jól tudom, «ha 
a Szentíráson kívül álló források nem állnak rendelkezésünkre, 
ezen körülmény senkit föl nem jogosíthat arra, hogy a Szent-
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Írásban előforduló kifejezések és tulajdonnevek épségét és rom-
latlanságát kétségbe vonja vagy megtámadja» (Balics id. cikke, 
668. 1.). Nem is akartam én e nevek épségét és romlatlanságát 
megtámadni, de most is ismétlem, előttem nagyon feltűnő, hogy 
nyolc rövid versben egymásután 10—14 Xeyónevov név 
legyen. A nevek megromlását nem is mondtam biztos ténynek, 
csak «önként kínálkozó föltevésnek». És ettől a föltevéstől 
dr. Balics úr cikke még nem térített el. 

Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

r 



A V U L G A T A S I X T I N A . 

KÜLÖNÖS és fokozott tudományos érdeklődés nyilvánul meg 

az utóbbi időben úgy a katholikusok, mint a protestánsok 
részéről az egyház authentikus latin szentírása, a tiszteletreméltó 
Vulgata iránt. Az érdeklődés fölkeltésében nagy része volt X. Pius 
pápának azzal, hogy a Vulgata revisióját a megvalósulás útjára 
vitte, midőn e nagyfontosságú feladat végzését 1907-ben a ben-
cés rendre bízta. A Vulgata ezen új revisiójának tervével kapcso-
latban szinte önmagától vetődik fel a kérdés, hogy miként, mily 
előmunkálatok alapján, milyen elvek betartásával és minő nehéz-
ségek leküzdésével keletkezett az első revisio. A nagyfokú tudo-
mányos érdeklődés jele, hogy az utóbbi években több kisebb-
nagyobb tanulmány jelent meg, mely a Vulgata első revisiójával 
foglalkozik. E művek némelyike újabb adatokkal és még kiadat-
lan okmányokkal szolgál, úgy hogy a nevezetes biblia kiadásá-
nak története, ha nem is tisztázódott még minden részletében, 
mégis újabb megvilágítást nyert és eddig ismeretlen adatokkal 
gyarapodott, melyek a theologusok érdeklődésére számíthatnak. 
Azt gondolom, hogy jó szolgálatot teszek, ha e tárgyról meg-
jelent legjelentősebb művek1 lényeges tartalmát röviden egybe-

1 Amann, Die Bibel Sixtus V. Freiburg, 1912. — Die Vulgata Sixtina von 
1590. Freiburger theol. Studien. 1912. 

Baumgarten, Die Vulgata Sixtina von 1590 und ihre Einführungsbulle. 
Alttest. Abhandlungen, Münster. 1911. 

Höpfl, Beiträge zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata. Bibi. 
Studien. Freiburg, 1913. 

Le Bachelet, Bellarmin et la Bible Sixto- Clémentine. Études de Théo-
logie Historique. Paris, 1911. — La Bible Sixtine et sa Publication. Études 
CXXXIII. 1912. 

Mangenot, La Vulgata de Sixte-Quint. Les Questions Ecclésiastiques. 
Lille, 1913. 
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foglalom, egyiknek adatait a másikéval kiegészítem, esetleg 
helyesbíteni s így ismertetem a kérdést mai stádiumában. 

Első kísérletek a Vulgata rev isiójára. 

A XVI. század elejére mindinkább megérlelődött a meg-
győződés, hogy szent Jeromos latin bibliája, mely az egyházban 
használatos volt, a századok folyamán nem maradt szövegében 
változás és romlás nélkül s már nem képviselte többé Jeromos 
művét eredeti tisztaságában. Másrészről a humanisták mind-
inkább nagyra becsülték az eredeti szövegekhez való visszatérést 
és sürgették a nyelvtani helyesbítéseket és a stílusnak javítását 
ezen szövegek fordításaiban. Kísérletek történtek ennélfogva a 
szentírás új latin fordításaira klasszikus stílusban a héber és 
görög szövegből. A trienti zsinat, mely megkezdődött 1546-ban, 
már első üléseiben foglalkozott ezen újításokkal és a Vulgata 
szövegének romlásaival. 1546. márc. 1-én a zsinat egy parti-
cularis kongregációjában szóba kerültek az abusus Scripturarum 
és Aixnak érseke kifejtette, hogy a szöveg romlása következtében 
a szentírás különböző kiadásai lényeges eltéréseket mutatnak 
•fel. Azt ajánlotta, hogy hozzáértő férfiakkal javítassék ki a latin 
biblia a héber és görög eredeti alapján. A legközelebbi gene-
ralis congregációban, március 5-én bizottságot neveztek ki, hogy 
az e téren tapasztalt hibák és visszaélések határoztassanak meg és 
megszüntetésük módjáról javaslat tétessék. A megállapodás az 
lett, hogy a baj kiküszöbölésére más mód nincs, mint a pápát 
megkérni, hogy bocsássa közre a Vulgatának lehető legjobb 
kiadását, mert a zsinat a Vulgatát jelenti ki authentikusnak, azaz 
az egyház hivatalos kiadásának, melyből egy-egy példány kül-
dessék meg minden székesegyháznak. A zsinatnak több tagja 
azon a véleményen volt, hogy a kiadás elkészítésének feladatát 
rá kell bízni a zsinat theologusaira. Az április 8-án hozott hatá-
rozat azonban De usu et editione Sacrorum librorum csak azt 
mondta ki, hogy a Vulgata, melyet authentikusnak jelentett ki, 
később quam emendatissime nyomassék ki, anélkül, hogy kifeje-
zetten megjelölte volna, hogy kiknek lesz a kiadás a feladatuk. 
A zsinati atyák úgy gondolták, hogy a zsinat és a pápa egyide-
jűleg és együttesen fognak ezzel foglalkozni, s a munka elég 
gyorsan és könnyen fog haladni. De csalódtak, amint az esemé-
nyek mutatják. 
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A zsinat hamarosan más kérdésekkel volt elfoglalva s már 
nem nyert időt arra, hogy a Vulgata kiadásán dolgozzék. Egye-
dül a gyűlés második elnöke, Marcello Cervini biboros fárado-
zott azon, hogy jó latin és görög kéziratokat szerezzen be és 
szövegváltozatokat gyűjtsön a Vulgatához és Septuagintához. 
Barátai és megbízottjai voltak segítségére. Különösen Sirletus, a 
későbbi biboros végzett hasznos előmunkálatokat a Vulgata 
szövegének tervezett kiadásához az Újszövetséghez írt Annotatio-
nes-eiben. Jó kéziratok és a szentatyák műveinek felhasználásával 
sok hibás szövegváltozatot helyreigazít. Azonkívül fáradozott az 
Újszövetség görög szövegének kritikai feldolgozásán is. Egyide-
jűleg Löwenben J. Henten alapul véve Robertus Stephanus máso-
dik Vulgata kiadását, 30 kézirat és két nyomtatott biblia fel-
használásával javította a Vulgata szövegét s előkészítette a Vul-
gata löweni kiadását, mely 1547-ben jelent meg.1 De mindezen 
vállalkozások nem voltak a zsinatnak hivatalos jelegű munká-
latai. Rómában, ahol már tisztába kezdtek jönni a munka nehéz-
ségeivel, III. Pál uralkodása idején semmi sem történt a Vulgata 
javítása dolgában. III. Gyula (1549—1555) sem érdeklődött a 
revisio iránt. II. Marcellus csak 22 napig uralkodott. IV. Pál 
több üdvös reformot valósított meg, a Vulgata revisiojának ter-
vével is komolyan foglalkozott, de megmaradt a szándékánál. 
Végre IV. Pius komolyan hozzálátott a munkához. A pápa Rómába 
hívta a híres velencei könyvnyomdászt, Manutius Pált, hogy 
kiadassa vele a bibliát és a szentatyák műveit. Négy bíborosból 
álló bizottságot nevezett ki, hogy felügyeljen a kiadásokra. A bíbo-
rosok elnöklete alatt különösen Sirletus és Faerno fejtettek ki 
szorgalmas tevékenységet. Már abban lehetett reménykedni, hogy 
a revisio még a zsinat befejezése előtt végére jut. De a munka 
ismét félbeszakadt. Faerno meghalt, s egyéb okok is ellenkasz-
tották a javítóbizottság munkásságát. «A biblia javítása csak 
nagyon lassan haladt előre — írja a bizottság egyik tagja. Egy-két 
ember nem képes az óriási feladattal megküzdeni, mert sok és 
különféle szöveget kell egybevetni.» A munka mindazáltal nem 
szünetelt teljesen. Sirletus és Amulio biboros nagy buzgalommal 

1 A löweni Vulgata kiadásnak az ad különös jelentőséget, hogy későbbi 
kiadását V. Sixtus alatt a római revisionál alapul vették. Henten szövege viszont 
a mainzi bibliára támaszkodik, mely a XIII. század óta Párisból elterjedt szöve-
get nyújtja. Ily módon végső elemzésben az exemplar Parisiense is alapul 
szolgált a Sixtus-féle Vulgatához. 
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vezették tovább. A zsinat azonban befejeződött anélkül, hogy a 
zsinati atyák láthatták volna a Vulgata javított szövegét. V. Pius 
1569-ben ismét kinevezett egy bizottságot, melynek feladata az 
volt, hogy a Vulgatával foglalkozzék. Ennek a bizotttságnak is Sir-
letus bíboros volt legtevékenyebb tagja. Most sem jutottak ered-
ményre, főként a nézeteltérések miatt, melyek a bizottság tagjai 
közt voltak. Némelyek a szövegkritika gyökeres alkalmazásával 
kaphatók voltak a szöveg alapos változtatására, mások ellenben 
minden szövegváltozatot eredetinek nyilvánítottak. A hiba az 
volt, hogy nem voltak szabatosan megállapítva az elvek, melyek 
szerint a revisionak történnie kell. Az örök városon kívül is vol-
tak tudósok, kik szolgálatukat és tudásukat a nagy mű szolgá-
latába szegődtették, főként a monte-cassinoi és firenzei bencések 
kéziratok összehasonlításával és kiadásával. 

XIII. Gergely pápasága idején a Vulgata revisiojának ügye 
háttérbe szorult, mert a szakemberek munkásságát a Septuaginta 
javítása foglalta le. A pápa ugyanis 1578-ban Montalto biboros 
sürgetésére Carafa kardinális elnöklete alatt bizottságot alakított, 
melynek a Septuaginta fordítás revisioját és kiadását tette fel-
adatává. Ezenközben Arias Montanus és a löweni theologusok 
szintén kivették részüket a revisio munkájából. A Vulgata har-
minc kéziratát összehasonlították és az egybevetett szövegváltozá-
tokat a Henten-féle szöveggel foliokiadásban közreadták. 

Negyven évi előmunkálatok után XIII. Gergely halálakor 
a Vulgata revisiojának ügye még nem volt túl a kezdet nehéz-
ségein. Egyszerre megváltozott azonban a helyzet Montalto bíboros-
nak, V. Sixtus pápának trónralépésével. 

Az V. Sixtustól kinevezett bizottság munkálatai. 

Montalto biboros V. Sixtus névvel a pápai trónra lépve, 
erélyesen kezébe vette a latin biblia revisiojának ügyét. 1586 
november havában bizottságot alakított ; amint Aeternus ille 
kezdetű bullájában mondja, több tudóst, a szentírásban, nyelvekben 
és kritikában képzett férfiút kiválasztott és bizottságban össze-
gyűjtött, hogy őt segítsék a szentszöveg javított kiadásának elké-
szítésében. Ez tehát egy új bizottság volt, a Sixtus-féle, melynek 
elnöke volt Carafa biboros. Első ülését a bizottság 1586 novem-
ber 28-án tartotta. 

Használható segédeszközökben nem volt hiány. A bizott-
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ság rendelkezésére állott például a Codex Amiatinus, melyet az 
Újszövetség angol kiadói, Wordsworth és White most is a Vul-
gata legjobb kéziratának mondanak. A bizottságtól használt spa-
nyol kódexek szövege sem megvetendő. Tudvalevő ugyanis, 
hogy szent Jeromos a Vulgata első kész példányát Spanyolországba 
küldötte, amiből joggal következtetünk arra, hogy a spanyol 
kéziratoknak különösen jó szövegük lehet. Használta a bizottság 
azonkívül a Paulinus és Vallicellianus kéziratot, az Alcuinus-féle 
recensio két jó képviselőjét. Nagy szolgálatokat tettek a bizott-
ságnak az ekkor már elhalálozott Sirletus szövegjavításai, azon-
kívül a löweni biblia a számos kéziratból összegyűjtött szöveg-
változataival. Az eldöntetlen kérdés, hogy a bizottság hasz-
nálta-e a firenzei és montecassinoi bencések fentebb említett 
munkálatait is. A bizottság elnöke, Carafa bíboros szerzett magá-
nak nagy érdemeket a Vulgata revisioja körül, főként alkalmas 
férfiak meghívásával s megfelelő szegédeszközökről való gondos-
kodásával. 

Mindezek a segédeszközök Carafa biboros házában voltak 
összegyűjtve, hol a bizottság tagjai a következő elvek és mód-
szer szerint dolgozták fel őket. A revisiohoz alapul vették a 
löweni 1583. évi bibliát és ennek szövegét összehasonlították a 
régi kéziratok szövegével, a fősúlyt természetesen a régi kéz-
iratok tanúságára fektették. Az Ószövetség szövegénél ezt az 
•összehasonlító munkát tulajdonképen már nem is a bizottságnak 
kellett végeznie, elvégezte azt már Sirletus. A bizottság csak 
átvizsgálta a kéziratok ellenőrzésével Sirletus szövegjavításait s 
így sikerült neki az Ószövetség átjavításárfak nagy munkáját arány-
lag rövid idő alatt végeznie. Csak az Újszövetségnél kezdődik a 
bizottság teljesen önálló munkája, s itt meg is van említve néme-
lyik kézirat, mellyel a löweni biblia szövegét egybevetették. 

A latin szöveget azonkívül összehasonlították az Ószövet-
ség héber és az Újszövetség görög szövegével. Ez az összehason-
lítás nagy óvatossággal történt, mert a bizottság nem feledkezett 
meg róla, hogy feladata szent Jeromos fordításának kritikai javí-
tása, nem pedig új fordítás készítése a héber, illetőleg görög 
szövegből. Úgy látszik, a bizottság elfogadta és követte a Bellár-
mintól felállított két szabályt, hogy a héber, illetőleg görög 
eredetihez csak akkor szabad fordulni, ha először kézirataink-
ban nyilvánvalóan másolásból eredő hiba van; másodszor, ha 
a latin kéziratok valamely helyen annyira eltérnek egymástól, 
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hogy bizonyossággal nem lehet megállapítani, hogy mi a lectio 
vulgata. 

Amely helyen a Vulgata a héber, illetőleg görög szöveg-
gel szemben többletet tartalmazott, a bizottság ezt a többletet 
megtartotta abban az esetben, ha a Septuagintán kívül a régi 
kéziratok is a többlet mellett tanúskodtak. 

Ha azonban a Vulgata többlete sem az eredeti szövegben, 
sem a régi latin kéziratokban nem volt meg, akkor mint inter-
polatiót törülték. Hasonlóképen az Újszövetségben is törültek 
több kisebb szövegrészt, mely a régi latin kéziratokban és a 
görög szövegben hiányzott. Az interpolatiók kiküszöbölése volt 
kétségtelenül a legmélyebbre vágó korrektura s főként emiatt 
nem volt V. Sixtus megelégedve a bizottság munkájával. 

A bizottság kisebb jelentőségű dolgokra is figyelmet for-
dított. Változtatott a szórenden, az igeidők és szóesetek haszná-
latán. Mindez azonban nem tisztán a jobb nyelvezetre való törek-
vésből történt, hanem leginkább a régi kéziratok alapján. Főszabá-
lyuk az auctoritas vetustorum codicum volt. 

A szövegkritikusok ma kétségtelenül jobb helyzetben van-
nak. A rendelkezésükre álló anyag bővebb, beható tanulmányok-
kal világosabb betekintést nyertünk a Vulgata történetébe, paleo-
gráfiái ismereteink tökéletesedése folytán biztosabb ítéletünk van 
az egyes kéziratok koráról és értékéről. Mindamellett a Six-
tus-féle bizottság munkáját lekicsinyelnünk nem szabad. Tagjai 
között kiváló nyelvészek foglaltak helyet, kiknek tanultsága ma 
is teljes elismerést érdemel. Azonkívül jó kéziratok is rendel-
kezésükre álltak. A bizottság végzett munkája kiváló volt, neve-
zetesen az Újszövetségben a régi kéziratok figyelembevételével 
elég nagy egybehangzást értek el a görög szöveggel. Csak saj-
nálni lehet, hogy az érdemes munka nem tudta megszerezni V. 
Sixtus jóváhagyását. 

Budapest. Dr. Martin Aurél* 
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AZ ELSŐ bunkótól, amellyel Kain öccsét leütötte, a negyvenkét 
L centiméteres mozsarakig, az emberiség történetét át meg át-

szövik a háborúskodás vérpiros szálai. Innen van aztán, hogy a 
legnagyobb gondolkodók ki nem kerülhették, hogy ne nyilat-
kozzanak a háborúról; köztük találunk egy Aristotelest, Platót, 
Cicerót, Tacitust, az ókor költőit Homerostól kezdve. Bármily 
harcias volt is az ókor szelleme, a bölcsek sohasem állottak be 
a féktelen harcvágy emberei közé ; Homeros az Ilias-ban «kegyet-
len, vérengző, vétkes» embernek tartja azt, aki a háborút szereti. 
A latin költő pedig fájdalmas érzéssel énekli: 

«Quis fuit horrendus ille, qui protulit enses? 
Quam férus et vere ferreus ille fuit!» 

(Tibullus.) 

A szentatyák, a legnagyobb gondolkodók közt is kimagas-
lók, mint a kor eszméinek képviselői, szintén érdekes nyilatko-
zatokat hallatnak a háborúról; ők a szentek, a béke vallásának 
legkiválóbb hirdetői erről az emberiséget évszázadokon át érdeklő 
kérdésről természetesen Krisztus elveinek megfelelően nyilatkoz-
nak, de távol áll tőlük az a békés felfogás, mely a vallási sze-
lídség elve miatt teljesen feladja jogait. A szentatyák közül egy 
sz. Ambrus katonás római főtiszt volt s ez meg is látszik rajta, 
midőn a Makkabeusok harci vitézségét oly elragadó tűzzel 
magasztalja.1 Egy hősies lelkű, igazi római jellem, sz. Ágoston, 
bizony a katonákról méltánylólag szól s épen nem tiltja le keresz-
tény híveit, hogy az akkor már hanyatló, góthokkal, vandálokkal 
élet-halálharcát vívó római birodalom léteért harcoljanak.2 Külön-

1 Liber Officiorum : 1. cap. 40. 
2 «Noli existimare Deo neminem placere posse, qui armis bellicis 

ministrat.» «Militare non est delictum.» 
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ben is, a szentek közt sok volt a katona, gondoljunk csak egy 
sz. Mórra, egy sz. Mártonra, vagy a lovagok ideáljára, sz. 
Györgyre, a daliás tribunusra, sz. Sebestyénre; a «legio fulmina-
trix» Marcus Aurelius alatt imádságával tette magát hiressé vitéz-
sége mellett. 

A keresztényektől távol állott a «nazarénus» felfogás: sze-
lídek voltak, alázatosak, de ha kellett, erősebben fogták meg a 
kardot, mint akárki. A keresztény katonák oly hivek voltak 
császáraikhoz, mint ahogy sz. Pál tanította őket, hogy a hatal-
mat, mely Istentől van, megbecsüljék. 

Igazságtalan rablóhadjáratokra a keresztények nem voltak 
kaphatók. Jól tudták már a különbséget, melyik az igaz és melyik 
az igazságtalan háború. Sz. Ágoston ennek eléggé szabatos 
meghatározását adja. Livius a háború igazságosságáról így nyi-
latkozik: «Igazságos a háború, ha szükséges és szeplőtelen a 
fegyver, ha kívüle másban nincs remény.»1 Kissé tág meghatá-
rozás, mert a «szükséges» a római népnél akárhányszor a hódí-
tás, a terjeszkedés szükségességét takarta, amint egyáltalán a 
lelkiismeretet e tekintetben csak a kereszténység tehette érzé-
kennyé. A pogányság mindig kedvezett a harcnak. 

Sz. Ágoston már szűkebbre szorítja a háború igazságos 
vagy igazságtalan voltának fogalmát, anélkül, hogy azt egész 
szorosan meghatározásba foglalná: «Igazságos az a háború, 
mely a szenvedett sérelmeket bosszulja meg, vagy ha valamely 
népet, államot kell megbüntetni, mely nem akarja megtorolni 
alattvalói jogtalan cselekedetét, vagy visszaadni azt, amit igazság-
talanul elvettek.»2 

De a katona nem tartozik sokat okoskodni a háború milyen-
ségén, neki engedelmeskednie kell: « A tisztességes jámbor férfiú, 
ha királya parancsolja, harcolhat, netalán igazságtalan parancsai 
bűnössé teszik az uralkodót, de az engedelmesség rendje díszíti 
az ártatlan alattvalót.»3 

Néha a háború szükséges is, hiszen az ószövetség szentjei 
is sokat harcoltak: «Isten igazi tisztelői is — mondja ugyancsak 
sz. Ágoston — viseltek háborút, de nem gonosz vágyból, 

1 Justum est bellum «quibus necessarium est.» (Liv. Decad. liber 9.) 
2 «Justa bella soient definiri quae ulciscuntur injurias.» In libro quae-

stionum, 10. supra Josue. 
3 S. Augustinus, contra Faustum. 
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nem kegyetlenségből, hanem a béke kedvéért, hogy a rosszat 
megakadályozzák és a jót győzelemre segítsék.» i 

«Nem azért keressük a békét, hogy ezalatt háborúra készül-
jünk, hanem azért háborúskodunk, hogy békét nyerjünk. Légy 
tehát, bár harcolj, békés hajlamú, hogy azokat, akikkel harcolsz, 
békére vezethesd.»2 

Sz. Ambrus hazafias érzéssel mondja: « A vitézség, amellyel 
a hazánkat a barbárok rohamai ellen védjük. . . teljesen jogos és 
igazságos.»3 

Krisztus óv a harctól, mert «aki karddal hadakozik, kard 
által vész el»; int, hogy még az úton béküljünk ellenségeinkkel; 
maga sem kér védelmére angyali légiókat, bár tizenkét ezred is 
jöhetne érte csatázni. Krisztus szelleme az a szellem, melyet az 
emberiség a legelső összecsapás óta békeszomjasan eped, de az 
úgy látszik, míg test és vér vagyunk, meg nem hódít, szelíd 
igája alá nem kényszeríthet akaratos természetünk miatt. 

A kereszténység nem Ítélte el a katonaság intézményét. 
Szellemes exegezissel mondja sz. Ágoston: «Ha Krisztus tanítása 
minden háborút kárhoztatna, akkor az evangélium elbeszélése 
szerint szent Jánoshoz tanácsért forduló katonáknak bizonyára azt 
mondotta volna a Sz., hogy hajítsák el fegyvereiket és ne 
katonáskodjanak; de ő inkább azt mondta: «Senkin ne erőszakos-
kodjatok, legyetek megelégedve béretekkel.» Tehát ha elfogad-
hatják bérüket, a hadviseléstől sem tiltotta el őket.4 

«Katonáskodni nem bűn, csupán ha zsákmányolás céljából 
üzi valaki» — mondja ugyanaz a szentatya.5 

A szentatyák jól ismerik a rablás-, dicsőség-, pusztítás-
vágyból indított háborúk utálatosságait s néha festői és találó 
kifejezésekkel ostorozzák. 

Salvianus — kit szigorúsága miatt kora Jeremiásának nevez-
nek — a római birodalom hanyatlása idején írt «De guberna-
tione Dei» c. művében elmésen és keményen megrója a szerte-

1 In lib. de ver. Dom. 
2 Ugyanott : «Non quaeritur pax, ut bellum exerceatur, sed bellum quae-

ritur, ut pax acquiratur.» 
3 S. Abrosius in libro Officiorum : «Fortitudo, quae bello tuetur patriam 

a barbaris, plena iustitia est.» 
4 In sermone de puero centurionis. 
5 S. August, de verbis Dom.: «Militare non est delictum, sed propter 

praedam militare peccatum est.» 
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len hódítást: «Hogy néhányan a dicsőség fényében ragyogjanak, 
azért fordul fel fenekestől az egész világ; egy embernek a becs-
vágya a nagy világ romlása.»1 

Sz. Ágoston felsorolja az igazságtalan háború indító 
okait : «A kártevés vágya, a szertelen bosszúvágy, az engesztelhe-
tetlen lelkület, a vad visszatorlási ösztön, az uralkodási vágy és 
egyéb hasonlók azok, amelyeket méltán kárhoztatunk a hábo-
rúkban.»2 

Éles gúnnyal ítéli el Lactantius a napoleoni hajlamokkal 
dolgozó éhes hódítókat: «Minél több embert agyonvertek, ki-
fosztottak, meggyilkoltak, annál híresebbeknek tartják magukat. 
Hitvány üres dicsvágytól elkapatva, gonoszságaiknak az erény 
nevét szeretnék adni.»3 

Origenes az ördögben, mint a békétlenség atyjában látja az 
igazságtalan háború okát: «Mikor a gonosz szellemeket, akik a 
háborút felkeltik és a békét zavarják, imáinkkal leverjük, jobban 
segítjük az uralkodókat, mint azok, akik külsőleg a fegyvert 
viselik.»4 

A kor szelleme okozta, hogy a szentatyák közül sokan 
nagy háborúkat értek meg: gondoljunk csak a népvándorlás 
szentatyáira, egy sz. Ágostonra, kinek püspöki székhelyét a van-
dálok ostromolták, s az ostrom alatt a Szent is meghalt ; a Nagy 
Theodosius korabeli sz. Ambrusra, Nagy sz. Gergelyre, nagy 
sz. Leóra, ki Attilát tartotta fel diadalaiban. 

Nagy sz. Gergelyt a sok rettenetes háború, a népvándor-
lás zűrzavara, a harc, mely Kaledoniától Syriáig fegyverzörgéssel 
töltötte be a léget és vérrel árasztotta el a földet, annyira meg-
hatotta, hogy egyik homiliájában a nagy háborúk miatt a világ 
vége elkövetkezését látja, mint Krisztus megjövendölte. 

«Felkel a nép a nép ellen — fejtegeti az írás szavait — ország 
ország ellen.. . jelek lesznek a napban, holdban.. . Bizony már 
ezek közül némely dolgok beteljesedtek, mások pedig, félő, hogy 
mihamarább bekövetkeznek. Mert nemzetet nemzet ellen hada-
kozni többet látunk a jelenben, mint olvasunk a régi könyvek-

1 Salvianus: «De gubernatione Dei.» «Ut pauci illustrentur, mundus 
evertitur ; unius honor Orbis excidium.» 

2 «Nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, implacatus atque implaca-
bilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi.» Contra Faustum. 

3 Lactantius : Inst. L. I . e . 18. 
4 Contra Celsum, c. 73. 

Religio , h i t t u d . és bölcs, folyóirat . 4 9 



7 4 6 ACKERMANN KÁLMÁN 

ben. Itt a földrengés számtalan várost temetett el, máshonnan 
döghalált jelent a szálló hír. És ámbár a napban és a holdban 
változást nem tapasztaltunk, de hogy nem messze vannak ezek 
is, a levegő változásaiból sejthetjük.»1 

Ma szinte ilyesféle világ van, csakhogy még félelmetesebb 
tömegekkel dolgozik a harc. Mi talán nem gondolunk a világ 
végére, mint sz. Gergely, de a nagy nyomasztó érzést, amely 
az ő lelkéből e borús hangokat váltotta ki, mi sem tagadhatjuk. 
Láthatjuk ebből is, hogy a szentatyák mennyire átérezték koruk 
nagy bajait. Nagy sz. Gergely aggodalmát most, miután X. Piust 
segítte sírba vinni, ugyan másféle kiadásban, érzi az egyház jelen-
legi feje is. 

Háborús időkben a régiek a fegyver mellett imával is küz-
döttek. Az egyház akkor ép úgy elrendelte a könyörgést, mint 
most. Ismertettük már Origenes szavait, mely szerint az uralkodót 
harcaiban legjobban segítjük az ima fegyverével. 

Gelasius sacramentaliájában «Tempore belli» cimen több 
mise található ; megvan már a «Deus qui conteris bella» kezdetű 
collecta is. 

Nagy szent Gergely elrendelte, hogy a háború tartama 
alatt könyörögjenek Istenhez, «nehogy bűneik miatt Isten az ellen-
ségnek kedvezzen; azért teljes szívből kérjék a Megváltót, hogy 
akiket nem tartóztathatnak fel a fegyverek, könnyeik tegyék 
ártalmatlanná». Elrendeli, hogy «minden szerdán és pénteken 
okvetetlenül litániát tartsanak és a barbár ellenség kegyetlen be-
törései ellen az isteni oltalom védpajzsát esdjék ki».2 

Szent Ambrus Gratianus császárhoz írt levelében írja, «hogy 
mintha a táborban volna lélekben, imádkozik győzelemért, mert 
a császár győzelmét és üdvét nagyon szivén viseli; azért nyilvá-
nos könyörgést is rendelt el».3 

1 S. Gregor, homilia 1. in evangelia : « . . . Nam gentem contra gentem 
exsurgere, earumque pressuram terris insistere, plus iam in nostris temporibus 
cernimus, quam in codicibus leg imus . . . Signa vero in sole et luna et stellis, 
adhuc aperte minime vidimus: sed quia et haec non longe sint, ex ipsa iam 
aeris immutatione colligimus.» 

2 Epist. 52. ad univ. Sicil. episcopos : «Ne hostibus prosperitatem multi-
tudo nostorum praebeat peccatorum, toto nos corde ad remedia Redemptoris 
nostri remedia conferamus, et quibus resistere virtute non possumus, lacrymis-
obvietnus.» 

3 Epist. 1. Ambros. ad Gratianum Aug. 
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Ezek azok, amelyeket hirtelenében a szentatyákból kibön-
gészhettünk a háborúról való felfogásukat, lelkületüket, intéz-
kedéseiket illetőleg. Csak nagyon szórványosan fordulnak elő 
náluk, mivel természetes, hogy ily kérdésekkel nem igen foglal-
koztak. Messze volt még ekkor a keresztes háborúk ideje és 
szelleme is, midőn az utolsó szentatya sz. Bernát maga egy 
nagy keresztes háborút tudott megindítani s lovagias tüzével egy 
új katona-szerzetnek adott hősi szellemet jámborsággal össze-
kötve. i 

Századokon át ezután is az egyházon, az egyházi férfiakon 
bizonyos katonás jellem vehető észre, az egyház megszentelte a 
kardot, szerzetes ruhát hordott az erős harcos, kereszt és kard 
testvéri frigyre léptek, hiszen alakjuk is hasonlít egymáshoz. 

Az egyház jelenlegi feladata a béke nagy művét meg-
alkotni, mely csak Krisztus szellemében jöhet létre. A békepalota 
igazában nem Hágában, hanem a Vatikánban van és a béke 
földi angyala a fehérruhás pápa, akinek első szózata is béke-
szózat volt. 

Jelen sorainkat egy hő óhajtással fejezzük be, melyet az 
örök békekirályhoz intézünk s mely sz. Ambrusnak tulajdonított 
«Tempore belli» c. himnus utolsó versszaka: 

«Emtis parce tua morte, rogamus, 
Instaurans animos, pelle timorem, 
Höstes comminuens, sparge fugatos, 
Pacis perpetuae munera confer !» 

Drégelypalánk. Ackermann Kálmán. 

1 «De nova militia» c. müvében, a templariusokhoz intézve. 

49* 



A D O G M A É S A S Z E R T A R T Á S J O G I S Z E M -

P O N T B Ó L . 

AZ ERKÖLCS és a vallás együtt járnak; ezekben rejlik a dogma 
L. mely mint hitformula már jog, még pedig ius divinum, 

melyet megváltoztatni vagy érvényteleníteni nem lehet. Hitelvek 
nélkül nem létezhetik vallás, nem létezhetik egyház; minden 
vallás, minden egyház maga szabja meg híveinek azt, hogy mit 
kell hitelvek gyanánt hinniök. Az egyházjog maga sem egyéb, 
mint jogintézményekben kifejezett hit.1 

A keresztény egyházak isteni kinyilatkoztatásra vezetik vissza 
alapításukat s ezért absolut igazságokban hisznek. Úgy van ez a 
katholikus, a keleti és a protestáns egyházakban s egyetlen 
keresztény egyház sem tűrheti, hogy hivei tévedésben maradjanak. 

Az eltérés ott kezdődik az egyes hitvallások közt, hogy 
míg a katholikus egyház és a keleti egyházak abból indulnak 
ki, hogy a dogmák függetlenek bármely tudományos haladástól, 
mert azok nem fölismerendő igazságok, nem tudományos kuta-
tás által szerzett ismeretek, hanem az isteni kinyilatkoztatásnak 
befejezett tényei,2 addig Luther Márton azt hirdette, hogy hit 
dolgában lehetetlen felsőbbséget elismerni, mert a hit kérdései-
ben csak az embernek saját lelkiismerete lehet biró. 

E hitbeli fölfogás különbözősége szerint úgy a katholikus 
egyház, mint a keleti egyházak szilárdan ragaszkodnak dogmai 
tanaikhoz s ezekért a vértanuk ezrei halált szenvedtek, addig a 
reformáció a kritikai szellemet és a kételkedést állította föl a 
merev dogmatizmus ellen. 

Az igazság kutatását a katholikus egyház sem akadályozza; 

1 Kosutány Ignác : Egyházjog. III-ik kiadás. Kolozsvár, 1906. Elő-
szó VI. 

2 Bernhard Zsigmond S. J. A hit és tudás viszonya. Kath. Szemle. 1910. 
930. és köv. 
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hiszen, miként ezt XIII. Leó pápa kijelentette, az egyháznak 
nincs mit félni az igazságtól. Csakhogy a katholikus egyház a 
hitelvi törvényeket minden időre változhatatlanoknak tartja, azokat 
az egyház védőgátjainak tekinti, melyek a tiszta hitet a tévedé-
sektől akarják megóvni. 

Dogmák alatt ugyanis az egyház az Isten által kinyilatkoz-
tatott és kihirdetés végett az egyházra bizott hitigazságokat érti. 

Az első keresztény dogmák tehát magának Jézusnak ki-
fejezett tanításai voltak; akik a keresztény egyházhoz akartak 
tartozni, azoknak a Krisztus által kinyilatkoztatott tanokat el 
kellett fogadniok. 

A pogány és zsidó bölcselőkkel való sűrű érintkezés már 
korán eretnekségekre vezetett s ezért a keresztény tanoknak 
tisztán való fentartása szükségessé tette, hogy azokat úgy a pogány 
bölcselőkkel, mint az eretnek tanításokkal szemben élesen meg-
különböztessék; e célból a Jézus által hirdetett igazságok dog-
matikus formulákba, hitformulákba foglaltattak. 

Szorosabb értelemben véve csak azok a tanítások képezik 
a dogmákat, melyeket a csalatkozhatatlan egyház, az ő tanító 
hivatalából kifolyólag, ünnepélyesen megállapított és kihirdetett. 
A dogmák nagy részét közzsinatokon állapították meg s épen az 
első hét közzsinatnak képezi elvitázhatatlan érdemét, hogy abban 
a nagy hitharcban, melyet az arianismus s ennek válfajaival, a 
nestorianismus, a monophisitismus s végül a monotheletismussal 
megküzdött, az orthodox hitet tisztán megőrizte s a keresztény 
hittant — minden eretnekséggel szemben — közelebbről meg-
határozta. 

Az első hét közzsinat óta ritkábbak a dogmatikus meg-
határozások, amelyeket az egyház legtöbbször akkor teljesít, 
amikor a vallás ellen támadt téves tanokat kell kárhoztatni, mint 
ez a trienti zsinaton történt. A legutolsó dogmatikus tanok a 
vatikáni közzsinaton állapíttattak meg; ezeknek egyike a hires 
csalatkozhatatlansági dogma, mely szerint a pápának a hitre és az 
erkölcsre vonatkozó mindazok a tanításai tévedésmentesek, melye-
ket mint az összes keresztények legfőbb tanítója és főpásztora, 
apostoli teljhatalmánál fogva ad ki (dum ex cathedra loquitur), 
másika a római pápa főnökségének tantétele (plenitudo potes-
tatis), harmadika annak a tantételnek kárhoztatása, mintha a dog-
máknak idővel, a tudományos haladáshoz képest, más értelmet 
lehetne adni. Ez utóbbi főleg az ellen a protestáns fölfogás 
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ellen irányul, mely szerint a dogma az illető korszak vallásos 
világnézetének megrögzítése s ezért e vallásos világnézetek fej-
lődésével a dogmák is változtak. 

Dogmákat a pápák egyedül is adhatnak ki, ez azonban 
nagyon ritkán történik; IX. Pius hosszú uralkodása alatt csak 
egyetlen dogmát állapított meg, t. i. Mária szeplőtlen fogantatá-
sának dogmáját (1854.), a többi dogmákat a vatikáni közzsinat 
állapította meg; XIII. Leó pápa pedig még hosszabb pontifiká-
tusa alatt dogmát nem, hanem csak kathedrális döntvényt adott 
ki, midőn az 1896. évi szeptember 13-án kelt «Apostolicae 
curae» bullájában az anglikán fölszenteléseknek érvénytelenségét 
mondotta ki ünnepélyesen.1 

A pápát megillető csalatkozhatatlanság azonban csak a 
kinyilatkoztatott hitnek és erkölcstannak tisztán való átszármaz-
tatására szorítkozik, tehát kizárólag csak arra az esetre «dum ex 
cathedra loquitur» ; ennélfogva tehát a pápának egyházpolitikai 
nyilatkozatai vagy a fegyelemre vonatkozó jogi rendelkezései 
nem tarthatnak számot a tévedésmentességre. 

Maga IX. Pius pápa volt az, aki egy római irodalmi társa-
ságnak fogadtatása alkalmával — 1871. évi július 20-án történt 
— akként nyilatkozott, hogy ama tévedések közt, amelyekkel a 
római pápa tévedésmentességének eszméjét meghamisítani kíván-
ják, a leggonosszabb az, mely a fejedelmek letételének s a népek 
hűségi kötelessége alóli föloldozásának kérdését is abba az infal-
libilitásba akarja bevonni. Igaz — folytatta a pápa — hogy a 
pápák végső szükség esetében gyakorolták a letételt, de ehhez az 
infallibilitásnak semmi köze sincsen; a letételnek forrását ugyanis 
nem a pápa tanítóhivatalában, nem az ehhez tartozó infallibili-
tásban, hanem a pápa tekintélyében kell keresni, akiben az 
akkori keresztény népek a kereszténység legfőbb biráját tisz-
telték.2 

Bonomelli Jeromos cremonai püspök «Il Papa e l'Italia, la 
Chiesa e l'azione politica» címen kiadott 1913. évi pásztorlevele 
is arra utalt, hogy az egyház a politikai kérdésekben nem téve-
désmentes. Az Osservatore Romano 1913. évi március 2-án meg-

1 Alfons Bellesheim : Zwei römische Tagebücher aus der Zeit der Bulle 
Apostolicae curae vom 13j September 1896. — Archiv für. kath. Kirchenrecht 
1911. 391. 

2 Karl Böckenhoff, strassburgi egyetemi professor: Katholische Kirche 
und moderner Staat. Köln, 1911. 19. 
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jelent száma azt írja: «Világos, hogy mons. Bonomelli pásztor-
levelének némely pontja nem helyeselhető ; de senki sem mond-
hatja, hogy valamely közlemény Indexre teendő azért, mert az 
egyháznak politikai kérdésekben való infallibilitását tagadásba 
veszi.»1 

A csalatkozhatatlansági dogmában kifejezett az a természet-
fölötti képesség, hogy a hitügyeket a pápa tévedésmentesen 
állapíthatja meg, a pápát mint az apostoli szentszék birtokosát 
személye szerint illeti meg, az a szentszékhez van kötve s másra 
át nem ruházható. Ennélfogva tévedésmentességre még annak a 
két római kongregációnak hitügyekre vonatkozó határozatai sem 
tarthatnak igényt, melyek a pápának épen hitügyekben legerő-
sebb támaszai.2 

A dogmák a katholikus egyházban két szempontból jönnek 
tekintetbe : 

1. a hitnek normáját képezik s az azokban foglalt igazsá-
gokról való meggyőződésüknek a kínpadon adtak kifejezést a 
vértanúk ; 

2. a külső cselekvést irányító zsinórmértéket képeznek, itt 
tehát a hit joggá válik. 

A dogmának jogi hatása főleg akkor jelentkezik, amikor a 
dogmát megsérti az egyház tagja s emiatt a bűnvádi eljárás 
megindul. 

De lehet a dogmának politikai hatása is, midőn kihirdeté-
sét az államok azért tiltják meg, mert annak politikai következ-
ményeitől tartanak. Ez volt a sorsa a vatikáni közzsinat határo-
zatainak, melyeket nálunk, Ausztriában és Németországban nem 
engedtek kihirdetni. Mindenesetre érdekes, hogy Bismarck herceg 
későbben illusoriusnak jelentette ki a vatikáni határozatoknak a 
német birodalomra vonatkozó veszélyét, mint mondta «Reichs-
gefährlichkeit» ;3 úgy látszik, IX. Pius pápának említett nyilat-
kozata lényegesen hozzájárult a kedélyek megnyugtatásához. 

Még egy theologiai kérdés van, amely jogi hatásainál fogva 
a jogtudományt, különösen az egyházjogot érdekli s ez a gyakor-
lati lelkipásztorkodás körébe tartozó szertartás, a liturgia kérdése. 

1 Religio 1913. évfolyam, 172. 
2 Bessmer S. J. : Der Glaubensgehorsam. Stimmen aus Maria-Laach 1907. 

LXXIII. 503. 
3 Papst Pius X. über den modernen Kulturkatholizismus — című cikk 

Stimmen aus Maria-Laach folyóirat 1907. évi folyamában LXXII. 486. 
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Értjük pedig szertartás alatt az istentisztelet külső alakját 
és vele szoros kapcsolatban azt a liturgikus nyelvet, amelyen az 
istenitiszteletet végzik. 

Míg a dogma a vallásnak belső és lényeges része, addig a 
szertartás csak mint külső alak jelentkezik, mely nélkül a vallás 
— szorosan a dogma szerint — megállhatna. 

És mégis oly nagy jogi hatásokat eredményeznek a litur-
gikus kérdések, hogy a hivek a szertartást a dogmával úgyszól-
ván hasonló értékűnek tekintik. 

Az általános fölfogás az, hogy habár a szertartások nem 
tartoznak is a vallás lényegéhez, e külsőségekre azonban épen a 
vallás változatlan fenntartása végett szükség van. 

Gróf Széchenyi István mondta, hogy nem szabad a vallás-
nak külsőségeit mellőzni, mert a tömegek csak azok által bír-
hatók a vallás lényege iránti tiszteletre.1 

Különösen a keleti nép az, mely valósággal rajong a káp-
rázatos szertartásokért. 

Itt van például a korán, a mohamedánok bibliája, mely 
tele van symbolumokkal, mert a keletinek lelke vágyódik az 
érzéki ujjmutatások után, melyek a kedélyt élesztik s a csügge-
dőnek lelkét fölemelik. 

A keleti egyházaknak szertartásos könyveiben tükröződik 
vissza egész életük, azokban foglaltatik legünnepélyesebb hit-
vallomásuk, azokban nyilatkozik meg egész theologiájuk ; ezért 
nem engedik meg a keletiek, hogy az előírt rítustól el lehessen 
térni. így rendeli ezt a 692. évi trullai zsinat 81. kánonja. A keleti 
egyházzal megindított unió-tárgyalások a szertartások kérdése 
miatt húzódtak évszázadokon át, Palaeologus Mihály pedig a 
lyoni közzsinaton külön nyilatkozatot is kívánt aziránt, hogy a 
görögök szertartása érintetlen marad. S bizony a keleti szertar-
tások elhagyása esetében meghiusult volna az oly nehezen meg-
teremtett unió, mely csakis azzal a kikötéssel jöhetett létre, hogy 
a katholikus egyházzal egyesült keleti egyházaknak eddigi görög, 
örmény és szír szertartásai, a keletieknél divó «Suus cuique 
ritus» elvének megfelelőleg, érintetlenül meghagyatnak. 

Maguk a pápák is védték a keleti egyházaknak rítusait, 
melyek a nyugatinál régiebbek, XIII. Leó pápa pedig felfüggesz-

1 Gaál Jenő: A Széchenyi-cultus jelentősége. Magyar Társadalomtudo-
mányi Szemle. 1911. évf. 679. 
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tés terhe alatt megtiltotta a missionarius papoknak azt, hogy a 
keletieket, akaratuk ellenére, a latin rítusra átvezessék.1 

A ritusok lélektani hatásának megértéséhez tanulságos az, 
amit Madzsar Imre: «Lamprecht Károly történetelmélete» című 
értékezésében2 a symbolumokról mond: «A kezdetleges ember 
természetének egyik alapvonása, hogy a benne keletkező emotiót 
szinte egészen közvetetlenül követi a kifejezés. Ami megindítja, 
azt nyomban külső, mimikai cselekvésbe önti át, olyanba, ami 
hű reproductiója, ismétlése akar lenni annak, ami lelkét eltölti. 
Symbolumokban érez és cselekszik. Szertartások révén még igen 
késő korban is fenntartják magukat e sajátságnak egyes nyilvánu-
lásai, ha talán csak puszta formalitásképen is. Tudjuk, hogy 
még a feudális korban is a birtok-tulajdonjog átruházása egy 
marék föld átadásával történik.» 

David Leonart abbé panaszkodik a vallásosság hanyatlásá-
ról3 s rámutat arra a tényre, hogy a dekadens katholikusok 
közönyösek ugyan egyházuknak törvényei iránt, de az egyházi 
szertartásokat szívesen fölhasználják, hogy azokon, mint nagy 
társadalmi összejöveteleken, fényt fejthessenek ki; ezt teszik a 
vasárnapi déli misén, az első áldozásnál, a házasságkötéseknél, 
sőt még a temetéseknél is. 

Különben a római jog is arról tesz tanúságot, hogy a 
forma fontos. Forma dat esse rei s aki a formákat nem tartja 
meg, az a lényeget sérti meg. A jog a perrendtartás formáihoz 
köti az igazságot; a végrendelet, a szerződés, a házasságkötés 
érvénye meghatározott formákhoz van kötve; a királyi koroná-
zás érvénye formákhoz van kötve. így megy ez végre egész 
közjogi és magánjogi berendezésünkben, sőt még társadalmi éle-
tünkben is, hiszen látogatást nem tehetünk házi zubbonyban, az 
iskolában nem taníthatunk dohányozva stb. 

A szertartással szoros kapcsolatban áll a nyelv, az a nyelv, 
a mellyel az istentisztelet tartalma kifejezésre jut. 

A katholikus egyház, a latin szertartásuakra nézve, csak 
egyetlen liturgikus nyelvet ismer s ez a latin hivatalos nyelv, 
úgy hogy a latin szertartású kath. egyházban teljes hit- és szer-
tartási, valamint nyelvegység áll fenn. 

1 Prinz Max: Die orientalische Kirchenfrage. 1907. 120. és 156. lap. 
-2 Századok 1908. évf. 486. 

3 David Leonart: Les catholiques décadentes. Paris 1908. 
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A keleti egyházakban a liturgia, a mise elő- és utószaka-
szaival nem egyéb, mint a pap és hivők között párhuzamosan 
folyó drámai elbeszélés, melyben ezek váltakozva egymásnak 
adják az énekhangra fogott szót. A görög liturgiát ilyen drámai 
alkata miatt a néptől értett nyelven kell végezni.1 így azután a 
keleti egyházakban csak a hit- és szertartás egységét találjuk föl, 
de liturgikus nyelvegység nincs; a keleti egyházjogok kiváló 
ismerője, Papszilágyi azt tanította: «Proprium est ecclesiae orien-
tális, ut in sacris lingua nationalis datur.» 

A keleti egyházakban vagy a nép élő nyelvét, vagy az ősi 
(ógörög és ószláv) nyelvet használják liturgikus nyelvül. 

Négyféle keleti rítus van, úgymint a görög, örmény, szir 
és kopt, melyeknek további elágazásait ismerjük. 

Minket legközelebb a görög ritus érdekel, mely Európában 
úgyszólván egyedül uralkodó keleti ritus, miután a konstanti-
nápolyi patriárchának nagy hatalmánál fogva nemcsak az összes 
görögök követik e ritust, hanem a kereszténységre áttért szláv 
népek is ezt a ritust kapták. 

E görög rítusnak válfajai: 
a tiszta görög ritus (ritus graecus purus), 
a görög-román ritus (ritus graecus rumanus), 
a görög-melchita ritus (ritus graecus melchita) és 
a görög-szláv ritus (ritus graecus slavus); ez utóbbi ritust 

követik a bulgárok és a ruthénok. 
A szír rítusnak is van több válfaja, nevezetesen: 
a tiszta szír ritus (ritus syr. purus), 
a káld-nestorián ritus (ritus syr. chaldeus proprie dictus), 
a malabár ritus (ritus syr. malabaricus) és 
a maronita ritus (ritus syr. maronitus). 
Az egyptomi kopt ritus szent Márknak eredetileg görög 

nyelven készült miséjéből indult ki, melyet későbben aethiopiai 
nyelvre fordítottak le ; ez az egyptomi kopt ritus azonban magá-
ban Aethiopiában némi változást szenvedett s ezért még külön 
aethiopiai rítusról is lehet beszélni.2 

1 Bonkáló Sándor: A görög kath. magyarság utolsókalvária útja. 1896— 
1912. Magyar Figyelő 1913. évf. 293. 

2 A keleti egyházak szertartásairól részletesen értekezik : Prinz Max : «Die 
orientalische Kirchenfrage» cím alatt tartott 1907-ben előadásaiban (119. s köv. 
lapokon) ; az Archiv für kath. Kirchenrecht 1907. évf. 355. s köv. lapjain ; 
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Egyptom hajdani keresztény lakossága nem tudott ellent-
állani az izlam hódításának; túlnyomó részük Mohamed zászlója 
alá szegődött s a hódító arabok nemzetiségébe olvadt. A keresz-
tényeknek csak igen kis csapata tudta megőrizni a keresztény 
vallást s atyáinak nyelvét, de a sok üldöztetés és nyomor hatása 
alatt elfelejtették a kopt nyelvet, mely a XVII. század óta meg-
szűnt élő nyelv lenni. 

S habár a kopt nyelv megszűnt élő nyelv lenni, továbbra 
is megmaradt liturgikus nyelvnek, melyen közel 600.000 keresz-
tény zengi imáját.1 

A nép élő nyelvén végzett liturgiának rendkívüli nagy 
előnye, hogy a népnek vallásához és egyházához való ragaszko-
dását hatványozza ; hiszen saját nemzetének nyelvét látja az oltárra 
emelve, azon a nyelven imádja Istenét, amelyen embertársaival 
érintkezik. Itt ismeretlen az oltári nyelv és a profán nyelv közti 
megkülönböztetés. így tudjuk megérteni Hosszú Vazul szamos-
ujvári püspöknek a főrendiház 1913. j évi június 20-án tartott 
ülésében tett azt a kijelentését, hogy a román népről «meg van 
írva, hogy inkább ragaszkodik a nyelvéhez, mint az életéhez». 
Ily népekre idegen nyelvű liturgiát erőszakolni, érzelmi, nemzeti-
ségi és politikai zavarokat idézhet elő. 

De viszont tagadhatatlan hátránya a nép élő nyelvén végzett 
liturgiának az, hogy ez a liturgia csak azokra a hitközségekre 
szorítkozhatik, amelyeknek nemzetiségi nyelve a liturgia nyelvé-
vel egyezik. 

A szertartás kérdése nemcsak a katholikus és a keleti egy-
házakat, hanem a protestáns egyházakat is igen közelről érdekli-

Mikor a protestánsok a katholikus egyházból kiléptek, 
magukkal vitték a katholikus egyháznak szertartásait, imádságait 
és énekeit, lassankint azonban mindezeket saját vallási fölfogá-
sukhoz alkalmazták. 

Nálunk legelőször Heltai Gáspár ág. evang. kolozsvári pap 
adott ki 1559-ben egy szertartásos könyvet, melyet agendának 
neveztek. A dunántúli evangélikusok részére Beythe István 
1582-ben az egyházi tanítókat irányító könyvecskét készített, 
1586-ban pedig rendes agendát, melyet 1612-ben nyomattak ki. 

Brinzeu Miklós pedig : «A keleti egyház kérdése napjainkban» cím alatt tárgyalja 
e kérdést. (Kath. Szemle 1908. évf. 379.) 

1 Giesswein Sándor dr. : Egiptom és a biblia. Budapest, 1912. 18. 
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A reformátusok részére Melotai Nyilas István adott ki 1621-ben 
egy agendát, melyet később többször újra nyomattak. Az erdély-
részi református egyház pedig, az egyöntetűség kedvéért, 1679-ben 
hivatalos agendát nyomatott.1 

Egységes szertartáskönyvet az evang. egyházban nem ta-
lálunk. A magyarországi evang. egyházat szervező 1614. évi 
zsolnai és az 1614. évi szepesváraljai zsinatok ugyan arra töre-
kedtek, hogy minden superintendensi kerületben ugyanaz a szer-
tartás (agenda) legyen, e célt azonban nem tudta elérni s az 
egyes esperességek azután is eltérően rendelkeztek. 

Az 1707. évi rózsahegyi zsinat szintén egyöntetű gyakor-
latot kívánt meghonosítani; határozatait azonban az 1715. évi 
országgyűlés megsemmisítette. Az evang. egyháznak főhatóságai 
ma is külön szertartáskönyveket (agendákat) adnak ki, a melyek-
nél csak arra tartoznak ügyelni, hogy a Szentirással és a hitval-
lásokkal ellentétbe ne jussanak.2 

Egy egységes agenda létesítésével Poroszországban is siker-
telenül próbálkoztak; a porosz király az 1816. évben egy önmaga 
által szerkesztett liturgiát kivánt életbeléptetni, egyelőre a berlini 
székesegyházban, a berlini és a potsdami helyőrségi templomok-
ban, de nyomban Schleiermacher Frigyes és theologus-társainak 
tiltakozásával találkozott. A király azután 1822-ben névtelenül 
adta ki a: «Kirchenagende für die Hof- und Domkirche in 
Berlin» című liturgikus könyvet, abban a hitben, hogy ezt a 
liturgiát a községek önként el fogják fogadni ; célt azonban most 
sem érte el s hiába adta ki agendájának védelmére: «Luther in 
Beziehung auf die preussische Kirchenagende vom Jahre 1822» 
cimű füzetet, a nagy ellenzést nem tudta lecsendesíteni. Végre 
is kompromissum vetett véget a nagy agenda-vitának (Agenden-
streit), mely megegyezésben a király lemondott a liturgia teljes 
egyenlősítéséről s megengedte a tartományi agendák kiadását.3 

A szertartásoknak az egyházjogban való nagy jelentőségét 
tanúsítja az, hogy dr. Huszár Elemér szükségesnek tartotta a 
«Szertartásjog (Jus liturgicum)» cím alatt mindazt összefoglalni, 
amire a katholikus lelkészkedő papságnak a gyakorlati életben 
szüksége van. 

Budapest ^r. Melichár Kálmán. 
1 Karácsonyi János : Magy. egyh. tört. 192. 
2 Míkler Károly : Magyar ev. egyházjog. 1906. 359. 
3 Karl Heussi : Kompendium der Kirchengeschichte. Tübingen 1910. 541. 
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Dr. Platz Bonifác: I. Az ember származása a legújabb 
kutatások nyomán, 33 1. II. A paläolith ember, 72. 1. 

E két felolvasás, amelyet a tudós szerző 1914. április havá-
ban egymásután tartott a Szent-István-társulat Tudományos osz-
tályában és a Magyar Tudományos Akadméiában, minden tekin-
tetben megérdemli érdeklődésünket, mert bennük a természet-
bölcseleti irányban munkálkodó magyar hitvédők nesztora elmél-
kedik az ember eredetének kérdéséről. 

Az I. felolvasásban ismerteti azokat az erőfeszítéseket, ame-
lyek a jávai pithecantropost, az emberszabású és az alsóbb-
rendű majmokat származástani kapcsolatba akarják hozni az 
emberrel. 

Az örvényes úton felállítja a következő korlátfákat : A guineai 
és chapelle-aux-saintsi ősember mint átmeneti alak a pithe-
canthropos és a neanderthali ember között tudományosan be nem 
igazolható; a pithecantropos combcsontja tiltakozik az egyenes 
járás feltevése ellen; az embernek egészen sajáton bonctani vo-
násai vannak, amelyek minden majomtól megkülönböztetik; az 
ember és az emberszabású majmok között van ugyan vérhasonló-
ság, de a hasonlóság eme fokára az alsóbbrendű majmok is 
emelkednek; az állati lélek alaptörvénye az örökös helyben-
maradás, az emberi szellemé a fejlődőképesség. 

Szerzőnk véges-végig ügyesen forgolódó apologeta, aki 
mindaddig meg nem nyugszik, amíg az ellenfél összes achilles-
sarkait ki nem kutatta. Bízvást mondhatjuk, hogy aki utána indul, 
az nem fog a tévelyek szirtjei között hajótörést szenvedni. Harc-
modorában azonban sok a régiesség. P. végleg beleélte magát 
bizonyos alapgondolatokba, amelyeknek sáncai mögött a hit 
kényelmes otthonra talál. Ilyen alapgondolata, hogy «teljesen lehe-
tetlen az embert az állatvilággal összekötni s az összefüggésnek 
legcsekélyebb valószínűsége sem bizonyítható be». Ezt a szigorú 
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fogalmazást ma már a középiskolai hitvédő tankönyvekben is 
kerüljük. A hit és származástani elmélet szépen megférnek egy-
más mellett. Aki pedig a származástan híve, az az emberi testet 
sem vonhatja ki a fejlődés elvének uralma alól, természetesen 
sohasem feledkezve meg arról, hogy a származástan csak kise-
gítő hipothézis, amely nélkül bizonyos jelenségeket vagy egy-
általában nem, vagy csak mesterkélten tudunk megmagyarázni. 
P. is érzi ennek a feltevésnek kényszerét, mert később be-
ismeri, hogy az ember és a majom fehérje-rokonságát «meg-
kívánja a zoologiai rendszer». Szigorú álláspontjához híven ha-
marosan végez a pithecanthroposszal is. Szerinte az ember «össze-
függése a pithecanthroposszal merő chimaera». Mi úgy tudjuk, 
hogy a higgadt emberbúvárok ha származástanilag nem is, de 
alaktanilag határozott átmenetet tudnak kimutatni a pithecanthro-
pos és a neanderthali ember között. A pithecanthropos ú. n. kol-
lektív typus, amelyben a gibbon, csimpánz és az ember külső, 
morpologiai jellegei egyesülnek. Kissé elhamarkodottnak látszik 
ama állítása is, hogy a pithecanthropos «soha sem létezett». Meg-
engedjük, hogy a csontok összetartozandóságát nem tudjuk be-
bizonyítani, de a koponyatető egymagában is elegendő arra, 
hogy magassági indexével, bregmaszögével stb. embertani kuta-
tásaikhoz alapul szolgálhasson. 

A II. felolvasás eredményét két pontban foglalja össze: 
a) a paläolith ember testének és szellemének minden részében 
valóságos ember; b) a jégkorszakot nem lehet igen nagy távolba 
visszahelyezni. 

A tárgyalás folyamán a következő tételek kerülnek sorra : 
az ember mint kész egyén lépett a természet rendjébe (?) ; az 
emberleletek tudományos elbírálásában következetesen két tünet 
vehető észre, az egyik az, hogy az ideig-óráig hirdetett majomi 
jelleg a tüzetes bonctani összehasonlítások után elmosódik, a 
másik az, hogy mindig a legújabb lelet mutatja a legmajomibb 
vonásokat, s a régibb leletek veszítenek jelentőségükből ; az em-
bert megelőző lénynek legelső nyomai hiányzanak; az eolith 
nem egyéb, mint azon szubjektív nézetnek egyik alkotása, mely 
az embernek állati leszármazását vallja (?); a geologusok és 
archeologusok újabban belső és külső okok alapján visszatérnek 
az egységes jégkorszak gondolatához ; a diluviumnak meleg és 
hideg, erdei és steppe szakokba osztott állatvilága az egész jég-
korszak tartama alatt együttességben élt; az ősemberek között 
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három race-t lehet megkülönböztetni : a neanderthali, cromagnoni 
és keverék race-t; a cromagnoni typus nem a jégkorszak végén 
bukkant fel Európában, hanem végig küzdötte a paläolith ember 
összes kulturális fokozatait; a homo heidelbergensis nem a leg-
alsó diluviumban, hanem a jégkorszaknak épen a közepén élt s 
a tertiär korszakból épen olyan messzire esik, mint mi a leg-
régibb paläolith korszaktól (?) ; a jégkorszakot nem kell a messze 
távolba helyezni, mert a nagy természet lényeges átalakulások 
létesítésére néhány ezer, sőt néhány száz évvel is beéri (?). 

Ezekből láthatjuk, hogy P.-nak vannak saját, eredeti gondo-
latai s az is bizonyos, hogy ezek a gondolatok nem a képzelet 
tükrözései, hanem tudományos érvelések leszűrt eredményei. Az 
már aztán más kérdés, hogy a felsorolt tételek mind megnyug-
tatók-e? P. felolvasása egészen másképen hat a hitvédőre, mint 
az emberbúvárra. A hitévdőnek jól esik látni, hogy milyen ügye-
sen tudja szerzőnk a tudósok alanyi véleményeit egymás ellen 
kijátszani annak igazolására, hogy a modern emberbúvárlatban 
tömérdek szerepet játszik a szubjektív dogmatizmus. Szerzőnknek 
ebben tökéletesen igaza van. Az emberbúvár azonban azt a meg-
győződést meríti a felolvasásból, hogy a természettudomány dog-
matikusai ellen harcoló P. maga is a legmagasabb fokban dog-
matikus, aki ott is szinről-szinre látja az igazságot, ahol a termé-
szettudomány még nyílt kérdésekről beszél. 

Ezektől eltekintve készséggel hajolunk meg P. széleskörű 
olvasottsága és mély tudása előtt s mindkét felolvasását melegen 
ajánljuk a hitvédők figyelmébe. 

Nagyszombat. Hudyma Emil 

Compendium theologiae dogmaticae. Auctore Manzoni Cae-
sare. 4 vol. Ed. altera et emendata. Aug. Taurinorum. Jo. B. 
Berruti. 1909—1912. Ára 18-50 líra. 

Nem is nagyon régen volt, mikor valaki egy tudományos 
folyóirat hasábjain rámutatott azokra a hiányokra, melyek theolo-
giai oktatásunk terén, különösen pedig a dogmatika körül létez-
nek. Most, hogy a pesti egyetemen egy ötödik évfolyammal 
megtoldják a papság tudományos kiképeztetésének az idejét, egy 
jobb kornak nézünk ugyan elébe, de minden hiányt ezzel még 
nem pótoltunk ki. 
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Ha ugyanis az egész theologiai oktatást meg akarjuk refor-
málni, hasonló tantervet vidéki szemináriumainkra is ki kell ter-
jeszteni. Más szóval, a dogmatikának ezentúl több időt kell szen-
telni, mint tettük eleddig. És pedig szükséges ez nemcsak a pap 
saját egyéniségének, hitének, egész jellemének és gondolkodásá-
nak, hanem — főkép manap — sikeres működésének szempont-
jából is. Bizony népünk sokfelé még nem hidegült volna el 
annyira vallása iránt, ha papja alaposabban kioktatta volna. Ehhez 
pedig elengedhetetlen föltétel, hogy maga is járatos, otthonos 
legyen a dogmák, szent hitünk igazságainak mezején. 

A dogmatikának magyar földön újra való felvirágoztatásá-
nak hajnalán sietek egy művet bemutatni, mely különben kül-
földön már megjárta a siker diadalútját. 

Szerző a lodii szemináriumban a dogmatika és a szentírás-
tudomány tanára. Rómában tanult, ahol egy Mazzella, Schiffini, 
Billot stb. lábainál a katholikus hittudomány tiszta forrásaiból 
merített. Amit ott tanult s amit évek hosszú során növendékei-
nek nyújtott, azt könyv alakjában — immár második kiadás-
ban — a nagy nyilvánosság elé bocsátotta. 

Hogy mennyire tetszésre talált, kitűnik az elismerő kritiká-
ból, melyben részint jeles képzettségű magas egyházi személyek 
magánleveleikben, részint tudós tanárok a legelőkelőbb folyó-
iratok hasábjain részesítették. 

S méltán. Manzoni könyve tényleg minden dicséretet érde-
mel. Nemcsak az anyagot illetőleg amit nyújt, hanem a módot 
illetőleg is, amint nyújtja. 

Compendiumnak nevezi, de azért oly bő anyagot hord össze 
benne, hogy három évi kurzusra is elég volna. 

Régi mesterekből merít, de azért ismeri és felhasználja a 
legújabb kutatások eredményeit is. 

A szó szoros értelmében modern szerző, aki kora magas-
latán áll, akinek figyelmét nem kerüli el egyetlen egy újabb hit-
tudományi mozgalom sem, de aki nem is hátrál meg a legmo-
dernebb támadás elől sem ; hanem éles kritikával s nagy készült-
séggel kimutatja a mögötte rejlő, sokszor igen nagy, sajnálatos 
eltévelyedéseket. 

Módszere a skolasztikus. Felállítja a tételt. Ehhez megadja 
világos fogalmi meghatározásokkal, esetleg történelmi visszapil-
lantásokkal a szükséges előismereteket, felsorolja a tétel támadóit 
s jelzi a zsinati stb. határozatokat, ahol a tételbe foglalt tant az 
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egyház körvonalozza avagy egész világosan mint kinyilatkozta-
tott tant elibénk állítja. 

Érveit, melyekkel tételeit bizonyítja, legelsősorban a Szent-
írásból meríti. S itt remekel a szentírástudomány tanára. A lehető 
legjózanabb exegezis hivének bizonyul. Egyik-másik újabbkori 
nagy theologusnak nem egyszer szemére vetették, hogy nagyon 
mostohán bánik a Szentírásból vett érvvel s aprioristikusan exe-
getizál. Ez a szemrehányás Manzonit nem érheti. A legjobb exe-
getákra támaszkodva érvel. S ezt oly érthető formában, hogy 
elég sokszor figyelemmel átolvasni az érveit s világosan előttünk 
áll a tétel igazsága. A syllogistikus forma előnyei itt is szembe-
tűnők; sokkal alkalmasabb az emlékezet megsegítésében. 

A scripturisticum mellé mindjárt a hagyományból merített 
érvet sorakoztatja. Kellemesen érint és a könyv használhatóságát 
bizonyítja a körülmény, hogy szerző nem hoz végnélküli idéze-
teket, hanem az atyáknak egy-egy érdembe vágó mondatával 
avagy a belőlük kiszedett vezérszók egymásutánjával szemlél-
teti, hogy a tételben hangoztatott tan benfoglaltatik a hagyo-
mányban is. Az így megalapozott érveket azután lehetőleg ész-
okokkal támogatja. 

Miután így az igaz tant előadta s bizonyította, néhány ellen-
vetést hoz fel, hogy rávezesse tanítványait a megoldásuk mi-
kéntjére és azonfelül esetleg más oldalról megvilágítsa a tételt, 
illetve mélyítse a növendéknek a tételről szerzett ismeretét. 

Ez ugyan nem történelmi módszer, amelyet manapság egye-
sek nagyon szeretnek hangoztatni. De Manzoni nem is akart 
dogmatörténetet írni, hanem dogmatikát. És a skolasztikus mód-
szernek a dogmatikában az a nagy előnye van, hogy nem ter-
heli meg fölösleges ballaszttal az emlékezetet, de legfőképen 
világos fogalmakhoz juttatja a tanulót; tudni fog helyesen gon-
dolkodni, beszélni és írni a dogmákról. Hogy pedig ez milyen 
fontos, mutatták az újabb mozgalmak a katholikus theologia 
mezején. 

Manzoni könyve óriási pozitív anyagot ölel fel, de azért a 
spekulatív kérdések elől sem tér ki. Természetesen nagy terje-
delemben nem tárgyalhatja. Az ilyen kérdéseket, valamint más 
theologiai kérdéseket, melyek szorosan nem tartoznak az illető 
tételhez, de amelyekről felvilágosítást szeretnénk kapni, a szerző 
kisebb nyomásban hozza. Ezek a részek iskolai használatnál eset-
leg el is hagyhatók. 

Rel ig io , h i t tud . és bölcs , folyóirat . 5 0 
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Feltűnt, hogy Manzoni a spekulativ kérdéseknél Billot-t kö-
veti, mely körülményben én nem pusztán a jurare in verba ma-
gistri-t látom, hanem azt, hogy végre-valahára kezdik méltá-
nyolni e szellemes nagy francia szent Tamás-értelmezőnek a né-
zeteit. Mi, akik Billot lábainál ültünk, örömmel üdvözöljük azért 
szerzőt, mert benne látjuk a mi iskoláinknak egy jeles képzett-
ségű, hangyaszorgalmú tagját, ki egy Van Noort, Costa stb. mel-
lett már is dicsőségre és hírnévre juttatta az iskolát. Bár ha-
zánkban is minél többen forgatnák Manzoni négy kötetét: tanul-
nának belőle tiszta, hamisítatlan dogmatikát a saját és mások 
okulására meg épülésére. 

Fehértemplom. Dr. Unterreiner József. 

Gabriel Dromard: Les mensonges de la vie intérieure. Paris, 
1910. (183 1.) A Felix Alcan kiadásában megjelenő «Biblio-
thèque de Philosophie Contemporaine» nagyértékű kísérleti lélek-
tani munkáiból való e művecske, mely lelki világunk hazugsá-
gairól, az önámításról szól. Lássuk következőkben rövid tartalmát. 

I. (1—12.1.) Ál-egyéniségünk. Valakit kiválasztunk magunknak 
mintakép gyanánt. Hasonlókká akarunk lenni hozzá. Utánozzuk, 
amennyire csak tőlünk telik. Minél kevesebb saját tartalmunk, annál 
inkább érezzük — ha nem is mindig tisztán és világosan — hogy 
kívánatos egyéniségünket másoktól kikölcsönzötf tulajdonságokkal 
telítenünk. Minél kevesebb egyéni önállóságunk, minél gyengébb 
személyiségünk gerince, annál inkább imponál másvalaki, annál in-
kább kel bennünk életre más utánzásának vágya. Minél csekélyebbek 
vagyunk, minél inkább az élet felületein mozgunk, annál inkább 
merül ki utánzásunk, mondjuk majmolásunk, külső pózokban, az 
általunk mintaképül választott egyén pusztán külső, járulékos vo-
násainak utánzásában ; annál kevésbbé sikerül mintaképünk lénye-
gét utóiérni és csak karrikaturái leszünk mintaképünknek. Ez az 
utánzási vágy az emberi élet legkülönfélébb megnyilvánulási 
módjaiban érvényesülhet. Leggyakoribb mégis a művészet terén, 
melynél eszthetikai alakítás, külső póz utánzása leginkább közel 
fekvő. — Mintaképünk tetszik nekünk. Azt akarjuk, hogy a töb-
biek azt higyjék rólunk, hogy tényleg hasonlítunk az általunk 
mintaképül választott típushoz. Úgy beleéljük magunkat e gon-
dolatba, szerepbe, hogy végtére magunk is elhisszük, hogy a 
mintázott, utánzott egyéniség a sajátunk. És nem ritkán sikerül 
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is egyéniségünket, egész mivoltunkat mintánk képére és hason-
latosságára átalakítanunk. 

II. (13—42. 1.) Megcsontosodott nézetek. Az embernek egyes 
jelenségekről szokott bizonyos meghatározott nézete, felfogása, 
megítélési nézőpontja lenni. Ha az ily nézet, Ítélet nem pusztán 
izolált jelenségekre vonatkozik, hanem bizonyos áttekintő, össze-
foglaló jelleggel bir, világnézetnek nevezzük. Aránylag ritka eset-
ben emészt meg valamely egyén egy nézetet, eszmét teljesen és 
tökéletesen. Legtöbbször csak megközelítőleg, hozzávetőleg érti 
azt meg. Sőt sokszor úgyszólván csak a fogalmat rejtő szónál 
marad meg, magáig a fogalomig el nem jut elméjével. A leg-
több ember felfogását, nézeteit, melyeket környezete hatása alatt 
gyermekkorától fogva nyert, saját értelmével kellően nem revi-
deálja, hanem gondolkodás nélkül átveszi és a maga részéről ismét 
továbbítja. Ennek következménye, hogy annyi meg nem értett, idő-
vel eltorzult, jelentőségét vesztett, elavult, értelmetlen nézet és 
frázis forog közkézen. Magától értetődik, hogy a tartalmukra és 
azok igaz voltára, értékére nézve kellőleg fel nem dolgozott szó-
lások és nézetek akadálya az elveken alapuló, következetes és 
ezáltal egységes, harmonikus, boldog életnek; forrása a követke-
zetlen zűrzavaros cselekedeteknek. 

III. (43—63. 1.) Érzelgős tetszelgések. Az emberi lélek leg-
magasabb rendű működése az, midőn saját lelkét mintegy tükör-
ben látja, midőn önmagáról, saját gondolatairól, saját lelki vilá-
gáról tudomást vesz, midőn nemcsak gondolkodik és érez, hanem 
tudja is ezt és ennek módozatait tudatosan figyeli, elemzi (judi-
cium de suo judicio, judicium reflexivum). Midőn szemléljük, 
elemezzük saját lelki állapotunkat, ezen lelki állapotunk bennünk 
a tetszést vagy nemtetszést válthatja ki. És ebben érzelmi vilá-
gunk — ha nincs kellő értelmi ellenőrzésben része — önámítá-
soknak és az ezzel járó sokféle bajnak tesz ki bennünket. Ilyen 
például az érzelgősség (sensiblerie), midőn érzelmi világunk va-
lamely jelenségében, teszem önmagunk vagy más baján érzett 
fájdalmunkban tetszelgünk magunknak, avagy valamely szere-
pünkben, pózunkban (sensibilité romanesque) szemléljük tetszés-
sel önmagunkat. Mint tetszelgés, tetszés az ilyen az eszthétika 
mezejére tartozik. Ha értelmünk szigorú ellenőrzésnek nincs alá-
vetve, könnyen túlcsapongó ábrándozássá, álmodozássá, önámí-
tássá fajulhat és megölője leend a helyes életrealismusnak, a tett-
erős cselekvésnek («Ábrándozás az élet megrontója»). Kellő értelmi 
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ellenőrzés és reális gyakorlati cselekvés mellett azonban, mint 
finom eszthétikai lelki élvezet, egész valónkra jótékonyan és ter-
mékenyítően hathat. 

IV. (64—86. 1.) Irányzatos értékelések. Ha valamiről ítéletet 
hozunk, ha értékelünk, az volna a helyes, ha a puszta higgadt 
józanész volna egyedüli világító fáklyánk. Azonban a józanész 
tárgyilagos Ítélethozatala helyett nagyon gyakran saját korlátolt 
egyéni Ízlésünk és egyoldalúságunk lép előtérbe. Úgy, hogy azt, 
mi saját érzelmi keretünkön kívül esik, képtelenek vagyunk csak 
megközelítőleg is tárgyilagosan megítélni. Gondoljunk csak egy-
oldalúan, elfogultan kedvező, illetőleg kedvezőtlen Ítéleteinkre oly 
egyénekről, kik előttünk rokonszenvesek, illetőleg ellenszenvesek. 
Gondoljunk csak az egyoldalú szakember szűkkeblűségére, ki 
képtelen más szakmabeli munkát, módszert, nézőpontot meg-
értően értékelni. Gondoljunk csak arra, hogy mások cselekede-
teibe akarva-nemakarva azon nemes, vagy kevésbbé nemes indító-
okokat magyarázzuk bele, melyek sajátmagunkat vezérelnének,, 
indítanának hasonló körülmények között. 

V. (87—111. 1.) Önámító mentegetéseink. Ezermesterek va-
gyunk abban, hogy cselekedeteink indítóokaira nézve önmagun-
kat és másokat elámítsunk, rászedjünk. Nincs az a cselekedetünk, 
melyre ne találnánk mentséget, melynek számára bizonyos ösztön-
szerűséggel ne keresnénk nemes, jó indítóokot, vagy legalább 
mentséget, legyen bár valódi indítóokunk és tettünk erkölcsileg 
bármennyire is kifogásolható. 

VI. (112—123. 1.) Csökönyösség. Vannak egyének, kiket, ha 
más álláspontot vallunk, mint ők, lehetetlen meggyőznünk, bár-
mennyire logikus és igaz érvelésünk. A legsúlyosabb érvek is 
lepattognak csökönyösségükön. A csökönyös nem azért ragasz-
kodik valamely nézethez, mert az igaz, hanem ezért, mert a saját 
nézete. Eszmekörét és rendszerét egyszersmindenkorra megalkotta 
és szellemi korlátoltság, egyoldalú, szűkkeblű nevelés, továbbá 
kicsinyes önzés folytán nem bir azon értelmi és akaratbeli kész-
séggel és rátermettséggel, hogy valamely új, neki idegen eszmét 
magáévá tegyen. Egyéni szellemi létfenntartását véli védeni, midőn 
valamely új eszme ellen nem az ész logikájával, hanem akarat-
beli és érzelmi motivumokból kiindulva rúgkapálódzik. Öregek-
nél, kikben psycho-physiologiai okok folytán az eddigi, a régi mint 
már ki nem egészíthető, ki nem bővíthető rendszer megcsonto-
sodott, másrészt az eddig előttük ismeretlen, új helyes felfogásá-
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nak képessége nagy mértékben gyengült, ezen jelenség különö-
sen gyakori. Különösen aggressiv faja a csökönyösségnek az 
ellenmondási hajlam, mely azzal, mit más mond, mindig és szinte 
automatikus szükségszerűséggel ellenkezik: nem logikai érvekből 
kifolyólag, hanem, mert az illető állítást, nézetet nem ők, hanem 
mások hozták fel. 

VII. (124—140. 1.) Következetlenségek. Az emberben egyrészt 
rendkívül sokféle hajlam és törekvés van, másrészt szükségét érzi 
annak, hogy élete összefüggő egészet, synthesist alkosson. Azon-
ban a különféle ösztönök, hajlamok, törekvések valódi logikus 
egységesítése, a kevésbbé fontosnak a fontosabb, értékesebb, ne-
mesebb alá való rendelése nagy önuralmat, önfegyelmet, önmeg-
tagadást igényel — ettől pedig pillanatnyi kényelmi okokból 
fázunk. — Ezért inkább ámítjuk önmagunkat és egy kalap alá 
veszünk, életünkben összeférhetőnek vallunk oly elemeket, me-
lyek össze nem férhetők és ép ezért belső katasztrófa, önmeg-
hasonlás csiráit rejtik magukban. 

VIII. (141—154. 1.) Önismeret. Valamint egész életünket 
összefüggővé, egységessé törekszünk alakítani, úgy egyes csele-
kedeteinknél is rendesen egy indítóokot keresünk és megfeled-
kezünk az emberi cselekvés rugóinak sokösszetételű voltáról, 
megfeledkezünk arról, hogy tömérdek, sokszor egymástól teljesen 
független, sőt ellentmondó indítóoka, rugója van egy-egy emberi 
cselekedetnek. Tévedések, önámítások elkerülésére itt nagyon 
fontos sajátmagunk rendszeres megfigyelése, az önismeret. 

IX. (155—173. 1.) Tettrekészség. Másrészt azonban az ön-
megfigyelésben is kellő mértéket kell tartanunk, nehogy lelki 
állapotunk kicsinyes és körülményes elemzése olyannyira túlteng-
jen bennünk, hogy soha semmiféle tettre sem birjuk magunkat 
elhatározni. Kell, hogy kellő időben felhagyjunk a fontolgatással 
és a cselekvés mezejére lépjünk. 

X. (174—181. 1.) Befejezés. Ha emberhez méltó, harmonikus, 
boldog életet akarunk élni, legyünk őszinték önmagunkkal 
szemben. 

E művecske sokoldalú és mélyreható gyakorlati lélektani 
megfigyelése, elemzése folytán becses. Egy csomó lelkicsalódásra 
és önámításra hívja fel figyelmünket. Bölcseleti alapelvek és a 
katholikus theologia szempontjából átdolgozva a keresztény lelki-
élet psychologiai mélyítésére még értékesebb volna. 

Kassa. Dr. Pfeiffer Miklós. 



• 

ALAPVETŐ ÉS ÁGAZATOS HITTANI SZAKSZEMLE. 

AJ Könyvek. 

A liberális protestáns theologia és a modernisták különös 
buzgósággal foglalkoznak a szentségek keletkezésének és fejlő-
désének kérdésével. Általában tagadják a szentségek krisztusi 
eredetét. Nem Krisztus alapította azokat, nem az evangélium szel-
leméből sarjadtak ki, hanem más vallásokból kölcsönvett szertar-
tások (eucharistia, keresztség), későbbi egyházi intézmények (bűn-
bánat). Guignebert modernista szerint annak a Krisztusnak, aki 
a legerélyesebben a farizeusi ritualizmus ellen küzdött, aki nem-
csak hogy új vallást nem akart alapítani, de a világ közeli végét 
hirdette, nem lehetett szándéka liturgiát rendelni (Modernisme et 
tradition catholique, 81. 1.). Ez a kritika a történet területén intézi 
támadásait a hagyományos hit ellen. De a kath. tudósok sem 
tétlenek e téren. A modern tudományos módszereknek igénybe-
vételével dolgoznak ők is és írják alapos dogmatörténeti tanul-
mányaikat. S míg a negativ kritika a szentségekben idegen szer-
zeményeket, a szentségi szertartásokban lényeges változásokat vél 
fölfödözni, addig a történeti tényekre támaszkodó történet-kritika 
kimutatja, hogy a szentségekről szóló tanokban a tagadhatatlan 
fejlődés az azonosság elvének sérelme nélkül történik. A hivő 
hitének azonosságát látja beigazolva. 

1. P. Batiffol «L'eucharistie. La présence réelle et la trans-
substantiation« (Paris, Lecoffre) című művében az oltáriszentségre 
vonatkozó hagyományt dolgozza föl a jelenlét és átlényegülés 
szempontjából. Áldozati jellegével nem foglalkozik. A munka 
ugyan ötödik kiadásban jelenik meg, de mivel a szerző egészen 
átdolgozta, az időközben megjelent kritikai munkákat és újabban 
fölfedezett szövegeket (papyrusok, Eutherius és Nestorius kiadat-
lan szövegei) fölhasználta, újnak mondható. Mindvégig szigorúan 
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tárgyilagosan, positive, az ellenvetésektől függetlenül ír. Az egyes 
fejezetek végén azonban a modern támadásokat is (Harnack, Ré-
ville, Jülicher, Loofs) kritika tárgyává teszi s így indirekte a 
hitetlen kritika érveinek is hatásos cáfolata. 

A régi keresztények az eucharistiára vonatkozó hitet a szent-
írás világos szövegéből merítették s a liturgia által állandóan 
kidomborítva bírták. Ez a hit táplálta békésen a hitéletet és szol-
gáltatta a fegyvereket az egyes eretnekségek ellen. Krisztus isten-
ségét pl. az eucharistia nevében védték Nestorius téves állításai 
ellen. Eucharisztikus probléma az egyházatyáknál nem szerepel. 
Szószoros értelemben vett eucharisztikus theologiáról sem lehet 
szó. Itt-ott ugyan előfordulnak egyes fejtegetések, de egységes 
rendszert nem alkottak. Mindamellett a valóságos jelenlét és át-
változás hite megvolt. 

Batiffol az eucharistiára vonatkozó tanok történeti fejlődé-
sében az efezusi zsinatig (431.) három korszakot különböztet meg. 

Az első periódusban, mely sz. Jusztinig terjed s melyben 
az euch, eredetével foglalkozik, a chronologikus sorrend helyett 
a visszamenő módszert használja. Szent Jusztin tanuságtételéből 
kiindulva jut el az evangeliumi szövegekhez. Jusztin tanúskodá-
sának különös fontossága van. Apologiáit Rómában írta s szavai 
a liturgiával vannak összefüggésben. Következőleg az általános 
hitet tükröztetik vissza: «edocti sumus» és egyenes visszhangja 
az elrendelés szavainak. Jusztin a történeti Krisztus testét és vérét 
azonosítja az euch, testtel és vérrel s ez az Úr áldásszavai által 
jön létre. Ez az'Jegész II. századbeli egyház hite. Többé-kevésbbé 
tökéletlenül kifejezve, de lényegileg ugyanazt tartalmazzák szent 
Ignác és Kelemen levelei. Batiffol a Pastor Hermae-n, Plinius 
levelén kívül hosszasabban foglalkozik a Didache-val, szent Pál 
tanúskodásával és az evangéliumi szövegekkel. Végül az eucha-
ristiára vonatkozó szövegeknek (150-ig) értelmét 10 pontban 
összegezi. Ezen tanuságtételek oly messze mennek vissza a keresz-
ténység történetében, hogy köztük és Krisztus tanítása között 
nincs annyi idő és olyan tényezők, melyekre szükség volna, ha 
az oltáriszentség, mint mondják, az egyház találmánya volna. 

A második kor, mely szent Iréntől Eusebiusig, a IV. sz. ele-
jéig terjed, magában foglalja az autuni Pectorius-féle és a hiero-
poliszi föliratokat, a gnosztikus aktákat, azután Tertullián, Cyp-
rián, Alex. Kelemen, Origenes, a didascalia apostolorum, Firmi-
lianus, Eusebius tanúskodását. Tertulliánnál előfordulnak egyes 
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homályos helyek, melyek a symbolizmus gyanújába hozhatnák, 
de ezeket más, világos szövegei szerint kell értelmezni. Egyesek 
szerint Cyprián tana is nehezen határozható meg. De ő ép úgy 
nem symbolista, mint tanítómestere, Tertullián. Batiffol azután a 
II. és III. század hitét 8 pontban foglalja össze, melyeknek lényege 
az, hogy ezen 2. korszakbeli tanúk a legkifejezettebben tesznek 
bizonyságot a valóságos jelenlét és az euch, kenyér és bornak 
Krisztus teste- és vérével való azonossága mellett. 

A harmadik korban (IV. és V. század eleje) elég gyéren 
akadunk kifejezett tanuságtételre. De tudni kell, hogy akkor a 
kegyelem és az egyház fogalma körül folytak a viták. A hivők 
a gyakorlati életben az euch, tan békés birtokában voltak. E kor-
beli iratok közül különös figyelmet érdemelnek: Serapion sacra-
mentariuma, melyet egy athoszi görög kéziratban találtak ; a leg-
újabban fölfedezett Crum-féle papyrus, melyet az oxfordi könyv-
tárban őriznek. Ezeken kívül B. sorra veszi szent Athanáz, Ambrus, 
Jer. Cyrill, aranysz. szent János, Ágoston, Alex. Cyrill, a consti-
tutiones apostolorum tanúskodását, a római liturgiát, a liber pon-
tificalis-okat. 

A transsubstantiatio szó későbbi eredetű, de egyenértékű kife-
jezései már vannak. Az átváltozás dogmája már valóban benn 
van az elrendelési szavakban. A kifejezések megválasztásában ha-
ladás van. «Az egyháznak kezdetben nem volt szüksége a sub-
stantia és accidensek meghatározására, sem az accidentia sine 
subiecto fogalmára, hogy kifejezetten birja hitét a kenyérnek 
testté való átváltozásában, ami által a láthatatlan test valóságosan 
jelen van a kenyér szine alatt, mely többé nem kenyér. Nem 
volt szüksége a transsubstantiari kifejezésre, megelégedett a con-
verti, fieri, mutari, commutari, fie-caTOieroöm, {JLexaßiXXeaftat, yíveaite 
szavakkal s az ettyapKreeraftat ép úgy elégséges volt neki, mint 
ahogy az elegendő volt Irénnek, Jusztinnak, jól tudván, hogy 
ezen imádságban bennfoglaltatott az átváltozás fogalma.» (507. 1.) 
B. újabb adatok alapján fejtegeti, hogy a nestoriusi vitákban az 
átváltozás problémája is szerepelt s szent Cyrill az euch, átválto-
zásból vont érvet az ő christologiájának a támogatására. Az efe-
zusi zsinat azonban az euch.-ról nem hozott határozatot, mert 
közvetlenül nem róla volt szó. Nyugaton riez-i (reji-i) Faustus 
püspök (V. sz.) egy homiliában az Ambrus-féle formulához hozzá-
teszi a substantia szót: . . . nam et invisibilis sacerdos visibiles 
creaturas in substantiam corporis et sanguinis sui verbo suo . . . 
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conver t i t . . . B. az V-ik századig vezeti vissza azon szabatosabb 
meghatározásait a conversio tanának, amelyeket eddigelé a IX. 
századtól származtattak. így az ősegyház is tanúskodik azon igaz-
ságról, hogy a valóságos jelenlét oka a transsubstantiatio (trienti zs.). 

2. Azon edictum kapcsán, mely ellen Tertullián és Hippolyt 
kikelnek, s melyet Callistus pápának tulajdonítanak, igen értékes 
dogmatörténeti irodalom keletkezett a bűnbánat eredetéről és 
fejlődéséről. Legújabban A. D'Alès, a párisi Institut cath. tanára 
írt egy terjedelmes, kimerítő, alapos munkát az őskeresztény bűn-
bánatról s Callistus edictumáról: L'édit de Calliste. Étude sur 
les origines de la pénitence chrét. Paris. 1914. 481. 1. 

Az edictum, melyben a pápa azt mondja, hogy ő az adul-
terium és fornicatio bűneit is megbocsájtja a bűnbánóknak, több 
problémát vetett föl. Újítást jelent-e az a bűnbánati fegyelemben 
vagy csak külső nyilvánítása oly jognak és hatalomnak, melyet 
a pápák nemcsak mindig magukénak vallottak, hanem igénybe 
is vettek? Tertullián és Hippolyt tiltakozása a hagyomány vissz-
hangja-e az egyházban behozott újítás ellen, vagy csak szemé-
lyes szemrehányások-e olyan pápa ellen, akivel előzetesen szakí-
tottak? Igaz-e az, amit ebből kifolyólag Harnack állít, hogy az 
egyház csak akkor jön tudatára az ő bűnbocsátó hatalmának vagy 
amit Funk és mások állítanak, hogy az egyház ugyan mindig 
tudatában volt ezen hatalmának, de Callistus rendelete előtt nem 
élt vele a bűnbánó házasságtörők javára? D'Alès jogi és ténybeli 
szempontból teszi történeti kutatás tárgyává a kérdést. Joga van-e 
az egyháznak az összes bűnöket mrgbocsátani s tudatában volt-e 
mindig ezen hatalomnak ? S élt-e mindig ezen hatalmával ? Az 
utóbbi ténykérdés azonban homályos. S ha valaki a reánk maradt 
adatokra hagyatkoznék, könnyen azon veszélynek tenné ki ma-
gát, hogy tévesen magyarázza a jogot. Azért D'Alès úgy a ren-
delettel, mint az igazi kritikával megegyezőbbnek tartja azt a 
gyakorlatot, melyet az egyháznak követnie kellett, azon tudattal 
meghatározni, melyet hatalmáról birt, mint a praxisból, melyet 
követett, a tudatot, mellyel róla birnia kellett. Ez a szempont írja 
elő számára a követendő módszert. 

D'Alès először azt az elvi kérdést tisztázza, amiben a katho-
likusok mind megegyeznek, hogy Krisztus tényleg adott aposto-
lainak és utódainak hatalmat az összes bűnök megbocsátására s 
hogy azok tudatában voltak ezen hatalomnak. Ezen szilárd elvi 
alapon állva a reánk maradt történeti adatokkal meghatározza, 
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hogy az egyház hogyan alkalmazta, gyakorolta a kulcsok hatal-
mát. Az I. század tana és gyakorlata szerint az egyház az összes bű-
nöket megbocsáthatóknak tartotta és megbocsátotta. Ezt néhány, 
a szentírásban és másutt elbeszélt esettel igazolja. A II. század 
legfontosabb okmánya Hermas «Pastor»-ja. Igen érdekesen ma-
gyarázza és új szempontból világítja meg a Pastor bűnbánati 
tanát. (52—114. 1.) Rómában Hermas idejében kétféle tanítási 
mód volt, nem pedig két ellentétes irányzat, mint azt eddig álta-
lában gondolták. A katechumenek és neophiták előtt pedagógiai 
okokból, hogy t. i. őket a bűnbe való visszaeséstől elriasszák, 
elhallgatták a keresztség utáni bűnbánatnak lehetőségét, míg a 
már megkeresztelt és a keresztségi ártatlanságot elveszített ke-
resztényeknek az újbóli bűnbánat lehetőségét hirdették. Hermas 
mindenütt állítja az igazi bánat hatásosságát és a bűnbocsánat 
elnyerését. Mint szónok hangoztatja a poenitentiátlanság veszé-
lyét a keresztséget követő, vagyis második poenitentia után, de 
nem állítja a bűnbocsánat elnyerésének lehetetlenségét. Azt a 
tényt, hogy a II. századbeli egyház, mely tagjaitól eszményi 
erkölcsi életet követelt, de mégsem tagadta a keresztség utáni 
bűnbánat eredményességét s nem zárta ki végleg tagjai sorából 
a bűnösöket, megerősítik az apostoli atyák (Kelemen, Ignác, Poly-
karp), apologéták (Irén, Jusztin Tatianus stb.), a Didache. Egyes 
eseteket is fölhoz a II. század praxisa mellett (Valens, Marcion). 

D'Alès ezután hosszasan elemzi Tertullián iratait. Tertullián-
nak még katholikus korában írt «de poenitentia»-ja szerint a bűn-
bánat a keresztség előtt és után mindazoknak szükséges, akik 
bűnbeestek. De a bűnösöknek csak egyszer szabad ezen «második 
poenitentiá»-hoz folyamodni. Ennek ép úgy az egyház a kiszolgál-
tatója, mint a keresztségnek. A kath. Tertullián szerint ez a poeni-
tentia minden, még a legnagyobb bűnre is (hittagadás stb.) alkal-
mazható. Nem ismer különbséget az egyház által megbocsátható 
és megbocsáthatatlan bűnök között. Nem szerepel az egyháztól 
független isteni megbocsátás eszméje. Erősen hangoztatja az 
elégtételi cselekedeteket, a vezeklést, de ez nem helyettesíti az 
egyház, az absolutio szerepét, mert az egyház «relevât, mandatum 
reddit, excusat, absolvit». Ugyanezen fölfogás olvasható ki «de 
pudicitia» bűnbánati iratából is, melyet 20 évvel később bocsátott 
nyilvánosságra s melyben Callistus rendelete ellen kikel. A meg-
bocsáthatatlan bűnök tana a montanizmus hatása alatt született 
Tertulliánban, a montanistában. A «de pudicitia» szakított a régi 
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hagyománnyal, midőn azt állítja, hogy három megbocsáthatatlan 
bűn van, hogy van közvetlen bűnbocsánat Isten részéről. Tehát 
nem Callistus szakított a fönnálló praxissal, hanem Tertullián 
hagyta el az egyházi bűnbánatról eddig a katholikusokkal közö-
sen vallott tanát. A bűnöknek fölosztása megbocsátható és meg-
bocsáthatatlan bűnökre sohasem volt kath. tan, hanem montanista 
találmány. Tertullián önmagával jut ellenmondásba, midőn csű-
rés-csavarással igyekszik előbbi iratát új tana javára magyarázni. 

Hogy Callistus pápa radikális újítást hozott be, azt Hippolyt 
«Philosophumena»-jában fölhozott vádakból sem lehet bebizo-
nyítani. Callistus kezdeményezése csupán abban állott, hogy 
ő a római egyházban Hermas óta fönnálló eljárásmódot, mely 
szerint a bűnbánó házasságtörőknek megbocsátották a bűnt, 
ediktumával az esetleg fölmerülő ingadozásokkal szemben eré-
lyesen hangoztatta és keresztülvitelét sürgette. Erre alkalmat való-
színűleg az a kezdődő szokás adott neki, hogy egyes afrikai 
püspökök a házasságtörőket az egyházi bűnbánatból vagy egyál-
talán, vagy legalább a halálveszedelemig kizárták. D'Alés azután 
kimutatja, hogy Origenes nem erősíti meg Tertullián és Hip-
polytnak Callistus elleni tanúskodását. Origenes sem tanította 
soha a főbűnök megbocsáthatatlanságát. Non superat bonitatem 
Dei malitia delictorum. — Az utolsó fejezet a rigorizmus meg-
szűnésével foglalkozik. D'Alés Funkkal szemben azt állítja, hogy 
a gyilkosok nem a IV. sz. elején nyertek először bűnbocsánatot 
az egyháztól, hanem már az apostoli időkben. 

D'Alés általános következtetései elsősorban Harnack ellen 
irányulnak. A tények nevében mondhatja, hogy a bűnbánat szent-
sége nem későbbi fejlődés produktuma, hanem az ősegyház 
szentsége. Az ősi bűnbánati fegyelem fejlődött ugyan, de ez 
azonossági fejlődése egy organizmusnak és nem idegen elemek-
nek fölvétele. Szerző azon reményének is kifejezést ad, hogy a 
történeti kath. iskola (Funk stb.) állításait a hagyománynak meg-
felelő értelemben kiigazította. Fejtegetései azonban nem döntő 
erejűek. A homályt neki sem sikerült teljesen eloszlatni. Egyéb-
ként is állításai néha túlhaladják a szigorúan vett történeti ada-
tokat s következtetései túlmennek az előzmények tartalmán. Mód-
szerét sem fogja mindenki elismerni merőben történetinek. Hermas 
Pastor-járól adott érdekes magyarázatához is szó fér. Tertullián 
iratainak magyarázatánál ugyanazon eredményhez jut, mint Dudek 
(L. «Bűnbocsánat az ősegyházban.») 
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3. Az ősegyházi bűnbánat tárgykörébe tartozik J. Tixeront-
nak rövid, igen világos, szigorúan tudomános tanulmánya: Le 
Sacrement de Penitence dans l'antiquité chrétienne. Paris. 1914. 
A pozitiv theologia és történet radikális művelői a tények nevé-
ben akarják tönkretenni az egyház legértékesebb hagyományait. 
Szerintük a bűnbocsátó hatalomról szóló evangeliumi szövegek 
nem valódiak (Vanbeck, Revue d'histoire et de littérature reli-
gieuse, 1910.). Az egyházi bűnbánati fegyelemnek megalapítója 
szent Pál. Abban állott, hogy az egyház kizárta kebeléből a 
méltatlan tagokat, majd ismét fölvette őket. Később ezen ügyek-
nek elvégzését a többi nevében a püspök ragadta magához. Ez 
az ősegyházi vezeklés azonban mindig csak külső jellegű volt. 
A bűnbánó a bocsánatot minden esetben Istentől nyerte vezek-
lése által. Az egyház bensőleg nem törölte el a bűnöket bűn-
bocsátó hatalmával. Az egyházi reconciliatio csak az egyházba 
való újbóli fölvétel ; föltételezi vagy szentesíti a bocsánatot, de 
nem adja meg azt, még nincs «mágikus absolutio.» A confessio, 
az exomologesis is csak liturgikus tett volt, nem bűnbevallás, 
mert rendesen nagy és jól ismert botrányok esetén volt csak 
gyakorlatban. Mielőtt azonban a vezeklő megkezdte volna a 
nyilvános vezeklést, okos orvosnak adta elő esetét, hogy az 
határozza meg követendő magatartását. Origenes ismer directort, 
de nem gyóntatót, confessariust. A mai gyónásnak útját lassan-
lassan azon félénk lelkületű keresztények nyitották meg, akiknek 
lelkiismereti ügyei folyton gyarapodtak és könnyebb és biztosabb 
bocsánatot kerestek. Tehát scrupulusok, klerikális gőg, magia-
szükséglet voltak okai a primitiv poenitenta átalakulásának. 
«A bűnösöknek, írja Lagarde, idővel kevésbbé van gondjuk az 
önmegtagadásnak átadni magukat ; mindinkább számítanak a 
liturgia mágikus erejére.» így született a középkorban a szent-
ségi föloldozás, amint a «scrupulus» segítségével a primitív 
bűnösségi vallomás integrális gyónássá fejlődött. (Char. Lea, 
Histoire de la confession auriculaire.) 

Ezt az összetett ősegyházi disciplinât kutatja Tixeront, a 
«Histoire des dogmes» szerzője történeti és apologetikus szem-
pontból. A VIII. századtól visszamenőleg történeti adatokkal 
(Theodulphe, Alkuin, Chrodegang, sevillai Izidor, nagy szent 
Gergely pápa, szent Ambrus, Leo, Ágoston, Mandakuni János 
örmény pátriárka, Origenes, Cyprián, Tertullián, szent Irén stb.) 
bizonyítja, hogy az első századok keresztényei éltek a bűnbánat 
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szentségével, melynek részei akkor is, mint ma, a bánat, a gyónás, 
elégtétel, föloldozás voltak. Az egyház támaszkodva az Úr sza-
vaira, kezdettől fogva gyakorolta lelkiismereti itélőszéki hatalmát ; 
megbocsátotta a bűnöket, kiengesztelte a bűnösöket Istennel, de 
előzetesen bűnvallomást és vezeklést követelt tőlük. Könyvének 
második fejezetében leírja, hogy az első századokban hogyan 
gyóntak, hogyan járultak a keresztények ezen szentséghez. A gyónás 
elvileg és mindig titkos volt. Exceptio firmát regulám. A nagy, 
botrányos bűnökért való elégtétel nyilvános, ünnepélyes és teljes 
volt; a rendes halálos bűnökért a VII.—VIII. századig félig nyilvá-
nos, később egészen magán jellegű. A föloldozás a 7— 8-ik szá-
zadig nyilvános volt; később a nagy, botrányos bűnöknél marad 
nyilvános, egyébként elveszti nyilvános jellegét. 

Az első 7, 8. században, talán a szerzetesházak kivételével, 
a bűnbánat szentségének fölvétele ritka volt. A VIII. századtól 
kezdve kezdik szabályozni a fölvételét. A nyilvános és privát 
penitenciát illetőleg még ma is sokan tévesen gondolkoznak. 
Azt hiszik, hogy a nyilvános vezeklésnél minden nyilvános volt: 
a gyónás, az elégtétel, a föloldozás; a magán bűnbánattartásban 
pedig mindezen cselekedeteknek tanuja csak a bűnös, a gyón-
tató és az Isten. Pedig ami a kettőt egymástól megkülönböztette, 
abban állott, hogy a nyilvános vezeklésnél a vezeklés, a bűnök 
kiengesztelése, a gyóntatótól feladott penitenciának végzése a 
hitközség szemeláttára és meghatározott módon végeztetett. 
A gyónás mindkettőben titkos volt, az absolutio pedig mind-
kettőben, legalább hosszú időn át, nyilvános. A nyilvános szent-
ségi gyónás egyike azon mondáknak, melyektől a történelmet 
meg kell tisztítani. Ha itt-ott mégis előfordul, az minden követ-
kezmény nélküli kivétel, s ilyenkor az a vezeklés egy részét 
képezi, a tulajdonképeni szentségi gyónás azt már rég megelőzte 
vagy abusus, melyet az egyház kárhoztat. A bűnbánat szentségének 
régi és mai fölvételi módja között lényeges eltérés nincs. Az egy-
háznak múltjából semmit sem kell kárhoztatnia vagy megtagadnia. 

4. Nem kimerítő, de a források beható tanulmányozásán 
alapuló s egészséges Ítéletről tanúskodó mű Hünermanné, 
melyben azon igen érdekes kérdéssel foglalkozik, hogy mit 
tanított szent Ágoston a bűnbánatról (Die Buszlehre des hl. 
Augustinus. Paderborn. 1914. 157 1.). Könyvének első részében 
bizonyítja, hogy szent Ágoston a halálos bűn fogalmát helyesen 
határozta meg. Második részében a bűnbocsánatról való tanát, 
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harmadik részében pedig az ágostoni bűnbánati tannak az előző 
századokéhoz való viszonyát ismerteti. Szerző többi között azt 
állítja, hogy szent Ágoston ugyanazon gondolatokat, szavakat, 
cselekedeteket tartotta halálos bűnöknek, melyeket mi. Ezt azon-
ban Rauschennel legalább is túlzásnak kell minősítenünk. Szent 
Ágoston szerint ugyanis minden halálos bűnért nyilvánosan 
kell veszekelni. De ha mindama bűnökért, melyeket mi halálosak-
nak tartunk, abban az időben nyilvános veszeklést követeltek 
volna, akkor a régi történeti adatoknak a nyilvános veszeklés 
sokkal gyakoribb használatáról kellene tanuskodniok. 

5. A dogmatörténeti kutatások egyik érdekes és nehéz 
tárgyát a búcsúról szóló kath. tan képezi. Egyes kutatók (Gottlob, 
Königer) azt állítják, hogy a búcsú a XI. században keletkezett, 
a keresztes háborúk idején, illetve a búcsú történetében akkor 
valami erőszakos, lényeges változás ment végbe. Hilgers S. J. 
velük szemben azt akarja tudományosan igazolni, hogy a búcsú 
úgy engedélyezését, mint használatát tekintve, lényeges változás 
nélkül fejlődött az I. és II. századtól a XX-ikig. (Die kath. Lehre 
von den Ablässen und deren geschichtliche Entwicklung. Pader-
born, Schöningh. 1914. M 3,60.). Szerinte Gottlob és Königer 
azért jutottak téves eredményhez, mert nemcsak a búcsú fejlődését, 
hanem annak fogalmát is merőben történeti úton akarták meg-
állapítani. Hilgers módszertani elve ellenben az, hogy a kutató-
nak a búcsú dogmatikus fogalmából kell kiindulni és kutatni, 
hol és mikor jelentkezik az a történetben. Elve helyes. Aminthogy 
a valóságban amazok is a búcsú (persze téves) fogalmából indul-
nak ki. Hilgers azt mondja, hogy az első ezer év búcsújának 
sajátos formája szoros kapcsolatban van a kánoni vezekléssel. 
A kánoni vezeklés elengedése a búcsú. S bizonyítja, hogy ez a 
búcsú ugyanazon lényeges alkotó elemekkel bir, mint a mai 
búcsú. Szerinte a régi búcsúengedélyezés, t. i. a kánoni vezeklés 
elengedésének megértésével a későbbi bullák exegézise s a 
búcsuengedélyezési formulák egyes kifejezései : remissio peccato-
rum plena, plenissima, indulgentia a poena et culpa, venia de 
iniunctis poenitentiis — nehézséget nem okozhatnak. 

Csakhogy a búcsú fogalmát túlságosan kitágítja. Búcsuen-
gedélyezést lát ott is, ahol a valóságban a búcsú dogmatikus 
fogalmának összes alkotó elemei nem találhatók. Szerző szerint 
az ősegyházi reconciliatio azonos a búcsúval, mert azt nem 
szentségi föloldozásnak, hanem a büntetések elengedésének tartja. 
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Pedig a mai kutatások eredményei szerint a reconciliatio szent-
ségi föloldozás volt (1. Tixeront i. m. 53. 1.). Szerinte a haldoklók 
reconciliatiójateljes búcsú volt; a veszeklésben tanúsított buzgóság 
miatt előbb megadott reconciliatio, azután a veszeklési megváltá-
sok nem teljes búcsúk voltak. De. ezzel szemben joggal kérdez-
hető, hogy miért kellett azoknak, akik a halálos veszedelemben 
reconciliatiot megkapták, fölgyógyulás esetén a be nem végzett 
veszeklést folytatni? A reconciliatio magában véve az egyházi 
közösségbe való fölvételt s az üdvösségre való jogot okozta, 
tehát lényegileg azt, amit a mai szentségi föloldozás. Az ideig-
lenes büntetéseknek birói Ítélettel való elengedéséről nincs szó. 
Nem lehet egyszerűen az állítani, hogy a kánoni veszeklés elen-
gedése magában véve búcsú. Szerző történeti érvei nem meg-
győzők. 

6. A történeti folytonosság és vallási evolúció híveinek 
körében uralkodó nézet, hogy a kereszténység keletkezését min-
den természetfölötti kizárásával meg lehet magyarázni, mert lénye-
gileg semmi újat sem tartalmaz. A különféle keleti és nyugati 
vallási áramlatok keveredésének az eredménye. Lerakódása a 
görög-keleti vallási synkretizmusnak egy személy, illetve Jézus, 
az emberfia körül, akinek istensége egészen, történeti személyi-
sége pedig, ha nem is vész el teljesen, egészen elmerül azon 
hullámokban, amelyek minden oldalról összeverődnek. A liberá-
lis vallástörténeti kritika ezen természetes összetevő tényezők 
fölfedezésén és viszonyításán fáradozik. Az a munka, melyet itt 
röviden megbeszélni akarunk (Joh. Weiss, Das Urchristentum, 
I. Theil. Göttingen. IV. és 416. 1914. M. 7 60), igen távol áll a 
kath. egyház tanaitól, mert a negativ bibliakritika álláspontjára 
helyezkedik, de mégis értékelni való, mert a£mind jobban tért-
foglaló exegetikai és vallástörténeti divatelméletekkel szemben 
állítani és bizonyítani meri, hogy a kereszténység Jézus műve. 
Fontos ez is akkor, mikor az evolúcionisták a kereszténységet 
eredetiségétől megfosztani, Jézus személyes szerepét a keresztény-
ség megjelenésében teljesen tagadni (mint pl. Bousset göttingeni 
tanár Kyrios Christos c. művében), sőt történeti létét is kétségbe-
vonni igyekeznek. 

Weiss az őskereszténységnek, szent Pál apostoli működé-
sének, szent Pálnak mint kereszténynek és theologusnak a törté-
netét tanulmányozza. Élesen bírálja és elveti Smith elméletét a 
Jézus előtti kereszténységről, Reitzenstein synkretizmusát, Kalthoff 
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és Kautsky sociologizmusát, Drews miszticizmusát. Szerinte az 
őskereszténység történetírói rendesen túlozzák szent Pál szerepét. 
Főtétele az, hogy Jézus történeti léte, személyes prédikálása és 
tevékenysége nélkül sohasem lett volna kereszténység; mi több, 
Jézus történeti személye kezdettől fogva a kereszténység élő és 
éltető centruma volt és lesz, akár az őskereszténységről, akár 
szent Pálról, akár az apostolok utáni kereszténységről van szó. 
Az őskereszténység vallási élete és speciális keresztény hite sok-
kal fejlettebb és gazdagabb volt, mint gondolnók. A Jézus sze-
mélye által keltett benyomás az első elem, az élő lélek, az új hit 
nemző elve, az új életnek és a még igen egyszerű theologiának 
a létesítő oka. W. csak azt hangsúlyozza, hogy a főtényező a 
kereszténység alakulásában nem Jézus tanítása, hanem az ő tör-
téneti léte volt. Az ő személye, létének a ténye konkretizálta, 
éltette, itatta át valósággal a későbbi spekulációkat, a theologiát, 
tisztán megkülönböztetvén azokat az összes monthotheizáló kora-
beli vallásoktól, a misztikus vallásoktól, a minden történeti sub-
stratum nélküli synkretizmusoktól. Még Jézus tana (W. szerint 
igen kis mértékben), azután a zsidó hagyományos hit az elemei 
ezen kezdetleges theologiának, mely semmit sem vesz kölcsön 
más vallásrendszerektől. 

A második fejezet a kereszténységnek a görög területeken 
való elterjedésével és szent Pál apostoli munkájával foglalkozik. 
A harmadik fejezet tárgya szent Pál, mint keresztény és mint 
theologus. Deissmann szent Pált misztikusnak, Weiss gondolko-
zónak és theologusnak tartja. Misztikáját ellensúlyozza eschatolo-
giája. A legfőbb szent Pál theologiai spekulációiban Jézus törté-
neti személye. Ez éltet mindent, ez ad szent Pál theologiájának 
épúgy tisztító, mint misztikájának megkülönböztető és szó szoros 
értelmében vett keresztény jelleget. Az a Krisztus, akit Isten jobb-
jára, s vele majdnem egyenrangba helyez, az apostol szerint 
ugyanaz a személy, mint a názáreti Jézus. A kereszténység nem 
érthető Jézus nélkül. Nincs paulinizmus sem Jézus nélkül. Szent 
Pál sem érthető Jézus nélkül. 

7. A paderborni Bonifacius-kiadócég «Katholische Lebens-
werte» címen olyan monográfiák kiadását indítja meg, melyek-
ben a modern szellemi áramlatokkal szemben a katholicizmus 
és élet közti benső vonatkozásokat akarja megvilágítani, a nagy 
életproblémákat összefüggően tárgyalni s a magasztos katholikus 
életideált érvényre juttatni. Ki akarja mutatni, hogy a katholikus 
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vallás semmit sem tagad, ami igazán értékes az életre nézve. 
Mindenekelőtt azonban azt a tényt akarja teljes napfényben 
ragyogtatni, hogy a katholicizmus maga a leghatalmasabb pozi-
tív élettartalom. Ezen programm megvalósítására írta Sawicki 
«Der Sinn des Lebens. Eine katholische Lebensphilosophie» c. 
művét. Sawicki először a lét problémájának, mint ilyennek a mélysé-
gét és komolyságát állítja az olvasó elé: van-e egyáltalán értelme 
az életnek és mi az? Azután fokozatosan vezeti őt a megoldás 
felé. E módszer miatt az életet nem mindjárt tárgyalja a leg-
magasabb szempontból, t. i. Isten és a túlvilág gondolatát. Előbb 
keresi magában az emberben és a világban levő célokat s az 
alsóbbrendűből emelkedik a magasabbrendűhöz. Kimutatja, hogy 
az első megoldási kísérletek, az életcélról adott különféle rend-
szerek (a buddhista élettagadás, a test és sport kultusza, a ter-
mészeti ösztönös élet kiélvezése, az esztetikai kultura, a pesszi-
mizmus, a természettudományos világnézet) — készségesen el-
ismerve bennük azt, ami helyes — nem kielégítők. Ezen elég-
telenség nyugtalanságot okoz s ezzel igazolja, hogy az élet maga 
késztet arra, hogy a világon és ezen életen túlmenjünk. S most 
fejtegeti pozitive a keresztény életbölcseletet, annak tartalmát (a 
tökéletesség igazi ideálja, a tökéletességre való nevelés, az asz-
kézis erkölcsi értéke, a személyes életboldogság, a szenvedés prob-
lémája, az élet, mint munka a közjóért, mint kulturmunka, az élet, 
mint istentisztelet, az életcélok összhangja a vallásban, a bűn, a 
bűntől való megváltás, túlvilág.) Ez a tárgyalási mód a legjobban 
felel meg korunk pragmatista irányának. Az olvasóban azt a be-
látást érleli meg, hogy egyedül a keresztény életcél felel m e g 
úgy a józan ész és a szív, mint a földi kultura igényeinek. 
A könyv igen korszerű szükségleteket elégít ki. Aki azonban Sawicki 
előbbi munkáit (pl. Wert und Würde der Persönlichkeit; Katho-
lische Kirche und die sittliche Persönlichkeit stb.), az nagyobb-
részt ismeretes dolgokkal találkozik. 

8. Az apologetikának mindig újnak, változónak kell lenni, 
mert alkalmazkodnia kell az emberek igényeihez és a védelem 
szükségleteihez. Ez lebegett D'Alès szemei előtt is, midőn szá-
mos szaktudós közreműködésével 1909. óta 4-ik kiadásban telje-
sen átdolgozva adja ki a «Dictionnaire Apologétique de la Foi 
catholique» c. hitvédelmi lexikont, mely először 1888-ban jelent 
meg. Ez a katholikus hitvédelmi lexikon teljessé teszi azt a 
nagyszabású francia enciklopédiát, mely magában foglalja a 
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keresztény archeológiát és liturgiát, a bibliát, egyháztörténelmet, 
geográfiát és theologiát. Az idén jelent meg a Dictionn. apolog.-
nak 10. füzete, melyben a többi közt Baudrillartnak a katholikus 
egyetemekről írt cikke érdekes polémiát is idézett elő. A lexikon 
általában alaposan tudományos, igen értékes, sokszor kimerítő 
(pl. az első füzetben az agnoszticizmusról szóló artikulus egész 
kötetnyi terjedelmű), az újabb problémákat, adatokat felölelő 
fejtegetéseket tartalmaz, aktuális kérdésekről hitvédelmi szem-
pontból jól tájékoztat (pl. index, indulgence, inerrance biblique, 
inquisition, inspiration de l'écriture a 9. füzetben). 

B) Folyóiratok. 

1. A búcsú szorgalmas kutatója, dr. N. Paulus a haldoklók-
nak engedélyezett búcsúk első nyomait kutatja a Theologie und 
Glaube, 1914. I. számában : Die Anfänge des Sterbeablasses. Az 
egyház mindenkor különös gyengédséget és elnézést tanúsított a 
betegek, haldoklók iránt. Ezen búcsú először a XI. században, 
még pedig egészen különös formában jelentkezik. Egyházi intéz-
mények jótevői a püspököktől némelykor a részleges búcsú 
mellett megkapták azt a biztosítást, hogy, ha esetleg a búcsuidő 
alatt meghalnak, minden büntetéstől mentek lesznek. A XII. és 
XIII. században gyakran helyeztek kilátásba teljes búcsút a keresz-
teseknek, akik az utazás alatt meghalnak vagy a harcban eles-
nek. Már a XIV. században megvolt a haldoklók teljes búcsúja 
oly kettős alakban, amilyenben ma is nyerhető. Vagy az arra 
fölhatalmazott pap adta a haldoklónak a búcsút vagy pedig, ami 
akkortájt ritkán fordult elő, a haldokló részesedett a búcsúban a 
pap közvetítése nélkül. 

2. A francia modernisták lapjában «Revue d'histoire et de 
littérature relig.» Lagarde szent Ágoston bűnbánati tanait kutatva 
a következő eredményekre jut: szent Ágoston szerint a bocsána-
tos bűnök egyedül ima által töröltetnek el bánat és életjobbítási 
föltétel nélkül; a botrányt nem okozó halálos bűnök bánatos 
imádsággal egybekötött böjt és alamizsna által engedtetnek el; 
a botrányt okozó halálos bűnöket a kulcsok hatalmánál fogva 
kiközösítéssel büntetik. De a kulcsok hatalma nem bűnbocsátó, 
hanem csak büntető hatalom. A bűnösök bűneik bocsánatát a 
nyilvános vezeklésben megnyilatkozó bűnbánat és bűnvallomás 
által nyerik el. A püspök csak megállapítja, hogy a bűnös ki 
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van engesztelve Istennel s kiengeszteli őt az egyházzal. A gyó-
nást szent Ágoston nem ismerte. Hiinermann a Theologie und 
Glaube 1914. 3. számában: «Zur Busslehre des heiligen Augus-
tinus» c. cikkben bizonyítja, hogy ezen tételek mind tévesek. 
Szent Ágoston a bocsánatos bűnök bocsánatához az ima, böjt, 
alamizsna jócselekedetein kívül elengedhetetlenül szükségesnek 
tartja az alázatosságot és szeretetet («sola Chari tas exstinguit 
peccata»; poenitendo, orando. . . sanantur: kell belső megválto-
zás, komoly bánat és erőfogadás). Minden írót egy kérdésre 
vonatkozó összes nyilatkozatai szerint kell megítélni. Már pedig 
szent Ágoston számtalan helyen tanítja, hogy az összes halálos 
bűnök elengedhetők a kulcsok hatalmával. Nem tesz semmiféle 
kivételt. Tehát arra kell következtetni, hogy a halálos bűnök 
rendes megbocsátása szerinte csak a «claves ecclesiae» által tör-
ténhetik. Ez a hatalom nem csupán büntető, rendőri, hanem 
igazi bűnbocsátó hatalom. Lagardenak azon nézete tehát, hogy 
szent Ágoston csak disciplinaris jellegű hatalmat és nem bűn-
bánat -szentséget ismer, tarthatatlan. A keresztség, bérmálás, 
oltáriszentség mellett a bűnbánatot is fölsorolja a «sacramen-
ta»-k között. Ennek megfelelően a püspök több, mint az egyház 
rendőrhivatalnoka. Az ő kötő vagy oldó szavának hatálya van 
az égben is, nemcsak a földön, az egyházban: «cum excommu-
nicat ecclesia in coelo ligatur excom. et cum reconciliatur ab 
ecclesia, in coelo solvitur reconciliatus» (Tract, in Io. evang. 50, 
12.). Tehát teljes joggal lehet szent Ágostonra, mint a bűnbánat 
szentségéről vallott katholikus tannak tanújára hivatkozni. 

3. Bittremieux, löweni egyetemi tanár a Theologie und 
Glaube, 1914. 5. számában szent Tamás tanát magyarázza a hitet-
lenek üdvéről. A vallások tanulmányozásának hatása alatt aktuá-
lissá lett ezen kérdésről újabban több könyv jelent meg. A cikk-
író Caperan, «Le problème du salut des infidèles» műve nyo-
mán újból áttanulmányozza szent Tamást s Caperantól több 
pontban eltérőleg állapítja meg szent Tamás tanát, mely így 
foglalható össze: szent Tamás szerint a természetfölötti hit az 
eszköz szükségességével szükséges a megigazuláshoz és üdvös-
séghez. Ezen hitnek valóságosnak és kifejezettnek kell lenni. 
Tárgya tehát mindenekelőtt Isten létének és a gondviselésnek a 
hite. Hit Istenben, mint természetfölötti boldogságunk szerzőjé-
ben s az isteni gondviselésben, mely természetfölötti eszközök-
kel vezet természetfölötti célunkhoz. Ezen két igazságban való 
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hit mindenkor és mindenütt minden ember számára szükséges; 
volt. Azonkívül eszköz szükségességével szükséges a megtestesü-
lésben, a megváltásban, a közvetítőben, a szentháromságban való 
hit, mely az ó-szövetség maioreseinél (próféták, tanítók) kifeje-
zett, a minores-eknél (hivők) benfoglalt. Az újszövetségben 
minden emberben kifejezettnek kell lenni, még a hitetleneknél 
is, akik sohasem hallottak az evangéliumról. Ezeknek, amennyi-
ben jóakaratúak, Isten ezt a hitet úgy teszi lehetővé, hogy ige-
hirdetőt küld vagy belső kinyilatkoztatással közli velük. Hogy 
angyalt küldene, arról szent Tamásban nem olvashatunk. 

4. A Revue du Clergé fr., 1914. jan. 15-iki számában Rivière 
a megváltás előkészítéséről értekezik: La préparation provid. de 
la rédemption. Azt írja, hogy a kereszténységen kívül hiába 
keressük akár az ó-szövetségben, akár a pogány vallásokban a 
megváltás tulajdonképeni eszméjét s annál inkább természetének 
vagy megvalósulási föltételeinek pontos fogalmát. Mindez az 
üdvösség nagy titkának azon részét képezte, melynek kinyilat-
koztatása az isteni akaratnak volt fönntartva. De azért a theokra-
tikus hit gyarapodó működése, Izaiás jövendölései lassan-lassan 
kialakították a hivő zsidó lelkekben a kiengesztelés és szolidari-
tás általános eszméit, melyek lehetővé tették megértését. Az 
emberiség erkölcsi tehetetlenségének élénk tapasztalata által pedig 
mindjobban érezte annak szükségességét. S így, ha mindjárt 
homályos, de mégis reális módon az emberiség vallási története 
gondviselésszerű célja felé haladt: a megtestesülés és az istenfia 
keresztje felé. 

5. Kant, dacára annak, hogy a katholikus theologia egy-
hangúlag visszautasította az ontologiai érv dialektikai hibáját^ 
tudniillik a logikai rendből a valóság rendjébe való ugrást, mégis 
általánosítja azt s átviszi az összes istenérvekre, főleg a kozmolo-
giai és teleologiai érvre. Kategorice azt állítja, hogy a kozmo-
logiai érv valamely lénynek föltétlen szükségességéből követ-
keztet annak végtelenül tökéletes valóságára ép úgy, mint az 
ontologiai érv a végtelenül tökéletes lény eszméjéből annak 
valóságos létére. Az ontologiai érvtől tehát csak abban külön-
bözik, hogy kiindulási pontul a szükséges lény fogalmát teszi. 
A Theologie und Glaube, 1914. 3. sz. Seitz: «Kant und die Gottes-
beweise» c. cikkben Kantot cáfolja. A kozmologiai érvnek ki-
induló pontja épen ez a kosmos, a világ valósága, nem pedig a 
szükséges lény fogalma. Ez annyira világos, hogy Kant maga 
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sem vonhatja kétségbe, hogy a kozmologiai érv a «tapasztalására 
támaszkodik; de szerinte ez csak látszat, mert, midőn az ész a 
közvetlen érzéki tapasztalás határain túl érzékfölötti, abszolút 
szükséges és föltétlen lényre, legfőbb okra következtet, akkor a 
valóságtapasztalat határait túllépi s ez az érvnek dialektikai 
merészsége, mely mintegy magából szövi ki a valóságot. A kér-
dés tehát, amelyen minden megfordul, ez: csak az tárgyilagosan 
valóság és mint ilyen bizonyos, ami érzéki tapasztalatunk körébe 
esik vagy pedig az is, amire ebből közvetve következtetünk? 
Seitz ennélfogva Kant ismeretelméletét kritizálja s kimutatja az 
immanencia-bölcselet és sensismus téves álláspontját, mint Kant 
ismeretelméleti alaptévedéseit. 

6. Az ember állati származásának nyughatatlan kérdésével 
foglalkozik Ude: Was sagt die Wissenschaft über die Tier-
abstammung des Menschen? Theologie und Glaube, 1914. 4. sz. 
A szokásos módon bizonyítja, hogy sem a paleontologia, sem 
a fiziologia: vérrokonság, sem az embriologia nem bizonyítja az 
ember állati származását. De ha bizonyítani tudná is ezt a ter-
mészettudomány, a leszármazási elméletnek mégis föltétlenül meg 
kellene állani az emberi lélek előtt. Az emberi lélek csak Isten 
teremtői tette által keletkezhetett, mert számára nincs ok az érzé-
kileg észrevehető világban. De nem volna-e Isten az ember 
teremtője akkor is, ha teste leszármazás által az állatból fejlődött 
volna és csak azután teremtette volna bele Isten a lelket ? A cikk-
író felfogása szerint bizonyos az, hogy a kinyilatkoztatás és az 
egyház kérdésünkre vonatkozó Ítéleteinek értelme szerint az 
emberi test leszármazása az állatitól elvetendő, ha végérvényesen 
az egyház még nem is döntött az emberi testnek direkt terem-
tése mellett. (Gen. 2, 7.) A természettudomány mai ismerete 
szerint nem rendelkezik érvekkel az ember állati származása 
mellett. Az ember testére nézve is, mint egy új, minden állatfaj-
tól élesen elkülönített faj jelenik meg. Nincs közvetítő tag, mely 
a leszármazást valószínűvé tenné. De nyitva hagyva az állati le-
származás kérdésére adandó feleletet, azt kell mondani: akár a 
meglevő anorganikus anyagból alkotta Isten közvetlenül, akár az 
.állati testből leszármazás útján hagyta kifejlődni az embert, míg a 
lelket belelehelte, minden esetben földből alkotta ; a lelket azon-
ban közvetlenül, directe teremtette. 

Esztergom. 
Dr. Wiedermann Károly. 
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M I L Y E N N Y E L V E N T A N Í T S U K 
A S Z E N TI R Á S-T U D O M Á N Y T H I T T U D O M Á N Y I F Ő -

I S K O L Á I N K O N ? 

A napokban jelent meg dr. Szentiványi Róbert magyarnyelvű 
«Szentírástudomány Tankönyve». E könyv megjelenése szük-
ségessé teszi azon kérdés megvitatását: megengedhető-e és 
előnyös-e, hogy kispapjaink vidéki szemináriumainkban a Szent-
irás-tudományt magyar nyelven tanulják. Ismétlem, csak vidéki 
szemináriumainkról, lelkipásztorkodásra készülő kispapjainkról 
szólok. 

Dr. Babura László úr Szentiványi könyvéről írt ismertetésé-
nek bevezetésében a magyarnyelvű tanítást a leghatározattaban 
ellenzi. Én ellenkező nézeten vagyok: megengedhetőnek, feltét-
lenül előnyösnek és szükségesnek tartom. Érveim a következők: 

1. A hittudományi főiskola szakiskola. Helytelen az a taní-
tási-rendszer, mely szerint szakiskolában szakképzettség és tan-
tárgy rovására nyelvet tanulnak. S ez így van hittudományi főisko-
láinkon a Szentirás-tudományt illetőleg. A Szentirás-tudomány a 
kezdők tárgya. A tanuló szótároz, a tanár kis dozisokban adagol, 
akár kívülről betanulni valót adna középiskolában — az idő 
meg repül. Amit szűk keretekre szorítva el is végzünk, azt sem 
végezzük alapos átértéssel : a tanuló kívülről tanulja tankönyvét, 
a kérdésekbe, rendszerekbe be nem hatol. Fokozott mértékben 
áll ez azóta, amióta kispap-anyagunk értelmiség tekintetében 
határozottan csökken. 

2. A középiskola önálló gondolkodásra és a gondolatok-
nak önálló kifejezésére nem nevel, nem szoktatja rá a tanulót, 
hogy a tanultakba elmélyedjen, reflektáljon, esetleg tovább kutas-
son. Nekünk kell növendékeinket önálló gondolkodásra nevelnünk, 
nekünk kell őket megtanítani, hogy önálló gondolataikat szabatosan 
tudják kifejezni. Az önálló gondolkodást és kifejező-készséget az 
idegen nyelv és ami szükségkép velejár, az idegennyelvű tan-
könyv szóbeli betanulása valósággal enerválja. A sok idő, mit a 
nyelvi nehézség az első években a studiumból elrabol, nem hagy 
időt arra, hogy a növendék önmaga is próbálgasson elmélyedni 
az egyes kérdésekbe. És segíti megalkotni a vidéki szemináriumi 
kispaptipust: míg kispap, tanulásában középiskolás s minden mun-
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kájában öntudatlan, önállótlan — künn pedig a jövő életben, 
mert önállóan foglalkozni nem tud, könyvet nem forgat, önképzés 
helyett legjobb esetben gazdálkodik. 

Ezt én ép oly fontos érvnek tartom, mint az elsőt. Nagyon 
fontos, hogy a lelkipásztorkodásra készülő kispap megtanuljon 
önállóan gondolkodni, minden felett reflektálni, önállót alkotni s 
önállóan foglalkozni: a) A lelkészkedő pap semmitsem használ-
hat úgy, amint azt a szemináriumban tanulta. Tanult pl. a paran-
csolatokról, bűnbánat szentségéről. De hogyan alkalmazza ő e 
tudást vagyis mi a gyóntató ? Nem feloldozógép, hanem lélek-
nevelő, lélekvezető, neki kell aszkétika, Förster, Szuszai, Gillet stb. 
tanulmányozásán megérett érzék, önmaga nevelésében szerzett 
tapasztalat, a mai élet ismerete, nagy szív és ügyes beszélőképes-
ség, hogy a gyónó szavaira nemcsak okosan, hanem a lelket 
megfogó formában feleljen. Ez a gyóntató: önálló s reflektáló 
lélek életté vált tudással. — Vagy mi a hitszónok?! — Pedig 
aki a szemináriumban tankönyvét szolgaimód tanulja, a prédi-
kációs-könyvet is hasonló mód fogja tanulni, mert a nép szükség-
leteinek megfelelő önálló alkotásra nincs ránevelve. Vagy mily 
távolság van a hitelemzéstan s hitoktatás között? Az előbbi 
keret, az utóbbi önálló egyéni alkotás. S használhatja-e a pap a 
dogmatikát úgy, amint tanulta? Csak életté válva és önálló 
alkotó képességén átszűrve, b) A szeminárium csak felét adja 
meg azon ismereteknek, melyekre a lelkipásztornak szüksége 
van. A második felét önmagának kell megszereznie. Önmagát 
képezni csak az tudja, aki a tankönyv megtanulása mellett egyes 
kérdésekbe önállóan mélyebben behatolt, azokkal külön foglal-
kozott, vagyis aki az önképzést már a szemináriumban elkezdette. 
Az egyetemeken a tantárgyak mellé odaállítják a szemináriumo-
kat, melyekben a növendék az önálló tud. működést tanulja meg. 
A lelkipásztori működés egyénibb, önállóbb. A magyar nyelvű 
tanítást azért óhajtom, mert így az önálló gondolkodás, reflektáló 
s alkotó képesség fejlődését jobban biztosítva látom. 

3. A nyelvvel való küzködés örömét, kedvét szegi: elide-
geníti a tárgytól. S ez nem lekicsinylendő motivum: egy ember-
életen át nézni a növendékek fanyar, könyvmagolásban megfásult, 
kedvetlen arcát, lesújtó sors a tanárra nézve. A növendékek 
öröme, munkakedve, apró önálló próbálgatásai végtelen kedvessé 
teszik a tanári éveket. 

Tudom, hogy a növendékeknek meg kell tanulniok latinul, 
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bár nem tartom szükségesnek, hogy e nyelvet tökéletesen beszél-
jék. Nem tudom azonban megérteni, miért történjék ez Szent-
irás-tudományi óra alatt a Szentírás ismeretének rovására; miért 
van a biblikus tanár arra kárhoztatva, hogy nyelvtanító legyen, 
fordítson, kívülről tanultasson minden évben egy féléven keresz-
tül. Vannak ugyan, kik azt tartják, hogy a latin nyelvet lehet a 
Szentirás-tudomány rovására tanulni, kivált vidéki szeminárium-
ban. Ezeknek nem felelek. Csak egyet, ezt bizonyára értékelik. 
Ha a biblikus tanár átexegetizálhatná a Szentírás dogmatikus 
helyeit, az összes leckéket, evangélium-perikopákat és zsoltárokat, 
nagy anyaggal és készültséggel látná el a jövendő hitszónokot és 
a breviáriumozó papot. 

Ezen érvekkel szemben a latin nyelvű tanítás szükségessége 
mellett a következő általánosabb érveket lehet felhozni : 

a) A latin nyelv az Egyház anyanyelve : a latin nyelv 
becsülése és tudása az Egyházhoz való ragaszkodásnak, az igaz 
papi lelkületnek jele és mértéke. Felelem : A latin nyelvet nem 
tartom az egyházias érzés és igaz papi lelkület jelének. Nem 
félek a latinul tökéletlenül beszélő lelkészkedő papságtól. Előttem 
van a német papság. Az igazlelkű papnak és jó lelkipásztornak 
három jellemvonása van. Első a lelkek érzékeny szeretete; érzé-
keny szeretet alatt értem azt a tényt, hogy pusztán egy 
lélek sorsa, fejlődése vagy hanyatlása is érdekli és hat a lelkére. 
Es a lelkek ilyen szeretete nem latin nyelv: a hivatás ténye és 
része. Második jellemvonása a lelkek igaz szolgálatához szükséges, 
önmagát nem kimélő, nem kereső erős lélek és az Úr Jézus szere-
tése által megigézett lélek: ezt ismét nem a latin nyelv adja, 
hanem az ima, önnevelés, főleg az Oltáriszentséggel való kap-
csolat. Harmadik jellemvonása az életrevalóság s nagy és prak-
tikus szellemi képzettség minden téren, elsősorban a a theolo-
giában. És ennek a latinnyelvű tanítás véleményem szerint akadálya. 

b) Második ellenvetés: a latin nyelv gazdag és a hittudo-
mányok céljaira kidolgozott nyelv, teljes bölcseleti és hittudo-
mányi terminológiával rendelkezik. Felelem : Igaz, hogy a hittudo-
mány szempontjából a latin nyelv kész nyelv, de nem volt kez-
dettől fogva ilyen, használat folytán fejlődött ki. Használjuk a 
magyar nyelvet: ez is fejlődésképes. 

c) Tizennyolc század hittudományi irodalma latinnyelvű, 
múltjától szakítjuk el a theologust, ha nem tanítjuk meg latinul. 
Megengedem, hogy annak, aki a hittudománnyal hivatásosan és 
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mélyebben akar foglalkozni, tökéletesen kell tudnia latinul. De 
ezek az egyetemen tanulnak. A lelkipásztorkodó papnál egész 
máskép áll a dolog. A lelkipásztornak is sokat kell magát képeznie: 
de önképzése egész más irányú mint a fenntebbieké. Kell ugyan 
sokat foglalkoznia theologiával is. A lelkipásztor theologiája azon-
ban praktikus irányú, a praktikus tudomány pedig mindig a 
jelenben él, a jelen élet kérdéseivel foglalkozik. E kérdéseket a 
mai munkák tárgyalják, melyeket élőnyelven írnak. Amit a mult 
a lelkipásztorkodó papnak nyújthat, azt mind megtalálja kézi-
könyvében. Vegyük csak a hitvédelmet, természet- és erkölcs-
bölcseletet, a mai élő eleven jogot, iskola-ügyet, az anyaggyűjtést, 
melyet a jó prédikálónak és katekétának össze kell gyűjtenie stb., 
ez amint a lelkipásztor életében aprópénzre váltódik, a jelenben 
gyökeredzik. 

S hozzáteszem még, hogy ezen theologiai önképzést soha-
sem fogja a lelkipásztor elvégezni, ha nincs ránevelve az önálló 
tanulásra és kutatásra és ha e praktikus irányban nincs vágányra 
helyezve. Az önálló munkálkodást pedig a latin nyelv és a kis-
iskolás könyvtanulás valósággal enerválja. Arra pedig, hogy a 
tanár a növendékeket a praktikus önképzés tekintetében vágányra 
helyezze, idő nincs és a mai tantervben — ép a latin nyelv 
miatt — hely nincs. 

Ép ezért örömmel üdvözlöm az első magyarnyelvű Szent-
irás-tudományi tankönyvet. Kérdezhetné valaki : mikor és hogyan 
sajátítsa el a habár kevesebb, de mégis szükséges latin tudást a 
növendék? Lehetne külön órán. Legalább a biblikus tanárnak, 
valahányszor bemegy órára, nem kell csalódva látnia, hogy ő 
nem biblikus, hanem latin grammatikus. E kérdés érinti a többi 
tárgyakat is; én csak a Szentirás-tudományról beszéltem. 

Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 

A Z A Q U I N Ó I S Z E N T - T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
1914. október 27-én tartott ülés. 

Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 1914. október 27-ikén 
felolvasó ülést tartott a központi papnevelő dísztermében. Az 
ülésen jelen voltak dr. Székely István elnök, dr. Kiss János al-
elnök, dr. Rott Nándor, szem. kormányzó, dr. Hanauer Á. István 
apát, kollégiumi igazgató, alelnök, dr. Schütz Antal főtitkár, 
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dr. Töttössy Miklós, dr. Jehlicska Ferenc egyetemi m. tanár, 
Bozóky Bonaventura máv. ellenőr, dr. Saly László, Király Pál 
freiburgi theológus, dr. Pfeiffer Miklós (Kassa), dr. Deseő Irén, 
Ballagi Malvin leánygimn. tanár, Kehrer Béla, Kehrer Béláné, 
Szrutka József, Ortvay Rezső, Horváth Géza, dr. Wéber Pál, 
dr. Harza Lajos, dr. Babura László és többen mások. 

Dr. Székely István elnök az ülést a következő beszéddel 
nyitotta meg: 

Oly világtörténelmi események között, sőt talán ezeknek még 
csak az elején, jöttünk össze, milyeneket a világ még nem élt 
át. Tudjuk azt, hogy mi keresztény philosophusok, úgy is, mint 
keresztények, úgy is, mint philosophusok a háborúnak ellenségei 
vagyunk. Sem a philosophia, sem a keresztény morál szempont-
jából a háború nem helyes dolog, de tudjuk azt, hogy vannak 
körülmények, mikor az ember nem mehet a maga útján, hanem 
az elvektől eltekintve, kényszerül más irányba menni. Nem a mi 
dolgunk arról vitatkozni, hogy ez a háború szükséges, hanem 
csak az a feladatunk, hogy mindazokat a célokat, melyeket a 
háború megkíván, a magunk részéről előmozdítsuk. 

A régiek azt mondták: inter arma silent Musae. Ezen elv 
szerint tehát nekünk tulajdonképen hallgatnunk kellene. De ennek 
dacára összejöttünk azért, mert szükséges, hogy a háború viharai 
között az emberek polgári foglalkozása meg ne akadjon. 

De összejöttünk azért is, hogy philosophiával foglalkoz-
zunk, mert a régiek ezt vigasztaló dolognak tartották. írtak 
munkát is «De consolatione philosophiae» és bizonyos, hogy az 
emberek egyéni bajai között igen sokszor nagy vigasztalást 
nyújtanak a philosophia, különösen a keresztény philosophia 
elvei. Azért jöttünk össze, hogy ezeket az elveket hangoztassuk, 
melyek között, ha nem is minden egyes tétel irányul az élet 
vigasztalására, de maga a világnézet, melyet képviselünk és az 
elvek, melyeket hirdetünk, talán egyedüli vigasztalásul szolgálnak 
annyi nyomorúság között, melyen a világ keresztül megy és annyi 
szerencsétlenség között, mely a közel jövőben a világra jöhet. 

Összejöttünk azért is, mert ha philosophus ésszel nézzük a 
mai világot, le kell vonnunk egy igazságot, melyet a világtör-
ténelem minden nagy korszakából levonhatunk, hogy nagy világ-
történelmi átalakulások eszme-átalakulásokkal is jártak, vagyis új 
eszmék merültek fel, egészen új világnézet alakult ki, lappangó 
eszmék, érzelmek, melyek csak a szívben voltak elrejtve, sokszor 
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ilyenkor jutottak felszínre. Tekintve, hogy a világtörténelem ily 
nagyszabású háborút még nem látott, tekintve, hogy oly világ-
történelmi átalakulás küszöbén állunk, melyhez alig lehet mást, 
mint a nyugatrómai birodalom megdőlését hasonlítani, igen 
valószínű, hogy a mai harcokból a szellemi világra is új küz-
delmek fognak keletkezni. Bizonyos, hogy a philosophia terén is új 
eszmék fognak felszínre kerülni, különösen a gyakorlati philo-
sophia: az ethika, politika, államtudományok, sociologia, nemzet-
gazdaságtan terén. Ezekhez nekünk is van hozzászólásunk és 
amilyen biztosan tudjuk azt, hogy a mai kor szenvedései között 
a keresztény morál, philosophia az, ami tulajdonképen vigasz-
talást adhat, épúgy meg vagyunk győződve, hogy azokban a 
szellemi átalakulásokban, melyek ezt a háborút követhetik, a 
keresztény philosophiának igen nagy része lesz. 

Mi is vegyük ki ebből a részünket! Ne engedjük, hogy 
ezek a világtörténelmi átalakulások olyan következményeket von-
janak maguk után, melyek a keresztény philosophiát és vallást 
felforgatják. Ebből a szempontból ez a kor minket is közvetet-
lenül érdekel. Meg vagyok győződve, hogy a keresztény philo-
sophiának a romok eltakarításában s egy új szellemi világ fel-
építésében fontos szerepe lesz. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után dr. Madarász 
István nagy érdeklődés mellett fölolvasta «Haeckel monizmusá-
nak rendszere» cimű értekezését, melyben Haeckelnek a fizikai 
világ és az élet mivoltára és eredetére nézve fölállított elméletét 
vette bírálat alá. A felolvasó nagyobb szabású értekezésének csak 
kisebbik részletében Haeckel a) anyagelméletét és kozmogoniáját 
s b) életelméletét ismerteti és bírálja, a) Az anyagelméletről 
kimutatja, hogy az nem egyéb, mint a görög atomismus ujabb 
hylozoisztikus köntösben, a kozmogoniájáról pedig, hogy az csak 
a Vogttól átvett piknózis elmélettel különbözik a régi materia-
lisztikus kozmogoniáktól. b) Az életelméletét, mint a materialista 
anyagfelfogás következményét mutatja be és szétszedi annak 
hipotétikus elveit. Haeckel e két alaptanítása, mint monizmusá-
nak két alappillére nem természettudományi tételeken, hanem 
szubjektív, be nem bizonyított, sőt az elfogulatlan természettu-
dománnyal ellentétes előítéletek gyönge talaján nyugszik. 

A felolvasáshoz, amelyet tapssal jutalmaztak, hozzászóltak 
dr. Kiss, Schütz, Székely és az előadó, amint következik: 

Dr. Kiss János: Visszatérek a felolvasó előző előadására 
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Ostwald elméletéről és amint arról azt mondtam, hogy simplis-
musnak lehetne nevezni, ugyanazt lehetne most Haeckel elmé-
letéről is mondanom. Mert, hogy mi a végtelen, a világfolyamat, 
az élet eredete stb., ezt oly könnyedén tárgyalja, hogy a kérdés 
érdemét nem éri el. T. i. eltünteti a kérdések óriási nagyságát 
és szemet huny az esetlegességnek nyilvánvaló jelei előtt s az élet 
és élettelen között levő különbség előtt. 

Bátorkodom azt a kérdést föltenni, hogy miként méltóz-
tatik itélni az energia és erő közt levő különbségről. Mert azt 
hallottuk, hogy az egyikre a megmaradás elve alkalmazható, a 
másikra nem. Miért van ez? 

Haeckelről a felolvasó azt állította, hogy az appositio és 
intussusceptio között egy közbülső tagot vesz fel. Melyik ez? 

Dr. Madarász István: Azt Haeckel sem mondja meg. 
Dr. Kiss János: Hogy lehet megmagyarázni azt, hogy 

ha a világ végtelen volna, az égitestekről a földre való hatás is 
végtelen ? lenne Tegyük fel, hogy a világ végtelen, ebből nem 
következik, hogy a ránk gyakorolt hatás is végtelen. A hő a 
körülöttünk levő világ egy jelensége. Hogy általános-e, nem 
tudjuk. Ugyanez áll a fényről és a többi jelenségekről, melyeket 
elsorolunk a fizikában és a kémiában. Ezek mind közeleső 
világunk állapotait tekintik, de nem a világnak állapotát egyátalán. 
Ha egyik sem általános, akkor, ha végtelen volna is a világ, a 
hatás ránk nézve nem volna végtelen. Ezt azért észrevételeztem, 
mert ez a bizonyítás nagyon el van terjedve. 

Dr. Schütz Antal: Az olyan bizonyítás, hogy ha a világ-
mindenség végtelen számú testből állana, a földre gyakorolt 
hatás is végtelen volna, abból a feltevésből indul ki, hogy a 
világ csak úgy állhat végtelen számú testből, ha azok ki is 
töltik a teret. Ez bizonyíthatatlan álláspont. Mert, ha egy irányba 
nézek és ott van egy csillag, mögötte végtelen számú csillag 
lehet, anélkül, hogy azokat látnám, mert fedezik az elsőt. 

El kell ejteni az olyan bizonyítékokat is, melyek a vég-
telennel való mathematikai operációkból indulnak ki, melyek 
azonban egyetlen egy mathematikusra sem hatnak. 

Ugyancsak nem olyan könnyű megmondani, hogy a világ 
energiamennyisége véges-e, még akkor is, hogyha feltesszük 
azt, hogy a világban levő testek mennyisége véges. Mert mi 
csak a munkára fordított energiát tudjuk megmérni, míg a testek 
teljes energia-tartalmát nem ismerjük. 
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Két ízben szerepelt az a mondat, hogy az érzet csak a tudat 
küszöbénél kezdődik. Ha érzet alatt Empfindungot értünk, akkor 
igaz, de az érzelemnél nem egészen így van. A mai psycholo-
giából egy egész sereg bizonyítékot lehet felhozni az érzelmek 
tudatalatti voltáról. Ugyanígy a képzettársítások, érzelemtársítá-
sok is sokszor látszanak arra mutatni, hogy az érzelem, különö-
sen az érzéki érzelem nincs okvetetlenül tudatjelenségektől 
kisérve. 

Az előadó úr nagyon lelkesen csatlakozott Haeckel diliem-
májához : vagy ősnemzés, vagy teremtés. Itt óvatosnak kell lenni. 
Aristoteles nyomán a scholastikusok nem tartották lehetetlennek 
az ősnemzéssel kapcsolatos teremtést. Mert bármennyire világos 
az, hogy különbség van az élő és élettelen között, már tisztán 
taktikai okokból sem lehet elzárkózni azon lehetőség elől, hogy 
az életet valaha mégis meg lehet valami komplikált evo-
lutionismus által magyarázni, mely azonban koránt sem teszi 
feleslegessé Isten teremtési aktusát. 

Dr. Székely István: Az anyag és erő megmaradásának tör-
vénye nem kizárólag fizikai törvény, hanem metafizikán alapszik. 
Ez nem más, mint az, hogy semmiből semmi sem lesz és ami 
megvan, teremtett erővel meg nem semmisíthető. 

Nagyon helyeslem azt a megjegyzést, hogy itt a végtelen-
nel való operálás nem helyes; mert az nem áll, hogy ha egy 
végtelent ketté osztunk, hogy az nem lesz végtelen. A mathema-
tikai végtelent lehet ketté osztani, csakhogy egy-egy rész más-
más qualitású végtelen lesz. Ezt tartja Gutberlet is. Az idő két 
irányban végtelen : múltban és jövőben, a tér három irányban, 
melyek qualitative különböznek, de mindegyik végtelen. Ezek 
azonban csak potentialiter végtelenek; az más kérdés, hogy 
tényleg végtelenek lehetnének-e ezek. 

Az az állítás, hogy ha a világ végtelen volna, a földreható 
hő is végtelen volna, teljesen hamis. Mert a hő rezgés, mely a 
távolság elmelkedésével folytonosan csökken. Ha a távolság vég-
telen, a földreható rezgés végtelen kicsi. 

Az ősnemzésre vonatkozólag azt tartom, hogy ezidőszerint 
lehetetlennek látszik, de nem bizonyos, hogy a tudomány hala-
dása nem fog-e erre a kérdésre új világot vetni. Ez különben 
nem teszi feleslegessé a teremtési aktust. 

Ami a tudatalatti érzeteket illeti, attól függ, mit értünk érzet 
alatt. Azt megengedjük, hogy vannak tudatalatti lelki működé-
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sek. Úgy fogom fel a dolgot, hogy a tudat egy színpad, mely 
mögött vannak a tudattalan működések. 

Dr. Kiss János a lelki folyamatban nagy szerepet juttat a 
"tudattalannak, de tudattalan érzést nem fogad el. 

Dr. Madarász István válasza után az ülés véget ért. 

Fizetések nyugtatása. 

Ahol összeg nincs jelezve, a Hittudományi Folyóiratnál 10, a Religió-
nál 12 koronát értek. 

Hittudományi Folyóirat: Kiss Balázs 191 l-re, 1912-re és 1913-ra. 
Religio 1914-re: Baráczius József 6, Bánic József, Bótz József 6, Endrédy 

Dénes 6, Funczik Emil 4, dr. Haász Aladár, dr. Hadzsega Gyula 6, Hamvas 
Endre 6, Hukk György, Hütter Lajos 4, Kecskés Pál 4, Kis György 6, Kövér 
Lajos 6, Kroller Miksa 6, Kulcsár Kálmán 3, Lerch István, dr. Mattyasovszky 
Kasszián 6, Mészáros József, Milakovszky István 6, Mikes Lajos 6, Pap-
nevelő-intézet Gyulafehérvár, Plébánia Ráckeresztúr, Pozdech Ágoston 4, Richter 
Antal, Schuster Antal 6, Szabó István 6, Szelényi István 4, Urbán Juvenál, 
dr. Zsiska Pál 6. — 1915-re: Dr. Serédi Jusztinián, dr. Schütz Nándor. 

A hátralékos megrendelőket nagyon kérem, szíveskedjenek 
a jelen évre járó díjakat beküldeni, hogy a nyomtatási költsége-
ket födözhessem. A nyomtatóintézet megkívánja, hogy a teljesí-
tett munka árát a megállapított időpontokban — havonkint — 
megfizessem; ennek a teljesen jogos követelésnek csak a meg-
rendelők befizetett járulékaiból tehetek eleget, azért a befizetések 
elmulasztása a folyóirat fennmaradását veszélyeztetné. A háború 
ne legyen ok arra, hogy a csekély 12 koronát meg ne fizessék, 
mert azon kell lennünk, hogy a háború a folytatólagos irodalmi 
vállalatoknál megszakítást ne okozzon. A Religio szabadság-
harcunk alatt sem szünetelt. 

Az összes munkatársakat is kérem, hogy — amennyiben 
még nem tették — az évi 12 koronát beküldeni szíveskedjenek. 
A tiszteletdíj ügyének elintézése egészen külön történik. 

A fizetés teljesítésére lehetőleg a póstatakarékpénztári be-
fizetési lapot tessék használni, ennek alkalmazása egészen díjtalan, 
füzeteimhez a jelen évben már ismételten mellékeltem. 

A megrendelést általában egész évre számítom, nem pedig 
félévre. A fizetés teljesíthető két ízben, de jobb egyszerre. 
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Csuha András papi szabó, 
reverenda- és cimáda-készítő 
Budapest, IV., Papneveide-u. 8., II. em. 18. a. 

IX., Ráday-utca 43. szám. Szent Imre-kollegium háza. 

A legjobb h í r n é v n e k 
örvendő és l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
ruhák,zászlók stb.gyára. 

Budapest, IV. ker., Árjegyzék kívánatra 
# ingyen és b é r m e n t v e . 

Váci-utca 41. szám. T E L E F O N : 1 0 7 — 3 4 . 

Dreher Ignác és Fia 
BUDAPEST, 
IV., Kossuth Lajos-u. 
14. szám. — Árjegyzék 
ingyen és bérmentve. fi 

Ajánlja dúsan felsze-
relt raktárát minden-
nemű acélárúkban, 
kertészeti és mezőgaz-
dasági eszközökben. 
Telefon 162-01. szám. 
Alapíttatott 1845-ben 

O P T I K U S LIBÁL és MÄRZ 
Budapest, 

Főüzlet: VI., Teréz-körút 54. sz. 
Nyugoti pályaudvarral szemben. 
Fióküzlet: VIII., József körút 
77-79. üllőiuti sarokház mellett. 

Szemüvegek — Orrcsip-
tetök. — Távcsövek. — 
Látcsövek Különféle 
hőmérők. — Bor- és 
mustmérők. — Fényké-
pészeti cikkek és kel-
lékek. 
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Feiwel Lipót utódai t ^ ^ 
Iskolaberendezések, tornakészülékek és 
modern irodabútorok gyártása Buda-
pest, X. ker., Kolozsvári-utca 13. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Podgyász szállítási 
vállalat. Telef. 25-74. 

Speditions, Zollabfer-
tigungs, Reisegepäck 
und Einlagerungs-
a Unternehmung, a 

NAGY FERENC 
Budapest, IV., Szarka-utca 7. 

(Veres Pálné-utca és Váci-utca közt, 
CDCUCD Vámház-körut közelében.) OCDCD 

szállítási, elvámolási, 
podgyászfuvarozási 

és beraktározási vál-
lalat. Telefon 25-74. 

Alapí t tatot t 1816*ban. T izévi jó tá l lá f . 

Seltenhofer Frigyes Fiai 
cs. és m . k i r . udvar i szál l í tók Sopronban . 

Hazánk legrégibb harangöntődéje. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődé-
jüket a t. községeknek és egyházaknak. Haran-
gok bármely nagyságban és zengzetben csak 
a legfinomabb harangércből, tiszta, csengő 
hanggal öntetnek. Repedt harangok ujraöntet-
nek ; ezek, valamint az új harangok is a már 
meglévőkhöz teljes összhangzatba öntetnek. Min-
den harang hangja előre határoztatik meg. Külö-
nösen figyelmeztetjük szabadalmazott kovácsolt 
vasból készült szerkezetünkre nagy harangok 
részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a 
falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok 
ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. 
Kovácsolt vasból készült tűzmentes harang-

állványokat célszerű szerkezetben s olcsó :'rak mellett legjobban ajánlunk. 
Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel postafordultával szolgálunk. 
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tól t izennyolcszoros nagyításig a legújabb 
typusokban. Aueroid barometerek, baro-
graphok, thermographok és hygrometerek, 
valamint az összes meteorológiai műsze-
rek. Földi é s astronomikus teleskopok. 
Stereoskopok. Fényképészeti készülékek és 
kellékek. Árjegyzék ingyen é s bérmentve. 

Budapest, IV. ker., 
Váci-uíca 41. szám. 

A l e g j o b b h í r n é v n e k 

ö r v e n d ő é s l e g r é g i b b 

Egyházi szerek 
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RIBGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és klr. udvari orgonagyára 

Budapest, X.t Szigligeti-utca 29. sz. 
O R G O N A É P Í T É S I C e . é „ R i r . u d v a r i s x £ l l í t ó , a 
* M Ű I N T E Z b T . * F e r e n c J ó z s e f - r e n d l o v a g j a . 

A párisi, bécsi, pécsi stb. klállításeko. kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszia légnyomású, csőrendszere (pneuma-
tikái), tartós, nemei hangú orgonákat szállít. 
4 0 év óta több mint 2000 orgonát - köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú é s 
vil lanyerőre тап berendezve — szá l l í to t t 
Mindennemű orgonajavításokat é s hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal t e l j e s í t 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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Görcsön! Dénes (Friedreich István) hátra-
hagyott, páratlan értékű irodalmi alkotása: 

Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETE 
Két kötetben. I. kötet ára 10 К. A II. kötet 
sajtó alatt, ára szintén 10 K. A két kötet 
s egyszerre, most megrendelve 15 K. s 

Közéletünk kimondhatat lan vesztesége volt ez év tavaszán Friedreich István 
tanárnak, ismertebb nevén Görcsöni Dénesnek, korai elhunyta. Közönségünk meg-
érezte, hogy azon férfiú iránt, ki teljes önfeledtséggel élt a köznek és mindig csak 
annak javára munkált : le kell rónia a hála köteles adóját s viszonyainkhoz mér-
ten impozáns részvéttel alkotta meg az б emlékezetére szentelt »Görcsöni-alapot». 
A keresztény társadalom akkor még csak egy fényes tollú és jellemű publicistát 
ünnepelt, ki csupán kisebb méretű tanulmányokban, értekezésekben és cikkek-
ben ragyogtatta gazdag szellemének sziporkáit. Mert nem vehetett még tudomást 
arról, hogy Görcsöniben azonkívül elsőrendű kuta tó és alkotó tudós is rejtőzött, ki 
kora ifjúságától fogva egy egész élet SZÍVÓS kitartásával dolgozott monumentális 
nagy munkáján. Ez a mű : Gróf Széchenyi István életrajza, melynek most megje-
lent első kötete a legkimerítőbb és a maga nemében páratlan értékű feltárása «a leg-
nagyobb magyar» életének. 

Életirat vajmi kevés van az egész irodalomban, amely remeknek lenne mond-
ható. Mert az életiró nagyon ki van téve annak a veszedelemnek, hogy folytonosan 
egyetlenegy ember dolgaival foglalkozva : ar iránti rokonszenve csupa dicsőítés-
ben, vagy pedig ellenszenve merő ócsárlásban olvad fel. Szerzőnk e fenyegető Scylla 
és Charybdis közt művészileg marad meg a tárgyilagosság sodrában. Ó Széchenyi 
nagyságát nem az emberileg megvalósíthatatlan hibátlan tökéletességben, hanem 
az б egész egyéniségének mindenkor nemes és fölemelő irányzatában keresi 
és találja meg. 

E művet lapozva, az események során teljes pompájában bontakozik ki előt-
tünk Széchenyi lelki világa. Lát juk családi tradícióit, még pedig úgy állítva szem 
elé, hogy már azok jó részben megmagyarázzák a nagy életpálya későbbi fejlemé-
nyeit. Mert midőn Széchenyi azt mondja magá ról, hogy voltakép semmi más neve-
lést nem kapot t , mint «drága szülei példáját», szerzőnk szinte kézzelfoghatóan 
bizonyítja, hogy az a példa pedig mindent meghaladó lelki nemesség volt. 
A katholikus valláshoz való törhetetlen ragaszkodás, a király iránti hűség és a 
hazaszeretet harmonikus egységben, Széchenyinek már a szülei háztól jutott osz-
tályrészéül. Ezek kultusza vonul végig köz- és magánéletén s szerzőnk e tényezők 
alapos magyarázatával, egymáshoz való viszonyuk pontos megállapításával teljes 
világításba helyezi előttünk hősének alakját . S innen van, hogy Széchenyinek 
épen az 1840-es évek küzdelmeiben tanúsított s eddig életírói által többé-kevésbbé 
következetlennek és ellenmondásosnak minősített magatartását , Friedreich István 
egyaránt magyarázni és igazolni tud ja . Még pedig akként, hogy határozott állás-
foglalásán semmi nyoma nincs bárminő politikai pártszellemnek. Csak annyit lehet 
róla mondani, hogy a magyar politika legnagyobb kérdésének megítélésében Deák 
Ferenc felfogásához áll legközelebb. így a Kossuth-Széchenyi pörben legfontosabb 
érveit Deák nyilatkozataiból meríti s a kérdések mérlegét Deák gondolatvilága 
szerint állapítja meg. 

Az összes eredeti kútfők fölhasználása mellett, szerzőnk teljes eredetiséggel 
jár mindig a maga lábán. A feldolgozott műveket s főként a bennök foglalt egyéni 
véleményeket átalában mellőzi s csak ott tárgyalja azokat, ahol ténybeli tévedései-
ket kell megigazítani. De még ily esetekben sem polemizál és sohasem dicsekszik 
valóban értékes fölfedezéseivel. Általában, a maga nemében olyan ez a mű, mely-
hez foghatót a magyar irodalom nagy idők óta nem produkált. És a magyar közön-
ség haló poraiban is áldhatja érte Friedreich Istvánt — a mi Görcsöninket — 
hogy végre valahára hozzájuthat gróf Széchenyi Istvánnak hozzá méltó nagysza-
bású életrajzához. Olyan életrajzhoz, mely művészi alakban, tárgyilagos hűséggel, 
minden számottevő forrás felhasználásával, teljes történelmi és politikai tájéko-
zottsággal, a maga igaz valóságában mu ta t j a be a legnagyobb magyart . 
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V Á L A S Z A L U K Á C S - F É L E N E M Z E T S É G T Á B L A 

Ü G Y É B E N . 

DR. PATAKY Arnold a Religio folyó évi júniusi számában oda-
nyilatkozott, hogy lehetetlennek látszik, miszerint Jézus 

nemzetségtáblájának azon részében, mely Lukács 3. fej. 23. ver-
sétől a 31-ig terjed, 40 ős közül legalább is tíz olyan nevű legyen, 
amilyen az egész Szentírásban és más zsidó emlékeken nem fordul 
elő. Ezen nézete juttatta őt aztán azon föltevésre, hogy az emlí-
tett nemzetségtábla nevei nem épek. A cikk végén azonban hozzá-
tette, hogy a Lukács-féle nemzetségtábla kritikai romlásai sem a 
sugalmazásnak, sem a történelmi hűségnek kérdését nem érintik. 

Ez utóbbi, tudniillik a történelmi hűségre vonatkozó kije-
lentésével szemben én azután a Religio októberi füzetében meg-
jegyeztem, hogy ha dr. Pataky cikkében xna^ Xeyó{j.evov-ok gya-
nánt idézett nevekre nézve a sokszoros másolás folytán szöveg-
romlás történt volna, akkor ezen szövegromlás folytán a történeti 
hűség igenis kárt vallana. Megokoltam pedig ezen állításomat, 
így folytatva szavaimat: «Mivel a szövegromlás folytán nem a 
történeti valóságnak megfelelő igaz nevek, hanem koholt, elfer-
dített nevek tűnnének szemeink elé». 

Amit itt a történeti hűségről állítottam, az nagy vissza-
tetszést, sőt megdöbbenést okozott dr. Patakyban. Iparkodott is 
azonnal három oldalas érvelés fegyvereivel állításom hallatlan 
merészségét és képtelenségét kimutatni. Az érvelés végén aztán 
ki is mondta fejemre a kemény szentenciát: «Qui nimium probat, 
nihil probat». 

Ámde ha Pataky úr szavaimat olvasás közben egy kissé 
nagyobb figyelemre méltatta volna, bizonyára megmenekült volna 
akkor a megdöbbenés kellemetlen érzetétől, meg is kímélhette 
volna magát a nagy apparátussal felvonuló érvelés fáradságos 

Religio , hHtud . és bölcs, fo lyóira t . 5 2 
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munkájától, engem pedig a kemény Ítélettől. Hisz midőn azt 
állítottam, hogy a szövegromlás a történeti hűség kárára volna, 
s midőn ezen állításomat e szavakkal okoltam meg: «Mivel a 
szövegromlás folytán nem a történeti valóságnak megfelelő igaz 
nevek, hanem koholt, elferdített nevek tűnnének szemeink elé», — 
akkor már csak világosabban nem jelezhettem, hogy én a törté-
neti hűséget nem a kérdéses egész könyvre vagy annak egyes 
fejezeteire, hanem csakis azon szavakra vonatkoztattam, amelye-
ken a szövegromlás állítólag történt. Hogy pedig ezen szavakra 
nézve az állítólagos szövegromlás folytán a történeti hűség kárt 
vallott volna, ez világos. Mert ha a másolat bizonyos kifejezésre 
nézve mást nyújt, mint az eredeti példány, akkor világos, hogy 
a másolatban arra a bizonyos kifejezésre nézve a történeti hűség 
meg nem maradt. 

Ez pedig így lévén, egészen fölöslegessé vált Pataky úrnak 
a varians lectiók tömegével, vagy bizonyos fejedelmi nevekkel 
való érvelése, mert ezeknek sem egyike, sem másika az én állí-
tásomat, mely világosságával minden kételyt kizár, meg nem 
ingathatja s ennélfogva az azoknak dacára is érvényben marad. 

Aki a biblikus téren némi tájékozottsággal bir, az előtt nem 
ismeretlen a bibliai varians lectiók létezése, vagyis az, hogy a 
Szentírás különféle kiadásai bizonyos helyeken egymástól eltérő 
kifejezéseket tartalmaznak; de tudja egyúttal azt is, hogy ezen 
eltérések részint oly csekély jelentőségűek, melyek a szent 
könyvek tartalmát lényegében kétségessé nem teszik, részint 
pedig helyes kritikai szabályok segélyével gyakran meg is álla-
pítható, hogy az eltérő kifejezések közül melyik tartandó az 
eredetinek, magától a szent szerzőtől származottnak. 

Ami pedig a fejedelmi neveket illeti, melyeket Pataky úr 
érvelésében felhoz, jóllehet azok, mint előbb is megjegyeztem, 
az én fennebbi állításommal semmiféle viszonyban nincsenek s 
ennélfogva velem szemben a reájuk való hivatkozás is fölös-
legessé vált, ennek dacára mégis, ha már egyszer szőnyegre 
hozattak, azokra nézve is egy-két reflexiót tenni akarok. 

Ha a Szentírásban előforduló tulajdonnevekre nézve a Szent-
írás értelmezője néha nehézségekre bukkan, nem szabad ezen 
nehézségeket azonnal azon kényelmes kijelentéssel elütni, hogy 
itt a másoló hibázott, hogy itt tehát szövegromlás történt. A szent 
könyvek ugyanis mind a zsidóknál, mind a keresztényeknél a leg-
nagyobb tisztelet tárgyai lévén, a másolók ezen tiszteletüket a 
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szent szövegnek pontos, lelkiismeretes lemásolásával is kifejezésre 
juttatni iparkodtak. Továbbá a nehézséget okozó tulajdonnevek 
között fordulnak elő olyanok is, hogy elképzelni is alig lehet, 
mikép csúsztathatott a másoló a szent szövegbe ilyen vagy olyan 
nevet, ha azon példányban, melyről másolt, már szintén nem 
találta volna ugyanazt a nevet. Miért is minden felmerülő nehéz-
ségnél azonnal a másolókat előrántani és őket hibáztatni, igazság-
talanság volna. Azért XIII. Leó pápa «Providentissimus» kezdetű 
körlevelében szintén így nyilatkozik: «Fieri quidem potest, ut 
quaedam librariis in codicibus describendis minus recte excide-
rint; quod considerate iudicandum est, nec facile admittendum, 
nisi quibus locis rite sit demonstratum». 

Az értelmezés nehézségeit ugyanis többféle okok szülhetik. 
Ilyen ok az, hogy nélkülözzük az ókor történeti eseményeinek 
tüzetes, körülményes ismeretét. Például meglehet, hogy a nehéz-
séget okozó név viselője nem volt tulajdonképeni uralkodó, 
hanem csak mint az illető uralkodó helytartója kormányzott, 
vagy az illető királynak az uralkodásban társa volt, vagy a tulaj-
donképeni király többnevű volt. Ez utóbbi dolog keleten hajdan 
nagyon szokásos volt. Maga a Szentírás szolgáltat erre nézve 
példákat; így: Abram—Abraham, Sarai—Sara, Jacob—Israel; 
maga Dániel könyve szerint is: Dániel—Baltassar, Ananias— 
Sidrach, Misael—Misach, Azarias—Abdenago ; az újszövetségi 
Szentírásban: Simon—Petrus, Saulus—Paulus. Már most ha az 
egyik történetíró bizonyos elbeszélésnél kormányzókép a tulaj-
donképeni uralkodót, a másik pedig annak kormányzó helytartó-
ját említi ; vagy az egyik a tulajdonképeni uralkodó nevét, a má-
sik pedig a társuralkodó nevét hozza fel; vagy ha az egyik író 
valamely többnevű királynak az egyik nevét, a másik pedig 
ugyanannak másik nevét közli velünk, akkor mindezen esetek-
ben a történetírók között nem lesz valóságos, hanem csak látszó-
lagos ellenmondás ; miért is akár a szerzőket, akár a másolókat 
ilyen esetekben hibáról vádolni, igazságtalanság volna. 

A Szentírás értelmezésében továbbá nehézséget okozhat az 
a körülmény is, hogy az ókori történetírók az akkori közlekedési 
eszközök tökéletlenségei, saját nyelvészeti, földrajzi, ethnografiai 
tudásuk fogyatékossága miatt annyira nem jutottak el mindig a 
valódi történeti tények ismeretére, hogy még mesébe illő nevet-
séges dolgokat is való tények gyanánt írtak le műveikben. Ha 
tehát közlésük itt-ott talán nem egyeznék a Szentírás szövegével 

52* 
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akkor még a Szentírás másolóját sem lehetne tüstént azzal 
vádolni, hogy a szent szöveget nem hűen másolta; mert köny-
nyen meglehet, hogy az illető történetíró szavahihetősége az 
említett okokból nem csekély mértékben gyanússá válik. 

A Szentírás értelmezőjének nehézséget okozhatnak a hiero-
glyph és még inkább az ék-iratok is. Ugyanis ezeknek szerzőit 
a történeti adatok följegyzésében gyakran nem annyira a törté-
neti hűség és tárgyilagosság, mint inkább egyéb indokok vezé-
relték. Például a nemzetüknek kedvező eseményeket nemcsak 
följegyezték, hanem körülményesen és túláradó dicséretek közt 
is előadták, míg a rájuk nézve kedvezőtlen dolgokat teljesen 
elhallgatták. Oly történetíró pedig, akit a történetírásban nem 
pártatlanság, hanem egyéb motívumok vezetnek, előadása iránt 
nem nagy bizalmat kelthet az olvasóban. Idejárul az ékírás rop-
pant bonyolult szerkezete, melynél fogva maguknak a babylo-
niaiaknak és assyroknak is, kik ez írásrendszert használták, oly 
nagy fejtörésbe kerülhetett ezen írás elsajátítása és olvasása, hogy 
náluk az, aki írni, olvasni tudott, a tudós névre már joggal 
igényt tarthatott. Azért Dániel és fogolytársai is Babylonban, 
bár mindnyájan jeles képzettségre tevének szert már hazájukban 
Palesztinában, mégis mielőtt udvari tisztségekre alkalmaztattak 
volna, előbb három éven át a kaldeusok írásában és nyelvében 
nyerének oktatást. (Dán. 1, 4. 5.) Ha tehát az ékírás elsajátítása 
és olvasása szövevényes szerkezete miatt nagy fáradságot okoz-
hatott még azoknak is, kik azt használták és pedig saját nyel-
vükön szerkesztett szövegek írására, akkor elgondolhatjuk, mily 
fáradságos munkát okozhatnak az ékiratok azon tudósoknak, kik 
napjainkban az ékiratok megfejtésével foglalkoznak, minthogy 
ezeknek nemcsak az ékírás szövevényes szerkezetével, hanem 
egészen idegen és ismeretlen nyelvű szövegének nehézségeivel 
is kell megbirkózniok. Igaz ugyan, hogy az ernyedetlen búvár-
kodás folytán most már mindkét tekintetben nagy haladás ész-
lelhető, de azért van is, lesz is még ezután is elég, ami az ék-
iratokban homályban marad. Ilyen körülmények között pedig 
természetes, hogy nem lehet mindig készpénz gyanánt fogadni, 
amit az ékiratok búvárai nyújtanak, annál kevésbbé, ha nyilatko-
zatuk a Szentírás szövegével ellenkezni látszik s még kevésbbé, 
ha rationalista álláspontjuknál fogva is a Szentírással szembe 
helyezkednek. 

Ennyit a történeti hűség kérdését illetőleg. 
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Dr. Pataky azt mondja továbbá, hogy ő nem érti, mit 
bizonyít az, hogy én a latin Vulgata tizenkét különböző könyvé-
ből hoztam fel <SfaaÇ XeyójAevov szavakat. Én meg azt nem értem, 
hogy ő dacára annak, hogy én ezen eljárásom okát világosan 
előadtam, ezen világos előadásomat még sem tudta megérteni. 
Most tehát még világosabban szólok. Hogy kitűnjék, miszerint a 
kritikai szövegromlás bizonyítására a àinaÇ Xeyófjievov-féle érv sem-
mit nem nyom a latban, felhoztam a Szentírás nem eredeti szö-
vegének, hanem az olvasók iránti tekintetből a latin Vulgatának 
többféle könyvéből ^eyojievov szavakat, vagyis olyanokat, 
melyek ezen latin szövegű Szentírásban csak egyszer fordulnak 
elő. Az általam felhozott szavak olyanok, melyek a latin nyelv 
szókincséhez tartoznak, melyekről tehát állítani nem lehet, hogy 
azok csak a másolók gyarlóságából eredő torzszavak. Ha tehát a 
Lukács-féle nemzetségtáblában is fordulnak elő ânocÇ Xeyójievov 
szavak, ebből még épen nem következik, hogy azok szöveg-
romláson mentek át. Az általam idézett szavakat a Szentírás 
különféle könyveiből vettem át, hogy lássuk, miszerint a Lukács-
féle íínzE, Xeyó|ievov-ok a Szentírásnak nem egyedülálló, hanem 
elég sűrűen feltünedező jelenségei. Ha pedig Pataky úr meg-
jegyzi, hogy a latin Vulgatából általam felhozott szavaknak meg-
felelő héber szavak sok esetben nem is cckxÇ X£yó|i£vov-ok, akkor 
ebből talán csak nem következik az, hogy a latin szöveg aua£ 
Xeyópievov szavai nem Xeyó|xevov szavak —- a latin szövegben. 

Mivel a Lukács-féle nemzetségtáblában előforduló âraxÇ 
Áeyó[A£vov szavak tulajdonnevekből állanak, azért cikkemben óínal; 
XEyóji£vov közneveken kívül hoztam fel a Szentírás különféle 
könyveiből ácnx£ Á£yó[i£vov tulajdonneveket is, ismertebbeket és 
kevésbbé ismereteseket, hogy kimutassam, miszerint azon okból, 
hogy valamely tulajdonnév a Szentírásban csak egyszer fordul 
elő, épen nem következik annak a másolók hibájából eredő 
hamis volta. 

Minthogy pedig Pataky úr nagy súlyt helyezett azon arányra, 
amelyben a À£yÓJAEVOV nevek a Lukács-féle genealógiában 
elénk tűnnek, tudniillik nyolc egymás után következő versben 
40 névre legalább tíz, s ennélfogva 25 százalék, óímxl; Xeyo^Evov 
név esvén, mely körülménynél fogva neki e tíz név épsége lehe-
tetlennek látszott, azért kiterjeszkedtem ezen aggodalmára is, s 
hoztam fel a Szentírásból több példát, melyeknél a amxt; Áeyó[j,£vov 
nevek nemcsak 25, hanem 40, 50 és még nagyobb százalékban 
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is nem nyolc, hanem csak egy, két s legföljebb hat egymásután 
következő versben jelennek meg. Pedig azért mégsem jutott sen-
kinek sem eszébe ezeket a Xeyoiisvov neveket gyanúba venni. 

Ami pedig a Nestle-féle kritikai kiadás varians lectióit illeti, 
azok épen Pataky hypothesise ellen bizonyítanak. Az említett 
kritikai kiadás ugyanis a Lukács-féle nemzetségtábla tíz 
Xeyó^evov neve közül csupán egynek ('EX[j.aSá|j.), annak is csak 
igen gyenge varians lectióját említi, a többiről tehát hallgatag 
elismeri, hogy épek, romlatlanok. Az ékezetbeli eltérések pedig 
teljesen irreleváns jellegűek, minthogy azok nem a Szentírás 
eredeti példányaival, hanem csak a másolatokkal szemben képez-
nek varians lectiót, amennyiben tudniillik a szent szerzők könyveik 
megírásánál ékezeteket még nem is használtak, amint ezt követ-
keztetni lehet a Szentírás legrégibb kézirataiból, amelyekben 
hiányzanak még a görög nyelv ékezetei. 

Győr. Dr. Balits Antal. 



A V U L G A T A S I X T I N A . 
Második közlemény. 

V. Sixtus maga végzi a revisio munkáját. 

A PÁPA éber figyelemmel kisérte a tőle kinevezett bizottság 
munkáját. Lassankint azonban arra a meggyőződésre jutott, 

hogy az nem felel meg várakozásának. Elégedetlenségének nyiltan 
kifejezést is adott. A bizottság tevékenysége már két évet vett igénybe, 
s az eredménnyel elégedetlen pápa 1588 november 16.-án Carafa 
bíborosnak a bizottság elnökének heves szemrehányásokat tett, 
aki emiatt nagyon megbántódott. A pápa is belátta, hogy ha-
ragja túlságosan magával ragadta, azért másnap elküldte Santori 
bíborost, hogy vigasztalja meg Carafát és bírja rá, hogy a bizott-
ság javított bibliáját adja át a pápának. Carafa eleget tett a pápa 
óhajának, a bizottság öt legkiválóbb tagjának kíséretében ki-
hallgatáson jelent meg V. Sixtusnál s átadta neki a bibliát. 
A kihallgatás lefolyását nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy 
ezúttal sem sikerült eloszlatni a pápa aggályait, melyeket a 
bizottság munkája ellen táplált. 

Azt nem lehet mondani, hogy a pápa és a bizottság nem 
lettek volna egy véleményen a Vulgata javításának alapelveit 
illetőleg. A pápa elégedetlensége inkább onnan származott, hogy 
a bizottság munkássága, bár a pápától megjelölt alapelvekből 
indult ki, mégis oly szöveget eredményezett, mely elég jelen-
tékenyen eltért a Vulgatának akkor ismert és elterjedt szövegé-
től. V. Sixtust, ki a gyakorlati élet és a hagyomány embere volt 
s ki a biblia revisióját a lelkek üdvössége céljából óhajtotta, 
kellemetlenül lepte meg annak megállapítása, hogy a bizottság 
munkálata oly szöveg megállapításában végződött, mely sokban 
eltért attól, melyhez a hívek hozzászoktak. Véleménye szerint az 
új bibliának hatalmas fegyvernek kellett volna lennie az eret-
nekek leküzdésére. De az eddigelé használatos szövegtől való 
jelentős eltérés könnyen alkalmat adhatott volna az egyház ellen-
ségeinek a vádra, hogy eddig tehát az egyház hamisított szent-
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írási szöveget használt. Attól való félelmében, hogy a bizottság-
tól javított szöveg több kárt fog okozni, mint hasznot, V. Sixtus 
elhatározta, hogy maga fog végezni bibliajavítást, melyben ke-
vésbbé fog eltérni a használatban levő bibliák szövegétől. 

Különben is mindig élénken érdeklődött a latin biblia 
iránt. Ifjúságától kezdve sokat olvasta és tanulmányozta. Magán-
könyvtárában több kiadást tartott a görög és latin szentírásból, 
azonkívül sok kommentárt. Kívánsága volt, hogy a Vulgata javí-
tott kiadása az ő nevével jelenjék meg, s hogy méltó legyen 
hozzá. Úgy gondolkozott, hogy a biblia szövegének javítása, 
mivel a hit tisztaságát célozza, van oly magasztos tevékenység, 
hogy a pápa maga foglalkozzék vele. Végül V. Sixtus meg volt 
győződve arról, hogy egyedül a pápának van joga eldöntenie 
a biblia szóbanforgó kritikájának kérdéseit. A tőle kinevezett 
bizottság tagjainak sem lehetett szerinte más feladatuk, mint az 
anyagot összegyűjteni és a javítást illetőleg neki javaslatokat 
tenni. De csak egyedül ő, mint pápa, határozhatta meg Istentől 
nyert külön kiváltság alapján, hogy mely szöveg változásokat kell 
elfogadni. Nemcsak a pápa elégedetlensége a bizottság mun-
kájával volt tehát az ok, hogy kezébe vette a Vulgata revisiójá-
nak bevégzését. Theologiai felfogás is közrejátszott V. Sixtus 
elhatározásában. 

Milyen méretű volt V. Sixtus személyes munkássága a 
szöveg javításában ? Az Aeternus ille bulla és maga a Vulgata 
Sixtina ad erről felvilágosítást. 

A bullában a pápa kijelenti, hogy egyéb főpásztori teendői 
közt szorgos gondot fordított a bizottság tagjaitól összehordott 
anyag s az ő véleményük átolvasására. Naponta több órát szánt 
erre a munkára. Munkájának irányát megszabta a cél, melyet 
maga elé tűzött. Törekvése pedig nem annyira az volt, hogy 
szt. Jeromos bibliafordításának kritikai kiadását készítse, mint 
inkább az, hogy megbízható szövegét adja a Vulgatának, «quae 
longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est». Már 
pedig az egyház gyakorlatáról, legalább is ami az előző évszá-
zadokat illeti, az általánosan elterjedt kéziratok és nyomtatott 
példányok tanúskodnak. Szorosan követte tehát az akkor elter-
jedt szöveget s ezt a löweni bibliában s az akkor közkézen forgó 
kiadásokban, az úgynevezett biblia ordinaria-kban vélte megtalálni. 
Ingadozó szövegváltozatoknál figyelembe vette a régi kéziratokat, 
a szent atyák és régi szentírásmagyarázók kommentárjait. Nem 
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hagyta azonban figyelmen kívül azt sem, hogy a szentatyák szentírási 
szövegeiket gyakran a Septuagintából veszik. Csak ha a kéziratok és 
az Atyák műveinek tanúsága nem vezetett biztos eredményre, akkor 
fordult az eredeti héber, illetőleg görög szöveghez, de ekkor is 
csak azért, hogy a változó latin szövegek közül felismerje és 
kiválassza a jobbat. Főforrása azonban a löweni biblia volt; 
s ez adja meg a Vulgata Sixtina-nak értékét. Ez a biblia ugyanis 
lényegében a Vulgata XIII. századbeli szövegét tartalmazza, két-
ségtelenül sok helyes javítással. így azután V. Sixtus bibliájá-
nak szövege végső ellemzésben nem más, mint javított kiadása 
a XIII. század bibliai szövegének. 

A pápa a javítás munkáját rendkívüli gyorsasággal végezte. 
Legkorábban 1588 november 17-én kezdett hozzá a munkához 
s két hónap múlva, 1589 július elején már kész volt vele. Segít-
ségére volt a jezsuita P. Toledo és az ágostonrendi Angelo 
Rocca. Utóbbi elbeszélte, hogy éjjel-nappal dolgoztak, a pápa 
olvasta és javította a bibliát betüről-betüre. Amint elvégezte egy 
lap átjavítását, Toledoval átnézette. Rocca vitte az átnézett lapo-
kat a nyomdába s hozta onnan a levonatokat, melyek V. Sixtus 
maga javított át, s a korrektura munkáját örömmel és gondos-
sággal csinálta, mert azt akarta, hogy a biblia nyomása szép és 
hibátlan legyen. Öt hónap alatt elkészült az Ószövetség nyomása 
s újabb öt hónap múlva 1590 májusának elején az Újszövetség 
is ki volt nyomva. Minden bíboros és az összes udvari méltó-
ságok kaptak egy-egy példányt, de bárki meg is vehette. 1590 
május közepén II. Fülöp követe két példányt küldött fejedelmé-
nek; valószínűleg vásárolta őket. Kisérő levelében azt mondja, 
hogy a pápa a kiadónál négy aranyban állapította meg egy pél-
dány árát, pedig ezen összeg fele is elegendő volna érte. 

Az Aeternus itte bulla. 

A Sixtus-féle latin bibliát az «Aeternus ille coelestium» 
szavakkal kezdődő constitutionak kellett a használatba bevezetnie. 
Ránk maradt feljegyzésekből betekintést nyerhetünk a bulla 
létrejöttének történetébe. Vannak feljegyzések az anyagról, melyet 
a készülő bullának tartalmaznia kellett; vannak feljegyzések a 
módosításáról, melyeket a bulla első fogalmazásán maga a pápa 
eszközölt, s legújabban előkerült a bulla eredeti példánya is. 
A sokáig hiába keresett eredetit ugyanis Msgre Baumgarten 
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1907-ben találta meg a vatikáni levéltárban s úgy a bulla ere-
deti szövegét, mint a rá vonatkozó s eddig rendelkezésre álló 
apparátust közrebocsátotta és az okmányok alapján az érdekes 
constitutio genesisét részletesen megírta.1 A bulla többféle fogal-
mazásából azt látjuk, hogy V. Sixtus nagy gondot fordított arra, 
hogy az okirat nyelvezete is kifogástalan, kifejezései pedig min-
den félremagyarázást kizáróan szabatosak legyenek. Amann em-
lített művében részletességgel elemzi a bulla tartalmát, melyet 
röviden következőkben foglalunk össze: 

A pápa hivatkozik a bullában a trienti zsinat határozatára, 
megemlékezik a tőle alakított bizottság munkálatairól s a saját 
részvételéről a javítás munkájában, a bibliajavítás céljáról és 
módszeréről. Hangoztatja, hogy a régi idő óta használt Vulgata 
szövegét a becsúszott hibák kiküszöbölésével vissza akarta állí-
tani abban az alakjában, melyben szt. Jeromos elkészítette. Sen-
kinek sem lehet ennélfogva megütköznie a szövegváltozatokon, 
melyekben ez a biblia eltér az Atyák idézeteitől. Teljes hatal-
mával megállapítja és kinyilvánítja, hogy a Vulgata, melyet a 
trienti zsinat autentikusnak fogadott el, bizonyossággal megvan 
ebben a javított bibliában s ez a biblia azért adatott ki, hogy 
az egész egyházban olvastassék és elfogadtassék a nyilvános és 
magánjellegű vitatkozásokban, felolvasásokban, prédikációkban 
és magyarázatokban. Elrendeli ennélfogva, hogy tíz éven belül 
ezt a bibliát csak a vatikáni nyomdában szabad kiadni, azután 
pedig csak a pontosan megállapított szabályok betartásával szabad 
másutt nyomtatni. Megtiltja, hogy a szöveghez szövegváltozatokat 
fűzzenek és azt kívánja, hogy a már kinyomatott szentírási szö-
vegeket és szertartási könyveket a biblia ezen új kiadása nyo-
mán javítsák át. Végül kánoni büntetést szab ki a nyomdászokra 
és könyvkereskedőkre, kik kiadnak, illetőleg árusítanak latin 
bibliákat, melyek nem egyeznek meg a Sixtus-féle kiadással. 
Azoknak a kéziratoknak vagy remekkiadásoknak, melyeket valaki 
továbbra megtart a szükséges javítások bejegyzése nélkül, a jövő-
ben nem lesz tekintélyük. 2 

Sokat vitatott s még mai nap is eldöntetlen kérdés, hogy 

1 Die Veröffentlichung der Bulle «Eternus ille celestium» vom 1. März 
1590. Bibl. Zeitschrift, 1907. — Die Vulgata Sixtina von 1590. 

2 Mangenot, La Vulgata de Sixte-Quint. Les Questions Ecclésiastiques. 
1913. IX. 
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az «Aeternus ille» bulla közzététele, promulgatioja megtörtént-e 
minden előírt szabály betartásával. A bulla keltezése 1590. 
március elsejéről való, tehát abból az időből, midőn a biblia 
nyomása már majdnem elkészült. A magister cursorum iktatása 
szerint a promulgatio még ugyanezen év április 10-én történt 
volna, tehát ötödfél hónappal a pápa halála előtt. A bulla rendel-
kezéseinek Itáliában négy hónap múlva, az Alpokon túl levő vidéke-
ken pedig nyolc hónap múlva kellett volna életbe lépniők. 
S bár az Itáliára kiszabott négy hónap még a pápa halála előtt 
letelt, a bulla rendelkezései mégsem hajtattak végre. Ez a körül-
mény is jogosulttá teszi a kérdés feltevését, hogy a bulla promul-
gálva lett-e a törvényszerű alakiságok betartásával. A pápa, aki 
oly erélyességgel fogott a revisio munkájához s annyi kitartás-
sal fáradozott azon, hogy az egyháznak a latin biblia javított 
szövegét adja, erélyében mintha ép akkor tört volna meg, midőn 
az utolsó lépést kellett volna tennie s az elkészült bibliát a 
használatba bevezetnie. 

Budapest. Dr. Martin Aurél. 
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ARÁNYÍTVA. 

ADOGMA szót jelen alkalommal tágabb értelemben vesszük. 

Nemcsak azokat a kinyilatkoztatott igazságokat értjük alatta 
itt, melyeket az egyház kifejezetten elénk adott, hanem mindazon 
igazságokat, melyek mint kinyilatkoztatott igazságok alkalmasak 
arra, hogy definiáltassanak, vagyis kifejezetten mint hitigazságok 
adassanak elénk; pl. Isten üdvözítő akaratának általánossága; 
Mária mennybemenetele test szerint; a puszta természet a ter-
mészetes jócselekedetekkel még méltányossági alapon sem szerez 
jogot a természetfölötti kegyelemre; az akarat kegyelme (gratia 
inspirations) közvetetlen természetfölötti megerősítése az akarat-
nak s nemcsak az elme közvetetlen megvilágosításából folyó 
java az akaratnak; minden embernek lelkét Isten a semmiből 
teremti stb. 

Az ily értelemben vett kinyilatkoztatott igazságoknak — 
dogmáknak — száma igen nagy. 

Már a természetes vallási igazságok összege — melyet a 
kinyilatkoztatás szintén magában foglal — jelentékeny anyagot 
képvisel; pedig itt nem is vesszük figyelembe a természetes 
erkölcsi igazságokat, hanem csak azokat az igazságokat, melyek 
az embernek Istenhez való viszonyát alapozzák meg, Istenről, 
teremtményről, különlegesen az emberről helyes ismeretet közölnek. 
Ilyenek: Istennek léte, létének bebizonyíthatósága, Isten egyetlen-
sége, Isten természetének tulajdonságai (létének alapja, egyszerű-
sége, végtelensége, változhatatlansága, örökkévalósága, mérhetet-
lensége, értelme s akarata, szellemi mivolta); a világ eredete 
teremtés által, isteni gondviselés; az embernek van értelme és 
szabad akarata; az emberi lélek szellem; az emberi lélek halha-
tatlan; az emberi testnek s léleknek egyesülése egy természetbe; 
a csoda lehetséges; túlvilági jutalom és büntetés. 
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De ez igazságok a dogmák összegének csak kisebbik részét 
alkotják. Nagyobbik részét azok az igazságok alkotják, melyek 
úgy tárgyi tekintetben, mint a megismerés módját illetőleg ter-
mészetfölöttiek s egy új rendnek, a természetfölötti rendnek 
berendezéséhez tartoznak. 

Míg a természetes vallási igazságoknak kinyilatkoztatása 
azoknak nagyobb világosságot, élesebb határozottságot, közvetet-
lenebb bizonyosságot ad, addig a szorosan vett természetfölötti 
igazságoknak kinyilatkoztatása egészen új ismeretkört nyit meg, 
melynek látóhatárán belül nemcsak azért látunk többet, mert 
tisztábban látunk, hanem azért is, mert messzebbre látunk. 

Ez a kétrendbeli ismeretösszeg úgy viszonylik egymáshoz, 
mint két koncentrikus kör, melyek kisebbikének sugara a termé-
szetes vagy észigazságoknak határát vonja meg. Ezen messze túl 
esik annak a körnek határa, mely a természetfölötti, vagyis ész-
fölötti igazságokat zárja magába. 

De ez nem is lehet másként. 
Az ember puszta természete szerint is egy isteni gondolat-

nak megvalósítása és egy kitűzött programmnak kifejezése. 
Mindkét szempontból az ember természete bizonyos fogalom-

összeget jelent, mely korlátolt ugyan, de mégis akkora, mely 
lényegének és természetéből folyó viszonylatainak kellő megisme-
réséhez szükséges. 

Ennek a fogalomösszegnek van terjedelme s van mélysége. 
Terjedelmének határai az eredet (végok) és a bevégzés (végcél); 
a kettő közé esik a végok, végcél s mindakettőhöz viszonyló 
alany, az ember körül forgó kérdések. A mélységet megszabja 
a belátásnak, megértésnek, fölfogásnak az az ereje, mely ember-
ben egyáltalán lehetséges. A terjedelemben a részletesség, a mély-
ségben a behatolás az alany erejétől függ s különböző alanyok-
ban különböző lehet anélkül, hogy az elérhető határt talán valaha 
elértnek lehetne mondani. 

Többet és tüzetesebben lát egy Sokratesnek, Aristotelesnek, 
szent Ágostonnak, szent Tamásnak, szent Anzelmnek elméje, mint más 
közönséges halandóé; és mondhatjuk-e, hogy ez elmeóriásokban 
az emberi elme olyan tökéletességben s akkora nagyságban 
jelent meg, hogy már nagyobb és tökéletesebb nem is lehet? 

Sokkal nagyobb azoknak az igazságoknak köre, melyek 
tárgyi tekintetben is természetfölöttiek. 

A különbségnek akkorának kell lennie, mely a nem fokozat, 
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hanem lényeg szerint egymástól különböző két rend — termé-
szetes és természetfölötti — arányainak megfelel. Az utóbbi arányai 
pedig sokkal nagyobbak. 

A természetes rendnek arányai az emberből, a természet-
fölöttiéi Istenből indulnak ki. Ott az alap az adott egység, melyet 
a lényeges alkotó elemei által a lét bizonyos fokára és rendjébe 
helyezett emberi természet a neki sajátos erőkkel képvisel; itt 
az alap Istennek általa létre keltett minden valót fölkaroló szere-
tetének oly fokú kiáradása, mely az embert a teremtés puszta 
tényénél fogva nem illeti meg; ez a szeretet egy egész világgal 
emeli magasabbra az embert. 

A természetes rend két sarka (pólusa) a lét bizonyos foká-
nak megszerkesztése és a teremtés által való megvalósítása egy-
részről és az emberi méltósághoz illő élet által és után a leg-
főbb Igazságnak, Istennek közvetett és elvonatkozás útján szerzett 
megismerése és ebben való megingathatatlan, megzavarhatatlan 
állandó megnyugvás másrészről. 

A természetfölötti rend két sarka egyrészről a kész emberi 
természetnek fölemelése a lét új módjára, mely természetes erők-
kel sem nem kezdeményezhető, sem meg nem valósítható, hanem 
a teremtésben nem foglalt külön isteni elhatározás és megvaló-
sítás által történhetik csak; másrészről az ennek az állapotnak 
megfelelő s hozzá viszonyló erőkkel történő cselekvő élet után 
következő bevégzés: Istennek közvetetlen látása és ezzel egybe-
kötött elveszíthetetlen, mindent fölülmúló boldogság. 

így állván a dolog, önként következik, hogy a tárgyi tekin-
tetben is természetfölötti igazságoknak száma nagyobb. 

Először is itt már nem arról van szó, hogy az oksági elv, 
az elvonatkozás segítségével mennyire juthat az emberi elme 
erejének akár csúcspontján is ; hanem arról van szó, hogy meny-
nyit akar Isten szabad elhatározással közölni abból, amit termé-
szetes erő egyáltalában nem tud elérni. Akkor azonban a mére-
tek már sem nem a teremtett világnak reprezentáló kapacitása, 
vagyis hogy mennyit s hogyan képes föltüntetni Isten tökéletes-
ségeiből, sem az emberi észnek generáló kapacitása, vagyis 
mennyit és hogyan képes helyes fogalmak megszerzése után 
Ítéletbe átönteni. Itt a mérték egyrészt Isten akarata, hogy mit és 
mennyit akar közölni abból, ami szándékában és tudásában van, 
de amit a teremtés nem tüntet fel, másrészt az emberi észnek 
befogadó képessége, vagyis hogy mennyire lehet emberi fogai-
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makba önteni a közlendőket. Elég a két mértéket összehasonlítani 
s mindjárt kitetszik, hogy melyik a nagyobbik. 

Másodszor minél tökéletesebb valami, annál gazdagabb a tar-
talma és minél nagyobb a benső egysége, vagyis minél egy-
szerűbb, annál több fogalomra, annál több Ítéletre van szüksé-
günk, hogy a tartalomhoz hozzá férhessünk és a dolgot magát, 
amennyire lehetséges, megérthessük. De az Ítéletek számával nö-
vekszik az igazságok száma is. Hány tételes igazságra van szük-
ségünk, hogy megérthessük az éket és hányra, hogy megérthessük 
a gőzgépet? Mi kell ahhoz, hogy megértsük mi az idő és mi 
kell ahhoz, hogy megértsük mi az örök? 

Már most a természetfölötti rend minden tekintetben töké-
letesebb, tárgyai a tökéletesség mellett egyszerűségre hajlanak, 
míg végre előttünk van a végtelen egyszerű s végtelen tökéletes 
Isten, mint e rendnek szerzője és célja, a természetfölötti rend 
tagjai összes vonatkozásainak központja. 

Abban nincs is semmi meglepő, ha azt mondjuk, hogy a 
természetfölötti rendben az egyszerűség az uralkodó. 

Igaz ugyan, hogy tulajdonképen csak Isten tökéletesen egy-
szerű ; de az is igaz, hogy a benső egység szorossága és a belső 
tökéletesség teljessége szerint az egyszerűség mind nagyobb lesz. 
Már most a természetfölötti életnek és tartozékainak közvetetlen 
és tulajdonképeni alanya az embernek a lelke, ez pedig egyszerű 
állag s így ehhez van alkalmazva az egész természetfölötti rend 
berendezése. Hiszen a föltámadás után még a test is a szelle-
mekéit megközelítő kiváltságok által fog általunk most föl nem 
fogható módon megdicsőülni. 

De a kinyilatkoztatás ennyire magasan fölöttünk álló vilá-
got tárván föl, nem is elégedhetik meg azzal, hogy a kellő 
ismeret- és tájékozódáshoz épen legszükségesebb igazságokat 
közölje velünk; arról is kellett gondoskodnia, hogy az alapigaz-
ságokat számos részletkérdés eldöntésével mintegy körülbástyázza 
s minden jóakaratú embert fölösleges és meddő aggályoskodástól 
megóvjon; arról is kellett gondoskodnia, hogy a természetfölötti 
rendbe való értelmi behatolás, a kinyilatkoztatott elméleti tarta-
lomnak emberi ésszel lehetséges megértése, a velünk közlendő 
igazságösszegben mint praemissa-ban foglalt folyományoknak 
következtetés által való megkeresése és megtalálása minél erő-
sebb és szélesebb tárgyi alapon az alanyi idomítás lehető leg-
nagyobb csökkentésével történhessék. 
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Figyelembe veendő az is, hogy a kinyilatkoztatás mint be-
fejezett egész egyszer s mindenkorra adatott s közös alapul kell 
szolgálnia minden nemzedék megitéléséhez, nyúljon bár el az 
emberi nem története az ezredek százáig, míg elérkezik az itélet 
napja. 

Ez pedig nem jelent kevesebbet mint azt, hogy a kinyilat-
koztatott igazságösszegnek képesnek kell lennie az idők hosszú 
folyamán fölmerülő összes szellemi irányzatok, valamennyi téve-
dések közepette a helyes irányt megadni, a tévedéseket eloszlatni 
és a különféle szellemi mozgalmak által felszinre vetett kérdé-
sekre kielégítő feleletet adni. 

Eme célok eléréséhez megint hány részleges fogalomra, 
hány tételes igazságra lesz szükségünk? Jó sokra. 

Érdekes is az a megfigyelés, hogy sokszor egy-egy dogmá-
nak minő központi (centrális) helye van. 

Előttünk van egy alapigazság s köréje sorakozik számos 
igazság, mely mind az előbbinek részletezése, megvilágítása. 

Minél több az ilyen körülsorakozó igazság, annál többet 
tudunk az alapigazságról és pedig az első és legfőbb hiteles 
forrásból; minél kisebb számban sorakoznak az alapigazság köré 
az egyes tételes igazságok, annál kevesebbet tudunk az alapigaz-
ságról első kézből s annál inkább kell segítségül hivnunk a filo-
zófiát, ha többet akarunk tudni abból, ami a törvényes okfejtés 
útján a praemissa-ként adott tételes kinyilatkoztatott igazságból 
megtudható. így születnek meg a theológiában a tudományos 
szabad vitának kérdései, melyek egész külön iskolákat teremthet-
nek meg. 

Csak egy-két példában lássuk a mondottakat! 
Mint már másutt megjegyeztük, a kinyilatkoztatás külö-

nösen jótékony világossággal szól Istenről. Honnan ez a vilá-
gosság? íme a két alapigazság köré (Isten létezik, Isten teljesen 
és végtelenül tökéletes) mintegy 35 az egyházban érvényes mó-
dokon megállapított dogma sorakozik, melyek mind arra a két 
alapigazságra szórják fényüket. (Megjegyzendő, itt csak az isteni 
természetről van szó, a Szentháromságról szóló dogmák elkülö-
nítésével.) 

Ezzel szemben, mint ugyanott említettük, az angyalokról 
kissé hiányosak ismereteink. És miért? íme a két alapigazság 
köré (léteznek jó angyalok, az angyalok egy része elkárhozott) 
mindössze körülbelül öt vagy hat bizonyos dogma sorakozik. 
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E két példában az arány nem fog megváltozni akkor sem, 
ha a még dogmatizálható igazságokat is figyelembe vesszük. 

A cselekvő kegyelemről három alapigazságunk van: a ke-
gyelem létezik, a kegyelem szükséges, a kegyelem ingyen aján-
dék. Ezekhez sorakozik mintegy 12 bizonyos dogma, melyek a 
három általános igazságot részleteikben világítják meg; azon-
kívül van még néhány fidei proxima propositio is. Azonban 
mekkora épen itt a fölvetett és fölvethető kérdéseknek a száma, 
melyek eddig még eldöntetlenek vagy csak a tudományos igaz-
ság fokán állanak? Igaz ugyan, hogy a még dogmatizálható, 
eddig a tanítói hivatal által benfoglalólag (implicite) tanított s 
általunk így hitt igazságoknak kifejezetten (explicite) való meg-
állapítása által s így tehát igazában kinyilatkoztatott igazságok 
útján még sokkal tisztábban és messzebbre láthatunk egykoron. 
Azonban ez a körülmény példánkat csak még hatásosabbá tenné 
fölállított tételünk megvilágítására. 

De legyen elég ennyi a példákból ; hiszen végig lehetne 
menni az egész theológia speciálison. 

Itt már egészen más arányokat követ az igazságösszegnek 
terjedelme és mélysége. 

Terjedelme kiindul a végokból mint minden létezőnek alap-
jából, közbe esik ez a végok mint a természetfölötti életnek 
alapja és szerzője és elér egészen Isten, mint végcélnak közve-
tetlen bírásának gondolatáig. Ezen csúcspontok köré csoportosul-
nak persze a hogyan s mikéntnek tekintélyes számú kérdései. 

A mélységet megszabja Istennek gondviselő akarata, mely-
nél fogva saját vezetése mellett (tévmentes tanítói hivatal mint 
külső eszköz, az elmének kegyelmei — hit, felvilágosítás s az 
elmének egyéb természetfölötti kegyelmei — mint az egyes ala-
nyokba helyezett belső eszköz) enged gondolataiba s elhatározá-
saiba betekintenünk. 

A terjedelemben a részletesség, a mélységben a behatolás 
persze itt is különböző lehet az egyes alanyokban. Hiszen a kinyi-
latkoztatás amúgy is föltételezi bennünk az észt; de még ennél 
többet : az ész használatát is. A kinyilatkoztatás reánk nézve külső 
tényező, ránk kívülről ható ok, mely bennünk csak úgy érhet 
célt, ha bebocsátjuk. Legegyszerűbben úgy hatol a kinyilatkoz-
tatás lelkünkbe, ha a hit cselekedetével magunkévá teszünk 
bizonyos igazságokat kifejezetten a többieket benfoglalólag. Ezt 
mindenki elérheti. Részletesebben, behatóbban fogja ismerni a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 3 
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kinyilatkoztatást az, aki szorgalmasan figyelemmel kiséri a tanítói 
hivatalnak mai napig tett kijelentéseit; aki komoly, őszinte oda-
adással dolgozik azon, hogy a keresztény tökéletességre töre-
kedjék, mert így bensőbb, közvetetlenebb egyesülésben él Isten-
nel; aki a kath. theológiát szorgalmasan tanulmányozza; akinek 
nagyobb szellemi ereje van; aki Istentől különös felvilágosítás-
ban részesül (szent Atyák, szent Katalin, szent Teréz). 

A munka, mint látni való, részint természetes, részint termé-
szetfölötti erőkkel történhetik. 

Amennyiben a természetes erők veendők figyelembe, 
ugyanazt kell mondanunk, mint e lőbb: melyik az az eddig meg-
jelent puszta emberi elme, melynél élesebb, nagyobb, erősebb 
már nem jöhet? Amennyiben pedig természetfölötti erők mű-
ködnek, egyáltalán nem mondhatunk semmit, mert itt az Úr Isten 
maga szabott határt minden okoskodásnak: «Ezeket pedig mind 
ugyanazon egy Lélek cselekszi, osztogatván kinek-kinek, amint 
akarja». 1. Kor. 12, 11. 

Örökké emlékezetes marad előttem a következő, Pécsett 
történt eset. Egy egyszerű, de jámbor munkásnő, ezelőtt körül-
belül 60 évvel végezte négy elemi iskolai osztályát és semmit 
egyebet, azzal jön hozzám, hogy van neki egy gondolata, nem 
tudja helyes-e, mert nem hallotta még sohasem a prédikációban, 
úgy magától fordult meg az eszében. Ő úgy gondolja, hogy az 
Oltáriszentségben jelen van az Atya és Szentlélek is. Kérdé-
seimre adott feleleteiből kitűnt, hogy egészen pontosan — bár 
nem ismerte a theológiai műszavakat — gondolja, illetőleg tudja, 
hogy nem transsubstantiatio, hanem perichoresis következtében 
az Oltáriszentségben jelen van mind a három isteni személy. íme 
a nem fölületes hit, hanem elmélyedés a hitbe több hitigazság 
segítségével ezt az egyszerű lelket igen finom theológiai igaz-
ságra vezette. De van ehhez hasonló eset több is. 

Egy bizonyos: a kinyilatkoztatott igazságok összege igen 
nagy, terjedelmük, vagyis átfogó erejük (extensio) az emberi ész-
nek minden szétbontó (analysis) erejét messze meghaladja, mély-
ségük, vagyis világító erejük — mondjuk ellenálló erejük minden 
és pedig bármi módon és alakban velük ellentétbe helyezkedő 
állítással szemben — kimeríthetetlen. 

így áll a dolog, ha a kinyilatkoztatást tárgyi szempontból 
(objective) tekintjük. 

Ezzel meg van adva a tárgyi alap a helyes értelemben vett 
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dogmafejlődéshez; ha ez alatt t. i. értjük nem a kinyilatkoztatott, 
vagyis hinni való igazságoknak tárgyi (anyagi) növekedését, sem 
az igazságoknak módosulását értelem (sensus) szerint, sem az 
igazságoknak viszonylagos (relativ) értékét, hanem értjük a kinyi-
latkoztatott igazságnak külön meghatározott alakban, valamely 
támadással, ellenkező állítással, kétellyel szemben a szükség és 
a körülményekhez képest megkívánt szabatos éllel való meg-
állapítását. 

Ha valaki azt a kérdést veti fel, vájjon előáll-e valaha az 
egyenlet a kinyitatkoztatott igazságoknak összege, terjedelme, 
mélysége és az alanyi tudás közt valamely emberben, vagyis 
tudni fogja-e valaha ember összes részleteiben mindazt, amit a 
kinyilatkoztatásból tudni lehet, azt feleljük: erre nincsen semmi 
kilátás. 

Először is nagyon valószínű, hogy a kinyilatkoztatás forrásai 
tartalmának materiális tudása meghaladja az ember szellemi ere-
jét; léteztek ugyan már óriási befogadó képességgel biró elmék, 
de ilyen teljesítő képesség mégis mintha meghaladná az ember 
erejét. Hiszen az ilyen embernek úgy kellene tudnia az egész 
Szentírást és isteni hagyományt, amint ez a megfelelő illetékes 
tanuknál őriztetik (zsinatok, szentatyák, theologusok stb.), hogy 
annak bármely része mindig rendelkezésére álljon. Ilyen anyag-
nak nem elolvasásához, hanem megtanulásához az emberi életnek 
ilyen munkára alkalmas része fizikailag elégtelen. De ez a mate-
riális tudás csak az anyagnak készenléte volna; hol van akkor 
még a formális tudás, vagyis ennek az anyagnak tételenkint, 
értelem szerint, a tartalom kimerítéséig eljutott ismerete? Ez 
utóbbi hozzá még a jövőben lefolyó történeti tényeket is fölté-
telez: mely tévedések lesznek még, melyek szembeszállhatnak az 
egyes igazságokkal s milyen oldalról s mely szempontból fogják 
ezeket támadni s így milyen újabb szempontból adnak világos-
ságot? Ennek ismerete nélkül nyilvánvalóan magának a kinyilat-
koztatott igazságnak ismerete sem tökéletes. 

Ilyen ismeret természetes úton nem szerezhető meg; ehhez 
belénköntött tudás (scientia infusa) szükséges.1 

1 Itt az a kérdés merül fel, hogyan lehet akkor minden időben az első 
századok egyházatyáira hivatkozni, mikor ma kell valamely kinyilatkoztatott 
igazságnak létezését, értelmét vagy tartalmát meghatározni ? 

Mikor ezen célból fordulunk az egyházatyákhoz, tesszük ezt azért, hogy 
az akkori egyház tanításának tanúit megkérdezzük, mit tanított nekik az egyház ? 

53* 
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De ez nem lephet meg bennünket; hiszen természetes isme-
reteinkről ugyanezt kell mondanunk. A természetes tudományok-
nak egyike sem rendelkezik a mai napig sem kész leltárral, 
melyben föl van sorolva mindaz, amit az illető tudomány segít-
ségével megtudni lehet és amin kívül több tudni való nincsen; 
de így lesz ez a világ végéig is; teljesen befejezett tudomány, 
melyben több tenni s tudni való már nincsen, sohasem lesz 
e földön. 

Ez a mindenség részben a benne előforduló homályos titok-
zatosság, részben óriási arányai, részben elemeinek parányisága 
miatt általunk sokszorosan megközelíthetetlen s így egy meg-
oldott kérdés száz más kérdés elé állít bennünket. Ezért nincs 
az az ember, aki erről az universumról le tudná olvasni vagy 
birtokolná azokat az összes igazságokat, melyeket egyébként ezer 
meg ezer esztendőn keresztül folyton elénk tár. 

Ezek után egy másik kérdéssel nem is kell bővebben fog-
lalkozni; azt kérdezhetné valaki, megtudjuk-e mondani a kinyi-
latkoztatott igazságok számát? 

Ezt nem tudjuk megmondani; annyit tudunk, hogy a kinyi-
latkoztatás egyszer adatott, be van fejezve és a világ végéig az 
ész- és szívnek törvénye minden nemzedék számára. így hát a 
kinyilatkoztatás sohasem hagyhatja cserben az emberiséget. 
A kinyilatkoztatásban annyi igazság van összegezve, hogy az em-
beriség a világ végéig minden társadalmi alakulásban, minden 
szellemi mozgalomban megkaphatja a helyes irányítást, elkerül-
heti a szükséges tévedést. Arról, hogy az emberiség minden idő-
ben megláthassa a kinyilatkoztatás fényében minden körülmények 
között az igazságot és ennek valódi értelmét megtudhassa, Isten-
től alapított és a világ végéig megmaradó, külön képességgel 
fölruházott tanítói hivatal által van gondoskodva.1 (Mellékesen az 

1 Ez az egyház átvette a kinyilatkoztatott igazságok zárt összegét és ezt 
az egész összeget mindenkor tanította hol kifejezetten, hol benfoglalólag. De 
az egyház nem adhatta elő az igazságokat kifejezetten anélkül, hogy ezáltal 
egyszersmind kitörhetetlen jelző oszlopokat ne adna, melyek már előre meg-
szabják a hitnek útját, melyen összeütközés nem lehetséges; az egyház nem 
magyarázhatta az egyes kinyilatkoztatott igazságokat anélkül, hogy egyúttal a 
többi igazságok értelmezéséhez szükséges előzményeket és alapokat ne adná 
meg a kinyilatkoztatott igazságok közti benső összefüggés és kapcsolat miatt, 
így állván a dolog, igenis megtudhatjuk az egyházatyáktól minő igazságsoro-
zatot adott elő az egyház kezdettől fogva és minő értelemben magyarázta az 
igazságokat ősidőtől fogva. 
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is kitetszik mindebből, hogy mennyire szükséges és fontos ugyan-
ennek a tanítói hivatalnak őrködése és felügyelete alatt álló 
theologiai tudomány.) 

Annyit tudunk továbbá, hogy a kinyilatkoztatott igazságok-
nak száma határolt. A kinyilatkoztatás nem teszi az embert min-
dentudóvá; hiszen csak az a célja, hogy az emberrel örök céljá-
nak eléréséhez szükséges, vagy legalább is hasznos tudnivalókat 
közölje. Az örök cél, az örök boldogság elérésekor egészen más 
állapotba, a megismerés más módjához jut az emberi lélek. 

Budapest. 
Dr. Czilek Balázs. 
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ANNAK a rettenetes véráradatnak, aminek dúsan ömlő folyama 
napjainkban áztatja a földet, minden irtózatos borzalmai mel-

lett is megvan a maga jótékony hatása. Hogy egész szellemi 
életünkre, erkölcsi magaviseletünkre s társadalmi berendezkedé-
sünkre, szóval a nagy tömegek, nemzetek kollektivitására mily 
befolyással lesz a mai világháború; meghozza-e azt a szellemi 
megtisztulást, ami után a békében buzgó imádság epedett any-
nyiunk ajakán; hogy a shrapnellek, gránátok s égő falvak tüze 
le tudja-e égetni társadalmi életünkről a békében rárakódott 
rozsdát, ez még mind a jövő kérdése. De hogy az egyesek lelki 
életében föltétlenül nyomatékos, sokszor döntő fordulatot előidéző 
hatásokat tud kiváltani e háború, azt hiszem, mindannyiunknak 
be kell ismernünk, akiknek a háborús lelkipásztorkodásnak sok-
szor terhes, de annál szükségesebb és mindig fölemelő feladata 
jutott most részül. És ha már a békében végzett lelkipásztori 
teendőknek is egyik legfőbb jutalma a hivek odaadó ragasz-
kodása, nem kétszeresen fölemelőbb érzés járja-e át annak a 
katonapapnak szivét, mikor a munkában eltöltött nap estéjén még 
egyszer végigjár a haldoklókkal és súlyos sebesültekkel meg-
tömött tábori kórház vagy kötözőhely szobáiban, hol azok a hősök 
forgolódnak, vergődnek ágyukban, kiknek szivét-lelkét már sike-
rült az Úr Jézusnak újra megnyerni ! 

A háború egy ország életében oly ritkán előforduló ese-
mény, hogy minden egyes háború tanulságait a legnagyobb 
pontossággal kell leszűrnünk s a jövőben értékesítenünk. A kato-
nák meg is fogják ezt tenni abból a szempontból, ami az ő fel-
adatuk: a hadi taktika szempontjából. Szükséges tehát, hogy mi 
se hagyjuk nyom nélkül magunk fölött e háborút eltűnni és a 
lelkipásztorkodásban is érvényesítsük, illetve megvalósítását köve-
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teljük mindazon újításoknak, melyek egy esetleges új háborúban 
a harctéri lelkipásztorkodást eredményesebbé tehetnék. Midőn 
tehát ezen értekezés keretében röviden vázolni fogjuk a harctéri 
lelkipásztorkodást, úgy ahogy az ma nálunk életben van, egy-
úttal azon reformgondolatokra is rá fogunk mutatni, melyeket — 
mint a most folyó háborúból merített gyakorlati újításokat — a 
harctéri lelkipásztorkodásban megvalósítva látni szeretnénk. 

Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy «harctéri lelki-
pásztorkodás» alatt mindazt a papi ténykedést értjük, amelyet a 
pap az úgynevezett Kriegsrayon-ban végez, vagyis közvetetlen 
a harctéren s a harctérhez közeleső területeken. Azaz kint a raj-
vonalban (Schwarmlinie), az első segély helyén (Hilfsplatz), a 
kötözőhelyen (Verbandsplatz), a tábori kórházban (Feldspital), az 
ellenségeskedés helyén levő hajókon s ilyen várakban. Tehát 
kikapcsoljuk fejtegetésünkből az országban (Hinterbland) felállí-
tott katonai kórházakat, mert ezekben a lelkipásztorkodás körül-
belül azonos a többi kórházi lelkész teendőivel. 

Mozgósítás esetén a tartalékos és póttartalékos tábori lel-
készek, továbbá a honvédséghez beosztott lelkészek a katonai 
apostoli vikáriátustól kapnak iurisdictiós decretumot «ad tempus 
expeditionis bellicae.» Minden nehézség elkerülése végett azon-
ban már a dekrétum megérkezése előtt, tehát a mozgósítás első 
napján is gyakorolhatják hatalmukat. Aszerint, amint különböző 
helyekre osztják be a tábori papokat, különböző időben kezdődik 
munkálkodásuk is. így pl. a már békében fennálló magasabb 
kommandóknál és a csapatoknál a katonai lelkész megérkezése 
napján kezdődik munkálkodása is; viszont a csak mozgósítás 
esetén alakuló magasabb kommandóknál csak ez utóbbiak műkö-
désének megkezdése után, a tábori és tartalékkórházaknál ezek-
nek felállításával veszi kezdetét a lelkész munkálkodása. Külön 
szertartáskönyvük is van: «Rituale in usum caes. et reg. cleri 
militaris». 

A hadbavonult sereg papjának legfőbb kötelességei közé 
tartozik, hogy a gondjaira bízottak lelkét az isteni Gondviselésbe 
vetett erős hittel töltse el s a katonákat kitartásra, türelemre, a 
nélkülözések férfias, keresztényi elviselésére rábírja. Korántsem 
feladata tehát egy kath. papnak, hogy talán gyűlölettől szikrázó 
szavakban véres öldöklésre lázítsa a katonákat. Mert bármily 
hazafias lélekkel óhajtjuk is fegyvereink tökéletes győzelmét, a 
felebaráti szeretetet oly csodálatos fokban hirdető Úr Jézus papja 
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mégis tartózkodni fog az ellenségnek átkozásától, gyalázásától. 
Öldöklésre buzdítani — sajnos — úgy sem kell senkit. A háború 
borzalmai úgyis elemi erővel szítják fel ezt a kegyetlen hajlamot. 
Hanem igenis kitartásra buzdítás, telkesítés, vigasztalás — ezek 
illenek egy pap ajkára. Ha e háborúban más is történt, azt nem 
papok, hanem pápák tették. 

A most említett lelkipásztori tevékenység azonban csak 
tömegpasztoráció. Az igazi, egyéni pasztoráció — bár leginkább 
a sebesültek közt folytatható — itt sem hanyagolható el; neve-
zetesen pedig a katonák gyóntatásában valósulhat meg leginkább. 
Már a mostani mozgósítás első perceiben igen szép munkát 
fejtett ki a világi papság is, hogy a háborúba vonulók közül 
minél többen tisztítsák meg lelküket a szent gyónásban; de 
egyébként is kötelessége a tábori papnak, hogy éjjel-nappal 
készen legyen a katonák gyónását elfogadni. Ha pedig a csapat 
ütközetbe indul, bánatot kelt fel a katonákban, külsőleg is jelét 
adatja a bánatnak mellveréssel s föloldozza őket az egyébként 
oly ritkán használt többesszámú formulával: «Ego vos absolvo 
ab omnibus censuris et peccatis in nomine Patris etc.» 

A tulajdonképeni talaj az egyéni pasztorációhoz a sebesül-
teknél található fel. Itt igazán napról-napra lehetünk szemlélői, 
hogy a betegágy sokszor mily nagy ajándéka a jó Istennek. Kü-
lönösen illik is a tábori paphoz a mai súlyos időkben a beteg-
ágyon megtért Szent Ignác tisztelete. Bár már az előírás, a reglama 
is szigorú kötelességévé teszi a papnak a sebesültek vigasztalását, 
megnyugtatását s a súlyosabb betegeknek a szentségekkel való 
ellátását, a buzgó lelkipásztor bizonyára nem csak előírásból, 
hanem a lelkek szeretetéből is ezer alkalmat és módot fog találni, 
ami által közelférhet a beteg lelkéhez. Mert ha egyszer a beteg 
őt megszerette, már nyitva az út az Úr Jézusnak is a beteg 
szivébe. Ilyenkor érezheti a pap, hogy tényleg róla is áll : 
«Tu puer propheta Altissimi vocaberis, praeibis enim ante faciem 
Domini parare vias eius». 

Csak bele kell gondolnunk magunkat abba a lelki állapotba, 
mely a családjától messzeszakadt, magyar vagy oláh nyelvével a 
cseh vagy német ápolók közt semmit nem boldoguló, szenve-
déssel küzdő sebesülteken erőt vesz és meg fogjuk érteni a hálás 
pillantást, amivel egy hazájukba megírt levelezőlapot, egy oda-
nyújtott régi újságot, egy jó szót, egy pakli nyolcas dohányt, 
egy szelet csokoládét viszonoznak. Két-három nap múlva ez a 
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pap oly ismerőse a betegeknek, aki előtt aztán szívesen és őszin-
tén nyitják meg lelküket. 

Természetesen legelső gondunkat a súlyos sebesültek igé-
nyelik. 

Az ágyúgolyó okozta sebek — tökéletes találás (Volltreffer) 
esetén — rögtönös halált okoznak; épígy puskagolyó szívlövés, 
esetleg fejlövés esetén. Egyéb esetekben a halál csak később, 
az első segély helyén, a kötözőhelyen vagy a tábori kórházban 
áll be, nem számítva azokat az eseteket, melyek bizonyos kom-
plikációk folytán később, már bent az ország területén végződ-
nek halállal. A tábori kórházaknak mindig készen kell lenniök 
újabb és újabb sebesültek fölvételére, minthogy a tűzvonal mö-
gött körülbelül 1000 lépésre fölállított első segély helyéről s a 
kötöző helyekről a tábori kórházak veszik át a betegeket. Előírás 
szerint 10—15 kilometérnyire állanak a harc mögött s gondos-
kodnak a betegeknek az országba való szállításáról is. Épen ez 
a helyszükség követeli azonban, hogy hosszabb ápolást csak azok 
nyerhetnek a tábori kórházakban, akik a továbbszállítást egyelőre 
ki nem birnák. Ezek a has-, fej-, esetleg mell-lövés által meg-
sérültek. A fej- és haslövés igen nagy percentben halállal vég-
ződik. Sajnos, hogy haslövéses betegeket a háborúban nem lehet 
oly arányban sem menteni, mint ez a békében lehetséges volna. 
Mindkét esetben 4—6 napig húzza a beteg, de segíteni rajta, 
kint a harci területen alig lehet. A fejlövésesek rendszerint esz-
méletlenül szenvedik át e napokat, a haslövésesek azonban az 
utolsó pillanatig maguknál vannak. Minden esetben tehát, mint-
hogy gyógyulásuk igen kétséges, elsősorban ezeket kell ellátni 
a szentségekkel. 

Többnyelvű és több vallású országunkban a legkülönfélébb 
esetek fordulnak elő a tábori kórházakban. Öt-hat sebesült mellett 
megyünk el s mindegyiknek más a nyelve, más a vallása. E sorok 
írója is magyar, német, cseh, tót, lengyel, horvát, román nyelven 
hallgatott gyónásokat és róm. kath. betegeken kívül gör. kath., 
gör. kel., ó-kath., különféle protestáns és izraelita betegekkel volt 
dolga. E nagy változatosság miatt természetesen több rendbeli 
nehézségekkel is kell megküzdenünk. 

Mindenekelőtt itt van a tömérdek szláv nyelvnek a kérdése. 
Aki e nyelveket nem birja, föltétlenül szüksége van egy több-
nyelvű gyóntatókönyvecskére. Cikkíró P. Ambrosius Tomsa kis 
könyvecskéjét, az 1913-ban megjelent «Piscator animarum»-ot 
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vitte magával. A könyvben földolgozott 18 nyelv és nyelvjárás 
számra nézve teljesen kielégítő ugyan, egyéb tekintetben azon-
ban több szempontból hiányos a könyvecske. Az egyik oldal a 
latin, a másik az illető nyelven írt kérdéseket (mindegyik nyelv-
nél ötvenet) tartalmazza. Egyes kérdések és feleletek azonban 
rendkívül hosszúak s a különféle feleletek értelmét a másik oldal 
latinjában alig lehet megtalálni, néha pedig egészen hiányoznak. 
Az olvasásnak magyar kiejtésmódra történt átírása sem mond-
ható sikeresnek s ezért néha a gyónóval alig lehet megértetni, 
mit kérdezünk tőle. Azonkívül igen jó szolgálatot tenne még 
egy pár kérdés beszúrása. Ilyenek: Katholikus ön? Én róm. 
kath. pap vagyok. Gyónt-e már a sebesülés után? Megkapta-e 
már az utolsó kenetet? stb. Különösen hogy ez utóbbi kérdés a 
jelen körülmények közt mennyire fontos, alább még lesz róla szó. 

Másik nehézséget okoz a másvallásúakkal való érintkezés. 
Amily kevéssé volna helyeselhető s katonai körökben is elité-
lésre adhatna okot (megtörtént!), ha a kath. tábori pap a más-
vallású sebesültekkel nem is törődnék, époly tapintatosnak és 
ügyesnek kell másrészt lennie, hogy viselkedésével a saját hívei-
ben a vallási közönyösséget s «minden vallás egyformán jó» 
nézeteket ne ébresszen föl. Altalános elv gyanánt követhetjük, 
hogy a fönt említett felebaráti szeretetcselekedetekből (levélírás, 
tárgyak hazaküldése, olvasmányok adása stb.) a másvallásúakat 
se zárjuk ki, vallási tekintetben pedig az isteni gondviselésbe 
vetett bizalomra s imádságra serkentsük őket. 

Megtörténhetik azonban, hogy a másvallású keresztények — 
sőt zsidóval is előfordult — vallási vigasztalás céljából kéretik 
magukhoz a tábori papot. Ily esetekben a gör. keletiekre nézve 
Magyarország hercegprímásának rendeletéből világosan kitűnik, 
hogy őket föloldozásban — de utolsó kenetben nem ! — lehet 
részesíteni. Ugyanezt vélnök megvalósíthatónak a többi keresz-
tényeknél is, természetesen csak ha ők kívánják. Pl. ha azt 
az óhajukat fejezik ki, hogy mint a katholikusok szeretnének 
meghalni. 

Ha a súlyos betegeket már elláttuk a szentségekkel, gon-
dolhatunk a kevésbbé súlyosaknak gyóntatására is, kiket igen 
könnyű rávenni a nem szükségből, csupán ájtatosságból végzett 
szent gyónás- és áldozásra. 

Van azonban a mostani harctéri lelkipásztorkodásnak egy 
nehézsége, jobban mondva hiánya, amit pedig egyetlen új elő-
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Írással könnyen ki lehetne küszöbölni s amiről reméljük is, hogy 
e háború után belekerül a «Bestimmungen für die Militärseel-
sorge»-ba. 

Pontos szabályok írják elő az anyakönyv vezetését a háború 
idején; mint alább látni fogjuk, részletes intézkedések gondos-
kodnak a halottak kilétének megállapításáról, arról azonban nincs 
rendelkezés, hogy a harctérről jövő minden sebesültnél valami-
képen jelezve lenne, vájjon részesült-e már sebesülése után a 
szentségekben. Hogy ebből a hiányból mily aggodalmak származ-
nak, beláthatjuk, ha megfontoljuk, hogy a fejlövésesek igen nagy 
százaléka eszméletlen állapotban hagyja el az első segély helyét 
és 4—6 napi szenvedés után meghal, anélkül, hogy egy pillanatra 
magához jött volna. 

A mostani körülmények között semmi jelt vagy írást nem 
hoz magával arra nézve, hogy az utolsókenetben részesült-e már, 
beszélni vele nem lehet, a tábori lelkész tehát kénytelen a kötöző-
helyen vagy a tábori kórházban föltételesen feladni rá az utolsó-
kenetet. Hiszen kétségtelenül szabad így eljárnia. De minek tegyük 
ki a szentséget napról-napra (mert az ily esetek mindennaposak) 
a «frustratio» veszélyének, mikor igen egyszerű módon segíthe-
tünk ezen a hiányon! 

Minden hadbavonuló katona ugyanis köteles a jobb nadrág-
zsebben igazoló személyazonossági iratot (Legitimationsblatt) hor-
dani. Az igazoló lapocskának következő rovatai vannak : A csapat, 
melyhez az illető tartozik; rangja, neve, vallása, sorozási éve; 
a katonai törzskönyvben megjelölt száma; illetékességi helye s 
születési éve. E rovatok a kétrét összehajtott lapnak belső oldalát 
foglalják el, a külső oldal üres. Önként adódik most már a fenti 
nehézség megoldása. Kötelezőleg kell előírni, hogy minden tábori 
lelkész köteles az igazolólap üres oldalára följegyezni, ha az 
illető megkapta a betegek szentségét. Elegendő a «versehen» szó 
és esetleg a dátum felírása, és ezzel megszűnik az a nehéz hely-
zet, hogy gyakran hármas, sőt — minthogy hanyagságból a vallási 
rovat sokszor nincs kitöltve, vagy egyes lapoknál egyáltalában 
hiányzik — négyes feltétel alatt kelljen feladnunk az utolsó-
kenetet az öntudatnélküli katonákra (si adhuc vivis, si es catho-
licus, si nondurn accepisti sacramentum, si habes intentionem 
accipiendi). 

Az említett megoldás ellen legfeljebb az első segély helyén 
működő tábori pap emelhetne szót, ahol t. i. a munka nem ritkán 
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oly sürgős és annyira izgatott, hogy erre az ajánlott följegyzésre 
sem jutna idő. Hilfsplatzon tehát az írást előre elkészített cédu-
lácskákkal pótolhatnók, amiket csak be kellene tenni az utolsó-
kenettel ellátott sebesültnek zsebébe. Hiszen az orvosok minden 
elfoglaltságuk mellett is találnak alkalmat, hogy a betegre akasz-
tott fehér vagy vörös cédulákkal jelezzék a kötés végleges vagy 
csak ideiglenes jellegét. 

Elég sok munkát ad a tábori lelkésznek a harctéren az 
anyakönyvezéssel járó irodai tevékenység is, ami még jóval 
megsokszorozódik a tábori kórházakban, ha a Vörös Kereszt Köz-
ponti Tudakozódó Irodájának legalább is öt napi időközökben 
küldendő betegszaporodás- és fogyásról készítendő kimutatás 
elkészítését is reábízzák. 

Részletes szabályok intézkednek a halottak anyakönyvezéséről. 
A csatatéren elesettektől közvetlen eltemetésük előtt egy, egye-
nesen ilyen célból kiküldött csapatnak tisztje veszi el az igazoló-
lapot s ő, valamint a csapat egyik tagja a hátlapján feljegyzik a 
temetés napját és helyét s ha a csapatok saját halottjaikat temetik, 
a személyazonosságot is igazolják a hátlapon. Ez a két aláírás 
esküszámba megy, hogy t. i. az alólírottak jelenlétében vették el 
az elesettektől az igazolólapot, illetve, hogy az illető személy-
azonossága kétséget nem szenved. A kettős aláírás helyett a tábori 
kórházakban elegendő egy orvos aláírása is, ki ezzel a halált 
konstatálja. Aláirások nélkül az igazolólapot nem szabad fel-
használni anyakönyvezésre. Viszont a szükséges aláirással ellátott 
igazolólapok adatait a tábori lelkész anyakönyvébe bevezeti s 
miután a hátlapon jelezte az anyakönyvezetés megtörténtét, az 
igazolólapot az illető csapattesthez, esetleg az illetékes kom-
mandóhoz juttatja. 

Többször megesik, hogy a halott katonáknál nem találják 
meg az igazolólapocskát. Ilyenkor a lapocska pótlására külön 
fölveendő haláleseti jelentés (Todesfalleingabe) szolgál, melyet 
szintén két tanúval kell aláíratni, kik a halálnak szemtanúi voltak 
(Augenzeuge des erfolgten Todes), vagy a személyazonosságot 
igazolni tudják. 

A halotti anyakönyv másolata minden hónap végén bekül-
dendő az illetékes Feldsuperiornak, aki tovább küldi az apostoli 
tábori vikariátusnak. 

Azok a rendkívüli körülmények, amelyek közé a táborban 
lelkészkedő papok kerülhetnek^ többféle és messzemenő fakultás 
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megadását teszik számukra szükségessé. A katonai papok fakul-
tásait a következőkben soroljuk fel: 

1. Bérmálást és papszentelést kivéve, valamennyi többi szentsé-
get kiszolgáltathatják és végezhetik az egyébként plébánosoknak 
fenntartott funkciókat is. 

2. «In foro conscientiae» feloldozhatnak az eretnekség s a 
szakadárság alól ; még az ilyen bűnbe esett papokat is, ha azok 
hadseregben vannak. 

3. Bármiféle súlyos és fenntartott eset alól feloldozhatnak, 
az apostoli széknek «specialiter» fenntartott esetektől is. 

4. Maguknál tarthatják s olvashatják az eretnekek által saját 
vallásukról írt s egyéb könyveket is, de csak oly célból, hogy 
azokat megcáfolni s esetleg a táborban levő eretnekeket meg-
téríteni képesek legyenek. 

5. Misét mondhatnak egy órával előbb és később a ren-
desen megengedett időnél. Misézhetnek — ha szükséges — 
templomon kívül is, bármiféle alkalmas helyen, szabad ég alatt, 
vagy a föld alatt is; pl. mikor csapataink a déli harctéren Uzvece, 
Sevaria s Pricinovic tájékán voltak elsáncolva, 40 személyt be-
fogadó kápolnát is ástak a föld alatt, hol a tábori papok már 
élhettek volna ezzel a fakultásukkal). Misézhetnek akkor is, ha 
az oltárkövük eltörött, vagy ha az ereklyék ki is hullottak volna. 
Sőt, ha szentségtörés, botrány vagy tiszteletlenség nem származik 
belőle, eretnekek és kiközösítettek jelenlétében is misézhetnek. 
(Kár, hogy Feldkapelle nem jut mindegyiknek!) 

6. Az eretnekségből vagy szakadárságból most megtértek-
nek teljes búcsút engedhetnek. Ugyanezt a hadsereg valamennyi 
tagjának a halál órájára, ha gyónni nem tudnak, de a bánatuk 
megvan. Ugyancsak teljes búcsút azoknak, kik karácsony, húsvét 
vagy Nagyboldogasszony napján gyónnak s áldoznak. Végül tíz 
évi búcsút azoknak, kik a tábori pap vasár- vagy ünnepnapi 
szentbeszédén jelen vannak. 

7. A hadsereg valamelyik elhalt tagjáért minden hétfőn, ha 
nem esik rá 9 lectiós ünnep, ellenkező esetben pedig a követ-
kező napon requiemet tarthatnak, még pedig oly hatással, mintha 
privilegizált oltáron mondták volna. 

8. Oly helyeken, hol az eretnekek és máshitűek miatt az 
Oltáriszentség tiszteletlenségnek lehetne kitéve, titokban, gyertya 
nélkül is vihetik a betegekhez; ily esetekben templomon kívül 
is őrizhetik az Oltáriszentséget, mindenesetre alkalmas és illő 
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helyen. Háborúban állandóan kell használnunk ezt a fakultást. 
E fakultásnak köszönheti cikkíró is azt a rendkívüli kitüntetést, 
hogy mikor e sorokat írja szobájában, ugyanott őrzi a legméltó-
ságosabb Oltáriszentségben a szegény haldokló katonák úti ele-
delét is, — egy összevissza lövöldözött szerb városkának úgy, 
ahogy épen maradt házában. 

9. Olyan vidékeken, hol az eretnekek vagy hitetlenek sér-
tegetéseinek lehetnének kitéve, világi ruhába öltözhetnek. 

10. Megáldhatnak bármiféle szent edényt, tabernákulumot, 
egyházi ruhákat s a katonai istentisztelethez szükséges bármiféle 
tárgyakat; kivéve az oly eseteket, melyeknél olajjal való kenés 
fordul elő. 

11. Templomokat s temetőket, oly helyeken, hol a had-
sereg megszáll, reconciliálhatnak, lehetőleg azonban püspök által 
megszentelt vízzel. 

12. Végül különféle felhatalmazásaik vannak a katonák há-
zassága esetén. 

A déli harctéren. Dr. Tóth Tihamér. 



HAECKEL ERNŐ MONISMUSÁNAK RENDSZERE. 

Az ujABBKORi természettudományos monismusnak megalapítója 
1 ~ \ s legbuzgóbb apostola Haeckel Ernő. Haeckel Ernő született 
Potsdamban 1834-ben jómódú jogászcsaládból. Anyjától örökölte 
a természet rajongó szeretetét. Eleinte orvosnak készül, Berlinben 
majd Würzburgban tanul s Müller János és Virchow tanítványa 
lesz. 1857. március 7-én nyeri el az orvosdoktori oklevelet. Doktori 
értekezésében1 a később annyira dédelgetett ős nemződést s az 
élet mechanikáját itéli el. Mint orvos nem szereti hivatását. Ren-
delő óráit reggel 5—6 közt tartja, ennek köszönhető, hogy csak 
három pácienst kezelt, «de ezeknek sem ártott kezelésem» — 
mondja ő maga. 

Abba hagyja hivatását, Olaszországba utazik tanulmány útra s 
a festészet kedvenc hajlamának hódol. Egy év múlva visszatér, 
megszerzi a philosophiai, jogi és a természettudományi doktorá-
tust, úgy hogy négyszeres doktorrá lesz.2 Majd Helgolandban 
halászik 5 a radiolariák életét tanulmányozza. Első munkája 
«A radioláriák magánrajza». 

1861-ben tanár lesz a jénai egyetemen, melyet csak 1909-ben 
hogy el, mikor nyugalomba vonul. 

Haeckel roppant munkabíró ember. Naponta húsz órát dol-
gozott, úgy hogy valóságos könyvtárt írt össze. Haeckel Ostwald 
szerint, úgy érte el nagyságát, hogy minden erejét s energiáját 
a kitűzött célra összpontosította s megkímélte minden pazar-
lástól. 

Eleinte csak szakkérdésekkel foglalkozott, később átcsapott 
a philosophia területére és megalapította a róla elnevezett termé-
szettudományos monista világnézetet. 

1 Cime: «Formatio cellularum libera et physiologica et pathologica, liaud 
minus quam generatio animalium et plantarum spontanea reiicienda est». 

2 Doctor philosophiae, medicinae, iuris, scientiarum. 
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Legnagyobb műve : Generelle Morphologie der Organismen. 
Berlin, 1866. 2 kötet. 

Monista elveit a «Welträtsel» és a «Lebenswunder» c. mű-
veiben fejtegeti népszerűen.1 

Haeckel az anyag és szellem, élettelen világ s élet, állat s 
ember, világ s Isten dualismusával szemben mindezen ellentétek 
egységesítését hirdeti. Dubois-Reymond 1880-ban a következő 
hét kérdést mondotta megfejthetetlennek: 1. az anyag és erő 
eredete, 2. a mozgás eredete, 3. az élet eredete, 4. a természet 
célszerűsége, 5. az érzet és az öntudat eredete, 6. az értelem és a 
beszéd eredete s 7. a szabad akarat kérdéseit. Ezekre mondotta 
az ismert szavakat: Ignoramus et Ignorabimus. Dubois ezzel a 
dogmatikus s öntelt materialismust válaszadásra szólította fel. 
Sokáig nem jött válasz, míg 1899-ban Haeckel felvette az oda-
dobott keztyűt s mind a hét kérdésre a természettudomány nevé-
ben s tekintélyével dogmatikusan és ellentmondást nem tűrő gőgös 
modorban válaszolt a Welträtsel c. művében. E mű körül, mely-
hez később mellékletül a Lebenswunder ciműt írta — óriási iro-
dalom keletkezett. Pro és contra szólaltak fel a világ legnevesebb 
tudósai. A következőkben nem e vita, hanem Haeckel egész világ-
nézetének rendszerét ismertetem és pedig a könnyebb áttekint-
hetőség kedvéért öt részben: 

I. Haeckel kosmogoniája s elmélete az anyagi világról ; 
II. Haeckel elmélete az élet physiologiai problémájáról; 

III. Haeckel az élet fejlődéséről; 
IV. Haeckel elmélete a szellemi világról és 
V. Haeckel monismusának gyakorlati következtetései. 

I. 

Haeckel kosmogoniája és elmélete az anyagi világról. 

Haeckel monismusa nem egyéb, mint a régi görög materia-
lismus újabb köntösben. Csak anyag és energia létezik, szellemi 

1 Haeckel elméletét következő müveiből állítottam össze : Generelle Mor-
phologie der Organismen, Berlin, 1866. Két kötet. Natürliche Schöpf ungsgeschichte, 
Berlin, 1909n. Két kötet. «Die Welträtseh, Leipzig, (Volksausgabe), Die Lebens-
wunder, Leipzig, (Volksausgabe). Der Monismus, Leipzig, 191115. Zellseelen und 
Seelenzellen, Leipzig, 1909. 
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lény nem egyéb, mint e kettő működése. Az egész világegye-
temben csak egy nagy törvény uralkodik s ez a substantia tör-
vénye, mely az anyag és erő megmaradásának két fizikai elvét 
egyesíti magában. 

Az első törvényt Lavoisier fedezte fel és Haeckel fogalma-
zásában így szól : «Azon anyagmennyiség, mely a végtelen világűrt 
betölti, változatlan».1 második felfedezője Mayer Róbert és Haeckel 
fogalmazta alakja így szól: «Azon erő mennyiség, mely a vég-
telen világűrben működik és minden jelenséget létrehoz, válto-
zatlan».2 

E két törvény tulajdonkép egy s öröktől fogva kormányozza 
a végtelen világegyetemet. 

Haeckel szerint a substantia törvény értelmében az anyagnak 
két őstulajdonsága van: az örök és végtelen és öröktől fogva mozog. 

a) Az anyagnak nincs kezdete és nincs vége. A természet-
tudomány soha sem tapasztalta, hogy csak egy legkisebb atom 
is keletkezett vagy elpusztult volna.3 Ennek következtében az 
anyag nem teremtett, el nem pusztítható, öröktől fogva létező, 
mindent létesítő lény, tehát végtelen. 

b) Ha az anyag örök és végtelen lény is, e tulajdonságával 
még nem magyarázhatná meg a világfejlődést. Az anyagnak van 
egy második őstulajdonsága is t. i. az, hogy öröktől fogva mozog. 
«A mozgás a substantia immonens eredeti őstulajdonsága».4 

Az anyag e két őstulajdonsága s a substantia törvény alapján 
Haeckel a következő pontokban foglalja össze kosmogoniáját : 

1. «A világűr végtelenül nagy és határtalan ; seholsem üres, 
hanem mindenütt substantia tölti be», (a pont.) 

2. A világidő szintén végtelen és határtalan; sem kezdete, 
sem vége nincs, hanem örök. 

3. A substantia mindenütt és mindenkor szakadatlan moz-

1 «Die Summe des Stoffes, welche den unendlichen Weltraum erfüllt, 
ist unveränderlich.» Welträtsel 98. 

2 «Die Summe der Kraft, welche in dem unendlichen Weltraum tätig 
ist und alle Erscheinungen bewirkt, ist unveränderlich.» Welträtsel 99. 

3 «Die Naturwissenschaft hält die Materie für ewig und unvergänglich, 
weil durch die Erfahrung noch niemals das Entstehen oder Vergehen auch nur 
des kleinsten Teilchens der Materie nachgewiesen worden ist.» Natürliche 
Schöpfungsgeschichte T. 8. V. ö. Generelle Morphologie T. 171. 

4 «Die Bewegung ist eine immanente und ursprüngliche Eigenschaft 
der Substanz.» Welträtsel 111. «Das Substanzgesetz kennt keinen Anfang der 
Welt.» U. o. 109. 

Rel ig io , h i t tud. és bölcs , folyóirat . 5 4 
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gásnak és változásnak van alávetve ; sehol sincs tökéletes nyugalom 
vagy megmerevülés ; e közben azonban úgy az anyag, mint az 
öröktől fogva mozgó energia végtelen mennyisége változatlan. 
(b pont.) 

4. A substantia egyetemes mozgása a világűrben örökös 
körforgás időszakonkint visszatérő fejlődési fokokkal. 

5. E fejlődési fázisok a halmazállapotok időszaki változásá-
ban állanak, melynél először a tömeg (Massa) és az éter elsőd-
leges szétválása lép fel. 

6. Ez a szétválás azon alapszik, hogy az anyag sűrűsödik, 
számtalan kis sűrűsödési központ alakul, melynek előidéző oka 
a substantia immanens őstulajdonsága: az érzés és a vágyódás. 

7. Míg ezen a piknotikus uton a világűr egyes részein majd 
kisebb majd nagyobb világtestek alakulnak s az éter köztük 
nagyobb feszültségbe jut, azalatt a másik részen ugyanazon időben 
ép az ellenkező folyamat áll be, t. i. égitestek egymással való 
összeütközése és összeomlása. 

8. Az ilyen összeütközések következtében keletkező nagy 
hőmennyiség képviseli azt az energiát, mely az így alakult koz-
mikus portömeg mozgását és újra egyesülését előidézi: az örök 
játék megindul újra.1 

Látnivaló, hogy Haeckel még az organikus világ fejlődését 
sem tudja az anyag első két tulajdonságával megmagyarázni. Az 
anyagon kívül elfogad még energiát és étert is. Haeckel az anyag 
és éter tulajdonságait így határozza meg: 

Éter. Anyag. 
(Substantia imponderabilis.) (Substantia ponderabilis.) 

I. Halmazállapota: éterikus, I. Halmazállapota : légnemű, 
mely a légneműnél is ritkább. Az cseppfolyós, szilárdcseppfolyós 
éter 15 trilliószor könnyebb, mint vagy szilárd. 
a levegő, oly étergolyó, melynek 
köbtartalma földünkével meg-
egyezne, körülbelül 250 fontot 
nyomna. Ez a finom éter járja 
át az atomok közti űrt, ez élteti 
tulajdonkép az anyagot. 

II. Szerkezete: nem áll atomok- II. Szerkezete : atomokból vagy 

1 Welträtsel 112. 
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ból vagy más kisebb részekből, 
hanem szorosan összefüggő 
egészet alkot (continuitas). 

III. Főmüködései: világosság, 
kisugárzás, villamosság és mág-
nesség. 

más kisebb részekből áll (dis-
continuitas.) 

III. Főmüködései: nehézség, 
tehetetlenség, tömeg, hő és ké-
miai összetétel.1 

De még ez sem elég a világfejlődés, megmagyarázásához. 
Az atomnok van még két különleges, ős és öröktől fogva létező 
tulajdonsága: a) érzés (aesthesis) és b) vágyódás (tropesis) — 
egyszóval valamelyes primitiv pszicheje eine universale Seele von 
primitivster Art. 

Most tehát már megindulhat a világfejlődés. 
A végtelen anyag öröktől fogva mozog a végtelen világ-

űrben. Az érző és vágyódó képességgel felruházott atomok betöltik 
az egész világűrt, de csakhamar különválnak az étertől és csopor-
tosulni, sűrűsödni kezdenek. Itt-ott kisebb-nagyobb sűrűsödési 
centrumok keletkeznek, melyek a körülöttük mozgó atomokat 
magukhoz vonzzák. így alakultak a kisebb-nagyobb égitestek. 
Ez a piknosis elmélete. 

A sűrűsödés még mindig tart a világegyetem egyes részein, 
míg másrészeken szétbomlás, égitestek összeütközése áll be. Az 
itt keletkező portömegek az ősalakulás első stádiumában vannak. 
A nagy hő adja a nagy energiát a piknosis megindításához. Új-
ból megkezdődik a világalakulás. Világok pusztulnak, világok 
születnek, az egész világegyetem végtelen Perpetuum mobile. Ez 
a világ = természet = substantia = kosmos = universum = isten. 

Bírálat. Haeckel ismeretelmélete a naiv realismus. Amin 
tudományos munkában őszbeborult tudósok még töprengenek, 
ami éles kisérletezők és mély bölcselkedők előtt még homályos 
probléma, azt Haeckel világosan látja, azt megdönthetetlenül 
megállapítja. Az anyag s éter mibenléte még a problémák kö-
dében lappang, de Haeckel lángesze vagy inkább elfogult egy-
oldalúsága megvilágítja. S ami a szomorú, ellenvéleményt nem 
tűr meg, azt a tudatlanság vagy korlátoltság bélyegével száműzi 
a tudományos gondolkodás köréből. 

Az amit Haeckel önkényesen substantia törvénynek nevez, 
kettős fizikai elvből áll : az első az anyag, a második az energia 
megmaradásának elve. Mindakét elv pusztán fizikai elv. 

i Welträtsel 106. 
54* 
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E két elv csak a fizikai világban, egy teljesen elzárt, 
határolt rendszerben érvényes. Akármily kicsiny, akármilyen nagy 
e rendszer, akár végtelen, elzártnak, határoltnak kell lennie minden 
oldalról. Ilyen a fizikus világa, van-e ezenkívül más világ s 
milyen ez, arról a fizikus fizikai szereivel se tudomást nem sze-
rezhet, se tagadó választ nem adhat. 

Már pedig a világegyetem világa nem kizárólag a fizikus 
világa. Vannak világegyetemi törvények, melyeknek csak töredékei 
a fizikaiak.1 Emezekhez csak a fizikus szólhat hozzá, amazok 
kutatásában ő kivüle még számosan vesznek részt. Helyesen 
mondja Chwolson: «Ha a fizikus világról beszél, akkor saját 
határolt világát érti. Ha tehát az anyag megmaradásának elvét 
néha úgy értelmezik, hogy a testek össztömege a világban állandó, 
akkor a világ alatt nem a világegyetem, hanem a zárt rendszer, 
a fizikus világa értendő. Ennek a világnak az azonosítása a 
világegyetemmel vagy gondolat hiányra vagy könnyelműségre, de 
mindenesetre hiányos természettudományos gondolkodásra vall.»2 

A fizikus nem beszélhet végtelenről, ő csak a véges, 
korlátolt világot ismeri. Hogyan is bizonyíthatná be a fizikus a 
végtelen világ törvényeit? 

Haeckel formulája különben illogicus is. A végtelen anyag-
mennyiség változatlan. A végtelen sem változó, sem változatlan, 
sem kisebb, sem nagyobb nem lehet, a végtelennek nincsenek 
tulajdonságai. 

Sir Logde angol fizikus még a fizikai világban sem tulaj-
donít-e törvénynek abszolút jelleget. Igaz ugyan, hogy minden 
természeti törvény és jelenség igazolni látszik ez elvet, de «azt 
állítani — amint Haeckel teszi — hogy a mai fizikus az anyag 
megmaradásának elvéhez annyira hozzászokott, hogy annak ellen-
kezőjét nem is lehetne elképzelni, helytelenség».3 És felhozza 
például, hogy nagyon is elképzelhető, hogy az anyag elektronjai 

1 «Über den umschlossenen Teil des Universums hinaus geht kein den-
kender Physiker, darf kein Naturforscher gehen. Mit dem Universum hat die 
Physik nichts zu schaffen; est is kein Gegenstand naturwissenschaftlicher 
Forschung, da es keiner Beobachtung zugänglich ist. Weltgesetze sind Gesetze, 
die in allen Teilen der Welt des Physikers gültig sind. Universalgesetze gibt 
es vielleicht ; die Weltgesetze sind aber vielleicht nur Spezialfälle der Universal-
gesetze». Hegel, Haeckel, Kossuth und das zwölfte Gebot. Braunschweig. 
19082. 43. 

2 U. o. 
3 Leben und Materie. Berlin, 1908. 30.1. 
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éterré változnak és elveszítik régi tulajdonságaikat és hozzáteszi : 
«az anyag elpusztítása vagy teremtése mindenesetre a tudományos 
elképzelhetőség, sőt talán a kísérleti lehetőség határain belül van».1 

Egy szóval az anyag megmaradásának elve még a fizikai 
világban sem abszolút érvényű örök igazság, annál kevésbbé lehet 
érvényét azon túl terjeszteni s azt megdönthetetlen bálványnak 
odaállítani, mely előtt a psychologus és a theologus is meg-
hajoljon s kutatási módszerét sutba dobja. 

Ugyanezt lehet mondani a második elvről, melynek fogal-
mazása még az elsőnél is szerencsétlenebb. Nemcsak logikai hiba 
van benne, mint az elsőben, hanem fizikai is. Az erőmennyiségre 
nem áll a változatlanság törvénye, hanem csak az energiára, a 
munkaképességre. Haeckel nem tesz különbségét erő és energia 
között s ő maga is bevallja, hogy az ő bölcseletére nézve ennek 
semmi hatása nincs.2 Megengedjük, hogy arra nincs, de a józan és 
világos gondolkodásra zavaró hatással van. Az erő változik, eltűnik, 
keletkezik, de az energia mennyisége zárt rendszerben absztrakt 
értelemben elpusztíthatatlan. 

Ez a törvény is azonban csak a fizikai világban érvényes. 
Itt is csak absztrakt és nem gyakorlati értelemben. És itt is csak 
mint vak törvény, mely vezetésre szorul.3 

Ezek előrebocsátása után vizsgáljuk meg kissé közelebbről 
Haeckel kozmogoniájának nyolc tételét. 

1. Az első tétel szerint a világűr végtelen és mindenütt 
substantiával van telítve. 

Hogy a világűr végtelen, ez merőben hipotézis, filozófiai 
elmélet, de semmiesetre sem lehet fizikai tétel. A fizika egyáltalán 

1 U. o. 31. l. 
2 Chwolson ezt a maliciózus megjegyzést teszi : «Das kuriose Geständnis, 

dass die Unterscheidung zwischen Kraft und Energie für die monistische 
Philosophie gleichgültig sei und nicht in Betracht komme, könnte einen bös-
willigen Leser zu dem Schlüsse bringen, dass dieser Philosophie überhaupt 
alles gleichgültig sei und dies wäre vielleicht nicht gerade eine Empfehlung 
für eine Wissenschaft». (I. m. 54. 1.) 

3 Chwolson 21 konkrét példában mutatja be Haeckel szubsztancia tör-
vényének tévedéseit és lesújtó kritikáját igy összegezi : 

a) «Haeckel erklärt ein physikalisches Gesetz als Grundlage, als Leitstern 
seines phylosophischen Systemes. 

b) Haeckel hält es nicht für notwendig, sich mit diesem Gesetz auch 
nur oberflächlich bekannt zu machen, indem er ein elementares Lehrbuch der 
Physik zur Hand nimmt. 
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nem ismeri a végtelent sem a mikro-, sem a makrokozmoszban.1 

A legmodernebb atomelméletek sem tatálták meg az anyag 
végtelen kicsiny alkatrészét, sem a csillagászok nem állítják a 
világűr végtelen nagy voltát. Riemann, Helmholtz matematikusok 
és Harzer csillagász azt állítják, hogy a világűrrel úgy vagyunk, 
mint a körvonallal : meghatározhatatlan, de nem végtelen. A ter-
mészettudósak mindinkább arra a meggyőződésre jutnak, hogy 
a fizikai világ nem valami abszolút, önmagát megmagyarázó, 
végső ok, hanem korlátolt, relativ valóság, mely az univerzumnak 
egy csekély töredéke. (Minkovszki, Planck.) 

A világűr részekből, égitestekből áll. Ha részekből áll, akkor 
a fele vagy végtelen, vagy véges. Az első eset logikai abszurdum, 
a második esetben a végtelen megszűnt az lenni, mert = két véges 
féllel. A végtelen nem állhat részekből. 

Laminne, a louvaini egyetem philozófiai tanára a követ-
kező érdekes számítással mutatja ki a végtelen űr abszurditását. 

Ha a világűr végtelen, akkor az égitestek számának is vég-
telennek kell lennie. Ám ez esetben földünkről irányuló bármely 
egyenes vonal valamely csillagba ütközik, úgy hogy földünket 
oly pontnak kell elképzelnünk, mely végtelen sok égitesttől van 
körülvéve, melyek egész kupolát kell hogy alkossanak földünk 
körül. Ez égitestek hőt sugároznak ki földünk felé, mely hő 
intenzitása a felület nagyságával egyenes s a távolság négyzetével 
fordított arányban van. Nevezzük az összes föld felé kisugárzó 
égitestek felületét S-nek, akkor a hő T egyenes viszonyban van 
az S-sel és fordítottban a földünkről az égitestekig nyúló sugár 

R négyzetével /?2-tel. Akkor a hő intenzitása = ^p-. Ámde S, az 

égitestek földünk felé irányított felülete, mint egy teljes gömb 

felülete = 4R2k, eszerint a hő intenzitása = 4T£2
 k=4Tk. Vagyis 

az égitestekről földünk felé kisugárzó hő független a távolságtól. 
Ez esetben földünknek a végtelen sok égitesttől rengeteg 

hőt kellene felvennie s rövidesen el kellene érnie az égitestek 

c) Statt dessen begnügt er sich mit irgendwelchen populären Elaboraten 
oder verlässt sich auf eigene dunkle Erinnerungen. 

d) Er hat keine Ahnung von dem Inhalt des Energiegesetzes. 
e) «Jede seiner zahlreichen Äeusserungen über das Substanzgesetz ist 

falsch». (I. m. 61. 1.) 
1 Wobbermin : Monismus und Monotheismus. Tübingen, 1911. 112. 
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hőfokát, i Ámde ez nem történik. Tehát a csillagok száma nem 
lehet végtelen, következéskép a világűr sem végtelen. 

És sajátságos, hogy Ostwald Vilmos 1912. évben kiadott 
«Monistische Sonntagspredigten» c. művében ugyanazt a bizonyí-
tást használja fel a végtelen világűr abszurd fogalma ellen.2 

Ugyanott még a következőket mondja a végtelen ellen. írjunk fel 
két számsort, melynek másodika az első kétszerese és képzeljük 
el végtelennek: 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oo 
B 2 4 6 8 10 12 14 16 18 oo 

A is végtelen, B is végtelen, de de facto B > A, sőt B = 2A, 
tehát két végtelennel van dolgunk, melynek egyike a másik két-
szerese. 

És helyesen igy következtet: «Ebben a valóságban, ahogyan 
azt a fizika, kémia, biologia és más exakt tudomány előadja és 
leírja, tényleg sehol sem találkozunk a végtelen fogalmával».3 

Tehát maga Ostwald kel ki Haeckel világképének alap-
eszméje ellen. 

2. Haeckel második tétele az idő végtelenségét és örökké-
valóságát hirdeti. 

Amint az elsőt nem bizonyította be, a másodikat sem kisérli 
meg beigazolni. Az idő évekből, hónapokból, napokból, percek-
ből áll, minden másodperccel növekszik. Egy végtelen, mely 
növekszik, abszurdum. Különben itt ismét fizikusok és kémikusok 

1 «Un corps qui est entouré de toutes parts de corps à haute tempéra-
ture et qui est lui-même très petii par rapport à ces corps, doit s'échauffer 
rapidement jusqu' à ce qu'il atteigne la température des corps qui l'entourent, 
quelle que soit d'ailleurs la distance à laquelle ces corps se trouvent. Or, telle 
est la situation de la te r re . . . si le nombre des étoiles est infini ; la terre 
deorait donc se trouver à la température des étoiles» (L'univers d'après Haeckel. 
Paris, 19072. 13, 14. 1.) 

2 Leipzig, 1912. II. 220-221. 
3 «In dieser Wirklichkeit, wie sie durch die Physik, die Chemie, die 

Biologie und die andern exakten Wissenschaften uns vorgeführt und beschrieben 
wird, gibt es tatsächlich nirgendwo den Begriff der Unendlichkeit». U. o. 219.1. 
Unendlich ist in physikalisch-chemischer Beziehung ein unvernünftiger Begriff ; 
denn er ist kein Begriff, der in seiner Anwendung irgendwo aufweisbare und 
kontrollierbare Folgen hat.» (U. o. 221. 1.) Ugyanazt állítja Chwolton is: «Die 
Welt das Physikers zu einem unendlichen Universum auszudehnen, ist un-
wissenschaftlich und vor allem zwecklos, denn es wäre naiv, zu glauben, dass 
durch eine solche Erweiterung irgend etwas gewonnen wurde». (I. m. 68.) 
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mondják, hogy ahol egyirányú mozgásváltozás van, ott végtelen 
időről beszélni nem lehet. 

Az entrópia törvénye igazolja, hogy a világfejlődés egy-
irányú, lepergő homokórához hasonló, mely előbb-utóbb meg-
érkezik a kihűlés, megmerevedés stádiumába. Chwolson mondja: 
«Az anyag elértéktelenedik, az energia elfajul. A megfigyelésünk 
körébe eső világ feltartóztathatatlanul egy határozott irányban fejlő-
dik; minden energia alak, minden mozgás hővé változik át, mely 
mint éterenergia, mint kisugárzó energia a világűrbe kiárad. 
Mozdulatlan megmerevedés jellemzi a végső állapotot, mely felé 
a megfigyelésünk körébe tartozó világmindinkább közeledik».1 

És Ostwald véleménye : «A világ mindenség hőmennyiségé-
nek elpusztulása az a perspektíva, amelyet a tudomány nyújt 
nekünk.2 «Általánosságban be kell vallanunk, hogy a tudomány 
azon az uton, amelyen eddig haladt, az emberiség számára nem 
állapított meg mást, mint időbeli határoltságát».3 

Ha valamely folyamat feltartóztathatatlanul halad a vég felé, 
akkor nem lehet örökkévaló lesz vége, tehát volt kezdete is. 

Igaz ugyan, hogy Haeckel nem fogadja el az entrópia tör-
vényét, örök körforgásban, perpetuum mobile-ban hisz, de e 
hitével a számbavehető tudósok közt egyedül áll. Clausius, Thomson, 
Lodge, Chwolson, Ostwald egyértelműen hirdetik s a tapasztalat 
is igazolja az energia elillanásának törvényét. 

3. Haeckel a harmadik pontban a végtelen energia mennyi-
ség változatlanságát hirdeti. 

Amint az anyag s az idő, úgy az energia sem lehet vég-
telen. Az energia részekből áll, folyton változik, átalakul, sőt vissza-
téríthetetlenül elillan. 

Haeckel több izben megjegyzi, hogy a helyzeti (potentialis) 
energia csökkenése együtt jár az eleven (actualis) energia növe-

1 «Die Materie entwertet, die Energie entartet. Die unserer Beobachtung 
zugängliche Welt ändert sich unaufhaltsam in einer bestimmten Richtung : alle 
Energieformen, alle Bewegungen gehen in Wärme über, die als Energie des 
Äthers, als strahlende Energie in den Raum hin ausströmt. Bewegungsloses 
Erstarren charaktisiert den Endzustand, welchem die unserer Beobachtung 
zugängliche Welt sich stetig nähert.» (I. m. 68.) 

2 «Der Wärmetod des Weltalls ist die Perspektive, welche die Wissen-
schaft uns eröffnet.» Mon. Sonntagspr. I. 173. 

3 Wir müssen ganz allgemein feststellen, dass die Wissenschaft auf all 
den Wegen, die sie bisher gegangen ist, für die Menschheit nichts anderes 
gefunden hat, als ihre zeitliche Begrenztheit.» (U. o. 175. 1.) 
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kedésével és megfordítva. Ha az energia végtelen, melyik vég-
telen e kettő közül ? Ha pedig mindakettő végtelen, akkor nincs 
helye növekedésnek vagy csökkenésnek, másrészről pedig az egész 
egyenlő volna az egyik részével.1 

Továbbá tudjuk, hogy valamely anyagi test több energiát 
is leköthet, mint amennyit rendszerint leköt. A mi földünk külön-
böző pontjain is több hő, villamos, magnetikus s egyéb energia 
férne el; ha az energia végtelen, akkor miért nem végtelen a 
föld minden egyes pontján. Ha pedig mindenütt csak véges, akkor 
a véges energiák'összege sem lehet végtelen. 

Végre a végtelen energia fogalma kizárja a fejlődést. Haladás, 
energiaváltozás csak bizonyos intenzitási különbségek mellett for-
dulhat elő, ha t. i. a nagyobb intenzitású energia lefelé, alsóbb inten-
zitású stádiumba jut (leeső kő, vízesés stb.) Ha azonban az energia 
végtelen nagy, akkor intenzitása nem változhat, nem csökkenhet. 

Egy szóval a végtelen energia fogalma csak Haeckel szüle-
ménye, de nem a tudomány tanítása. 

4. A negyedik tétel hirdeti a világfolyamat örökös kör-
forgását. A világfolyamat perpetuum mobile. 

Ez ép olyan felelet volna, mintha valaki az élet eredetét úgy 
magyarázná meg, hogy a tojás a tyúktól, a tyúk pedig a tojásból 
származik, vagy ha valaki egy hosszú mozgó kocsisor mozgási 
erejét úgy magyarázná, hogy azok egymást húzzák. 

Perpetuum mobile lehetséges volna, ha semmi súrlódás, 
ellenállás nem csökkentené a kezdő energiát. Abszolút légüres 
térben a kilőtt golyó örökké repülne. De ha nem volna ellenállás, 
súrlódás, akkor a mozgás munkát sem végezne, tehát munkát 
végző perpetuum mobile fizikai abszurdum. Már pedig a világ-
folyamat nem üres játék, hanem munkafolyamat, tehát nem lehet 
örök körforgás.2 

A fizikusok és csillagászok unos-untalan hangoztatják a világ-
folyamat egyirányú fejlődését (Irreversibilitas naturae). A hegyről 
legurult kő soha oda vissza nem tér, a folyó vize vissza nem 
fordul stb. 

1 «Si chacune de ces deux formes d'énergie est infinie, on en conclura 
que chacune considérée à part est égale à la somme des deux : il nous est en 
effet impossible de concevoir qu' à une quantité infinie d'énergie, il mangue 
quelque chose qui la revele plus petite qu'une autre quantité d'énergie quel-
congue.» (Laminne: L'univers d'après Haeckel, 20. 1.) 

2 Chwolson i. m. 48—49. 1. 
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Azokat az időszakonkint visszatérő stádiumokat a világ-
folyamatban sem a csillagászok, sem a geologusok. sem a biolo-
gusok nem tapasztalták. Akár a Kant-Laplace, akár a Norman-
Lokyer, akár a Hörbiger-féle kozmogoniát fogadjuk el, egyik sem 
tanít idő szakonkint ismétlődő világfejlődést. 

Különben is az anyag, az energia, a mozgás önmagukban 
még semminemű fejlődést nem jelentenek. Soha sem fejlődik 
önmagától a tehetetlen anyag, sohasem fog a rohanó folyó, a 
niagarai zuhatag önmagától hasznos munkát végezni. Sir Oliver 
Lodge, a nagy angol fizikus óva int, hogy az energia megmara-
dásának elvét mindenhatónak tekintsük s az energiának vezető 
szerepet juttassunk. Energia és célszerű vezetés két különböző 
fogalom, egyik a másikat nemcsak nem zárja ki, hanem feltételezi.1 

5. Haeckel a világfejlődést az anyag és éter spontán szét-
válásával indítja meg. 

Az anyag és éter az egy szubsztanciának két őstényezője. 
A szubsztancia tömege végtelen, kérdés, vájjon az anyag s az 
éter is végtelenek-e. Kérdés, kisebb lenne-e a végtelen szubsztancia 
avagy nagyobb lenne-e, ha a mi földünk vagy egyéb égitest 
térfogata kisebb vagy nagyobb lenne. Azonban mindkét eset 
lehetséges, tehát a végtelen kisebbedne vagy nagyobbodna. 

Továbbá, mi lehet az oka annak, hogy a szubsztancia differen-
ciálódni kezdett, s ha egyszer már megindult a differenciálódás, 
miért állott meg a mostani stádiumban, miért nem sűrűbb az 
anyag, miért foglalta el ezt a középső halmazállapotot. Haeckel 
erre csak azt feleli, hogy az anyag és éter tulajdonságai, differen-
ciálódási hajlamai stb. mindazok ó'stulajdonságok, mint a mozgás. 

Amit Haeckel az éterről mond, fizikai szempontból sem állja 
meg helyét. Haeckel az anyagot sűrű, az étert feszült szubsztan-
ciának nevezi. Sűrű és feszült nemcsak nem ellentétek, hanem 
pl. a gázoknál azonos jelentésű fogalmak. Az éter szerkezete 
éterikus, nagyszerű idem per idem. Chwolson kimutatja, hogy 
Haeckel fizikai tudása az éterre vonatkozólag minimális.2 

6. Haeckel a hatodik tételben az ú. n. piknózis elméletét 
hirdeti. Eszerint az anyagnak ismét két újabb őstulajdonsága van : 

1 Leben und Materie 21., 22. 1. 
2 «Das von Haeckel gegebene Verzeichnis der Hauptfunktionen des 

Äethers bleibt unbegreiflich, unbegriindbar ! Oder sollten wir uns am Ende 
noch irren und das oben angegebene Ungeheuerliche doch das richtige sein ? 
Haarsträubender Oedanke.» U. o. 36., 37. 



HAECKL ERNŐ MONISMUSÁNAK RENDSZERE 835 

érzés (aesthesis) és vágyódás (tropesis). Az anyag e két tulaj-
donsággal felszerelve idézi elő a differenciálódást. Az atomok 
élvezetet éreznek, mikor sűrűsödnek, erre törekesznek s ellen-
szenvet éreznek, mikor ritkulnak, ettől távolodnak. Az atomoknak 
ez az Empedaklosz-féle szereleme és gyűlölete végeredményben 
oka a világfejlődésnek. 

Ez a sűrűsödési ( = piknózis) elmélet Vogttól ered és nem 
egyéb önkényes hipotézisnál, melyet semmiféle józan argamentum 
nem támogat. Sajátságos az az ellenmondás, amellyel Haeckel az 
emberben tagadja a szellemet s az atomokba, az élettelen, tehetetlen» 
hipotétikus anyagi részekbe helyezi.1 Ez nem egyéb, mint a józan 
dualizmusnak paródiája és projekciója az atomakba. Most igazán 
nem tudjuk, hogy az anyag hány őstulajdonsággal rendelkezik. 
Szubsztancia tulajdonságai : végtelen, örök, anyagból s éterből 
áll, öröktől fogva mozog, érez és vágyódik stb. stb. 

Honnan van az, hogy a sűrűsödés élvezetet, a ritkulás 
azonban gyötrelmet szerez az atomoknak. Ép így joggal a meg-
fordítottját is lehetne állítani. 

Honnan van az, hogy — jóllehet a sűrűsödés oly kellemes 
érzettel jár — a világegyetem csak egy kis része sűrű. Miért nem 
sűrű az egész? 

Ez az atom szerelem és gyűlölet öntudatlan. Ez non sens. 
Érzet csak a tudat küszöbénél kezdődik. 

Számtalan egyéb ellenvetést lehetne még tenni a piknózis 
elmélete ellen, mely így megszűnik a tudomány elveként szere-
pelni s bevonul Haeckel mesebirodalmába. 

7. és 8. A két utolsó tételben azt hirdeti Haeckel, hogy a 
világegyetem egyes részeiben fejlődés, másik részében visszafejlő-
dés van folyamatban, úgy hogy a világ, mint valamely porából 
megélemedett főnix — ha elpusztul is — ismét életre kél. 

Haeckel csak azt hibázta el, hogy nem mondotta meg precíze, 
1 Helyesen jegyzi meg Haeckel egy monista bírálója, Schnehen (Drews 

«Der Monismus c. müvében II. H. reiner Monismus 133.) Also da, wo der 
Geist uns als etwas mehr oder weniger Einheitliches unmittelbar in der Er-
fahrung gegeben ist: in unserem Bewusstsein, der wird er als solcher geläugnet 
und als falscher Schein einer gar nicht vorhandenen Einheit entweder in eine 
Summe von getrennten Atomempfindungen oder gar in blosse Bewegungen 
einzelner, stofflicher Teile aufgelöst. Da aber, wo wir ihn nur durch einen 
recht kühnen Analogie-Schluss hineintragen : in den unsichtbaren, nicht einmal 
mit ihrer stofflicher Aussenseite jemals wahrgenommenen Atomen, da erhält er 
sein Heimatsrecht.» 
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hol van ily visszafejlődő folyamat. Ki vette észre? Hol megy 
végbe az anyag éterré való ritkulása? 

Mi lenne az oka e ritkulásnak? Haeckel égitestek össze-
ütközésében látja az okot. Az a kérdés, vájjon ilyen összeütközés-
nél csak a tömegek porladnak-e szét vagy az atomok is köd-
tőmeggé alakulnak-e vissza. Első esetben nem lenne szó igazi 
örök körforgásról, mert az esetben az őseredeti anyag-éter diffe-
renciálódásnak előbb s egyszer kellett megtörténnie. Itt felmerülnek 
e kérdések: hogyan, mikor, miáltal? A második eset formálisan 
ellenkezik az anyag megmaradásának elvével, mely az atomok 
individualitását hirdeti. 

Az ilyen összeütközés valószínűtlen az abszurdumig. Rész-
leges összeütközés nem hozhatja létre az ős ködöt, általános össze-
ütközés oly valószinűtlen az égitesteknek egymástól való horri-
bilis távolsága miatt, hogy rendkívüli, hatalmas ok nélkül nem is 
lehet elképzelhetővé tenni e gondolatot. 

De bármily tökéletes lenne is az általános összeütközés, az 
örökös cyklikus világfejlődésnek ellene mond az entrópia tör-
vénye. E törvény szerint energia működés csak akkor fordul elő, 
ha az energia nagyobb feszültségi helyzetből, intenzitásról kisebbre 
szállhat le. Megfordítva ez csak komplikált módszer segítségével 
lehetséges. így pl. melegebb test könnyen közli a hőt kisebb 
hőmérsékű testtel, de megfordítva nem, a munka könnyen termel 
hőt, de megfordítva nem. 

E jelenségek úgy magyarázhatók meg, hogy az energiának 
egy része az intenzitási sülyedésnél elillan, úgy hogy újból fel-
használni nem lehet. Ezt Thomson dissipation of energy-nokf 

Ostwald Dissipationsgesetz-nek, általában lex entropiae-ntk nevezik. 
Ebből következik, hogy a világfolyamatnak bizonyos iránya 

van, előrefejlődik megállás, hátrálás nélkül.1 A világfolyamat fejlő-
désének a törvénye ez, mely minden visszafejlődést vagy pláne 
körforgást lehetetlennek mond.2 

1 «In den Vorgängen der uns bekannten Welt herrscht eine ganz be-
stimmte Tendenz, sie geschehen alle ausnahmslos in einer bestimmten Rich-
tung . . . Es gibt kein Rückwärts ! Es gibt nur Vorwärtsschreiten und allenfalls — 
einen Stillstand.» Chwolton i. m. 66., 67. 

2 «Dies Oesetz beherrscht alle Erscheinungen, die in der Welt vor sich 
gehen und als Gesetz der Tendenz ist es das Oesetz der Evolution der Welt, 
denn es lehrt uns, dass die Welt ein Organismus ist, der sich in einer ganz 
bestimmten, genau definierbaren Richtung entwickelt.» U. o. 68. 



HAECKL ERNŐ MONISMUSÁNAK RENDSZERE 8 3 7 

Haeckel azt hiszi, hogy az égitestek összeütközése adja majd 
a nagy aequivalenst, mely az újra való fejlődést lehetővé teszi. 

Ha ilyen összeütközés megtörténne is, az újonnan alakult 
ködtömeg az előző ködtömeg energiatartalmának már csak egy 
kis részét képviselné, mert az előző energiatömegből az idők 
folyamán rengeteg energia illant el visszatarthatatlanul, csak egy 
kis rész maradt hátra, mint mozgási energia. 

Ez megmaradt, de ez nem nagyobbodhat s ha ebből az 
összeütközésből két nap keletkezik, azok már nem fognak tudni 
oly mozgási sebességet kifejteni, mint előbb. A világfolyamat ez 
esetben is lassulni, csökkenni fog, míg végre a kimerülés siva-
tagjában megáll.1 Cyklikus örök világfejlődés nincs. 

Haeckel élénken tiltakozik az entrópia törvény ellen, de nem 
elvi bizonyítékokkal, hanem csak azért, mert a belőle folyó követ-
keztetések nem illenek be monisztikus rendszerébe. 

Haeckel fizikai tételei s felfogása az anyagról tehát helytelen 
s nem tudományos gondolkodás, hanem inkább filozófiai elő-
ítéletek szüleménye. Csak oly tételeket fogad el, általánosít s eltorzít, 
melyek materialisztikus rendszerét támogatják, sőt oly tételeket 
is felvesz, melyek határozottan hamisak, olyanokat ellenben, 
melyek rendszerére veszedelmesek lehetnének, eleve kitagad el-
méletéből. 2 

* M * 

Haeckel anyagelmélete tehát vérbeli materializmus, mely 
abban különbözik a régitől, hogy az atomot pszichével látja el 
(hylosoismus), kozmogoniáját pedig szintén csak a Vogttól átvett 
piknózis teszi kissé újszerűvé. 

Budapest. Dr. Madarász István. 

1 «Der neu entstandene Nebel kann nur einen Teil, und zwar nur einen 
äusserst kleinen Teil des Energievorrates besitzen, der in dem entsprechenden 
Urnebel enthalten war. Von diesem ursprünglichen Vorrat sind ja im Laufe 
der Äonen ungeheuere Mengen in Wärme verwandelt und in dem Raum aus-
gestrahlt worden und nur ein Rest war als Energie der Bewegung übrig-
geblieben.- Das Verlorene ist aber unwiederbringlich verloren und der neue 
Nebel enthält nur so viel Energie, als in Form von Bewegungsenergie übrig-
geblieben war.» Chwolton i. m. 69. 

2 «Loin de se tenir sur la réserve . . . Haeckel s'impose à lui-même et 
impose à ses lecteurs comme des dogmes nouveaux, des affirmations incer-
taines, hasardées, improbables au même fausses. Tels sont les articles du 
Crafo-materialiste qui concernent l'univers inorganique.» Laminne I. m. 33. 



A C O N G R E G A T I O SACRORUM RITUUM HATÁS-

KÖRE ÉS SZERVEZETE A LEGÚJABB DEKRÉTU-

M O K SZERINT. 

AS A P I E N T I CONSILIO által újjászervezett kongregációk, e leg-
főbb központi kormányhatóságok közt szereplő Congregatio 

Sacrorum Rituum legújabban ismét változáson ment keresztül, i 
Időszerűvé teszi ez azt, hogy e kongregációval közelebbről is 
megismerkedjünk. 

Idők folytán mind több és több ügy került Rómába el-
döntés céljából. A pápai konszisztórium s az esetről-esetre ala-
kított biborosi bizottságok nem győzték azokat elintézni. Azért 
a XVI. századtól kezdve állandó bizottságokat kezdenek létesíteni 
a pápák, kongregációkat hatósági jelleggel s megállapított, de 
sokszor összeeső ügykörrel. Az első ilyen természetű kongregáció 
a III. Pál által 1542-ben alapított Officium Inquisitionis volt. 
V. Sixtus 1588-ban bocsájtotta ki az «Immensa» kezdetű bullát, 
melyben 15 kongregációt szervez. Ezek között volt a sz. szer-
tartások kongregációja is, Congregatio pro sacris Ritibus et 
Caeremoniis névvel, az ötödik helyen. 

A trienti zsinat a breviárium revíziójára bizottságot küldött 
ki. A zsinat azt gondolta, hogy a reformált breviáriumot maga 
fogja kiadni. De a munkálat elhúzódott s hogy a zsinat bezá-
rása tovább ne halasztódjék, a zsinati atyák a pápára bízták a 
breviárium s missale kiadását. Ami meg is történt 1568, illetve 
1570-ben. De e könyvekben, főleg a breviáriumban, nagyon sok 
volt a hiba. Hamar rájöttek, hogy a szükségesnek mutatkozó 

1 X. Pius «Quanta semper» kezdetű Motu proprio-jával. Kelt, 1914. jan. 
16-án. Közzétették az Acta Apostolicae Sedis f. évi (VI.) folyamának 2. 
számában. 
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javításokat és módosításokat nem bizhatják egyesek belátására, 
de még a püspökök ítéletére sem, hacsak nem akarnak a régi 
bajokba visszaesni. Ez a körülmény adott létet a sz. szertartások 
kongregációjának, melynek ügykörét Sixtus pápa így állapí-
totta meg: 

Feladata gondoskodni: 1) arról, hogy a régi szertartásokat 
a város és világ minden templomában — a pápai capellában is — 
a sz. mise, offficium, szentségek kiszolgáltatása és egyéb isten-
tiszteleti cselekmények alkalmával mindenki betartsa; hogy a 
gyakorlatból kiment szertartások visszaállíttassanak, a kiforgatot-
tak megújjíttassanak; 

2) arról, hogy a szent szertartások könyveit, főleg a Pon-
tificalét, Rituálét, Ceremóniáiét a szükséghez képest reformálja 
és kijavítsa, a védőszentek officiumait megvizsgálja s a Mi meg-
kérdezésünk után engedélyezze 

3) szorgos gondja legyen a szenttéavatás ügyére, s az 
ünnepek megszentelésére, hogy minden annak rendje-módja, az 
atyák hagyományai szerint történjék; 

4) ehhez a kongregációhoz tartozott a Rómába érkező 
királyoknak, fejedelmeknek, azok követeinek s más kiválóbb sze-
mélyeknek fogadását előkészíteni és rendezni; 

5) a praecedentia-vitákat s a szent szertartások körül föl-
merülő egyéb kételyeket eldönteni, i Röviden összefoglalva két 

1 Szórói-szóra : 
«Quinque Cardinales delegimus, quibus haec praecipue cura incumbere 

debeat : 
1) ut veteres ritus sacri ubivis Iocorum, in ommibus Urbis Orbisque 

ecclesiis, etiam in capella nostra Pontificia, in Missis, divinis Officiis, sacra-
mentorum administratione, ceterisque ad divinum cultum pertinentibus, a 
quibusvis personis diligenter observentur ; caeremoniae, sí exoleverint, resti-
tuantur, si depravatae fuerint, reformentur ; 

2) libros de sacris ritibus et caeremoniis, imprimis Pontificale, Rituale, 
Ceremoniale, prout opus fuerit, reforment et emendent, officia divina de 
Sanctis Patronis examinent, et Nobis prius consultis, concédant; 

3) diligentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum canonizationem, 
festorumque dierum celebritatem, ut omnia rite et recte, et ex Patrum tra-
ditione fiant ; 

4) et ut reges et principes, eorumquc oratores, aliaeque personae, etiam 
ecclesiasticae, ad Urbem Curiamque Romanam venientes, pro Sedis Apostolicae 
dignitate ac benignitate honorifice more majorum excipiantur, cogitationem 
suscipiant seduloque provideant. 

5) Controversias de praecedentia in processionibus, aut alibi, ceterasque 
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főfeladata van a kongregációnak : a szertartások körül való intéz-
kedés s a szenttéavatás előkészítése. 

A Szertartások Bizottságának V. Sixtus-féle szervezete és 
ügyköre megmaradt egészen a legújabb időkig. Időközben 
ugyan sok új intézkedés lépett életbe a szenttéavatás ügyében 
<VIII. Orbán, VII. Sándor, XI. Ince, XIV. Benedek), de magát a 
kongregációt mindezek érintetlenül hagyták. Hogy mily széles-
körű működést fejtett ki a bizotttság fennállása óta, mutatja a 
dekrétumaiból készült sok gyűjtemény, főleg a Gardellini-féle ; 
épen most van folyamatban az eddigi magánjellegű gyűjtemények 
helyettesítésére a hivatalos jellegű gyűjtemény kiadása. 

Annál jelentékenyebb módosításokat léptetett életbe az 
1908. jún. 29-én kiadott s 1908. nov. 3-a óta érvényes «Sapienti 
consilio-» kezdetű konstitúció, melynek célja volt — amint tudva 
van — a közigazgatást szigorúan szétválasztani a bíráskodástól, 
a kongregációknak, e legfőbb közigazgatási hatóságoknak ügy-
körét helyesebben rendezni s pontosan megállapítani az ügyek 
arányosabb szétosztása, a competentia cumulativa, concurrens 
megszüntetésével és az ügyintézést egyszerűsíteni, a hozzáfér-
hetőséget fokozni. A konstitúció e törekvéseiből folyólag a 
Szertartások Bizottságának ügykörét is lényegesen megváltoztatta, 
amennyiben az eddigihez képest részben szűkítette, részben 
tágította. 

Szűkítette annyiból, hogy 
1. a pápai udvar és kápolna szertartásait és ünnepélyes-

ségeit, valamint a bíborosok által végzett ténykedéseket akkor 
is, ha a pápai kápolnán kívül végeztetnek, a Congregacio 
Caeremonialis-hoz utalta. Igaz, hogy ez a kongregáció eddig is 
megvolt és az említett ügyek hozzá tartoztak, csakhogy inkább a 
Szertartások Bizottságának függeléke volt a Sapienti consilio-ig, 
vagy legalább is nem volt biztos és határozott egyéni léte; míg 
végre a Sapienti consilio félre nem érthetően szabályozta ezt is. 

2. Nem tartoznak többé a Szertartások Bizottságához a 
praecedentia-viták, hanem amennyiben peres útra terelődtek, a 
Rota ítél azokban, amennyiben pedig fegyelmi uton kell bennök 
eljárni, in linea disciplinari — mondja a Sapienti consilio — a világi 
papok praecedentia-kérdéseiben a Congregatio Concilii, a szer-

in hujusmodi sacris ritibus et ceremoniis incidentes difficultates cognoscant, 
summarie terminent et componant.» 
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zetesekéiben a C. Religiosorum, a bíborosokéi- s a követekéiben 
a C. Caeremonialis illetékes. 

3. Az ünnepek megülését illetőleg csak az officium és ritus 
kérdéseinek rendezése tartozik e kongregációhoz, minden egyéb 
a C. Concilii feladata. 

4. Az «Immensa» konstitucio még, amint láttuk, ezen 
kongregációra bizta a fejedelmek és követeik ünnepélyes foga-
dásának ügyét. A Sapienti consilio nem szól erről semmit, 
sem itt, sem a C. Caeremoniarumnál. Alkalmasint ezen utóbbi 
hatáskörébe tartozik, melynek titkára a fejedelmi személyek 
és követek audienciája alkalmával a bebocsájtó tisztségét tel-
jesíti. 

Ezekben szűkítette a Sapienti consilio a Rituum Congre-
gatio ügykörét. 

Mindezekre vonatkozólag egyébként szórói-szóra így in-
tézkedik a «Sapienti consilio» : 

Haec Sacra Congregatio ius habet videndi et statuendi ex 
omnia, quae sacros ritus et caeremonias Ecclesiae Latinae 
proxime spectant, non antem quae latius ad sacros ritus referun-
tur, cuiusmodi sunt praecedentiae iura, aliaque id genus, de 
quibus sive servato judiciario ordine sive ratione disciplinae( 

hoc est, uti ajunt, in linea disciplinari disceptetur. 
Figyelembe veendő, hogy csakis a latin egyház szertartásai 

tartoznak ezen bizottsághoz. A keleti rítusok a Propagandához 
illetve annak a keleti rítusok ügyeivel foglalkozó egyik szak-' 
osztályához tartoznak. 

A Rituum Congregatio kompetenciáját szabályozó ezen 
fundamentális szakaszt bővebben részletezi a Sapienti Consilio 
következő paragrafusa és az 1908. szept. 29-én kelt Normae 
peculiares idevonatkozó pontjai. 

A Sapienti consilio említett 2. §-a így szól: 
Ejus proinde est praesertim advigilare, ut sacri ritus ac 

caeremoniae diligenter serventur in Sacro celebrando, in Sacra-
mentis administrandis, in divinis officiis persolvendis, in iis 
denique omnibus, quae Ecclesiae Latinae cultum respiciunt; di-
spensationes opportunas concedere... 

A Normae peculiares pedig így írják körül a Rituum 
Congregatio hatáskörét : 

. . .Debet 
a) advigilare liturgicis omnis generis libris Ecclesiae latinae, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 55 
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eos inspicere, corrigere aut reprobare, salva Sancti Officii com-
petentia in iis, quae fidei capita, seu dogmata respiciunt; 

b) excutere atque approbare nova officia divina et calen-
daria ; 

c) dubia de ritibus iudicare ac dirimere; 
d) quae hac in re necessaria videantur temperamenta, in-

dulta, facultates, concedere, veteri retento catalogo, novis tarnen 
disciplinae normis circumscripto, iis praesertim quae superius 
allata sunt num. 10° de Congregatione Sacramentorum, et num. 
4° et 5° de Congregatione Concilii. 

A közölt jogforrások majdnem az Immensa szavaival álla-
pítják meg a szóban forgó kongregácio hatáskörét, de másrészt 
igazolják, hogy a föntebb elsorolt hatásköri korlátozások csak-
ugyan bekövetkeztek. E szempontbol még csak egyetlen egy 
pontra kell kiterjeszkednünk. 

A Sapienti Consilio idézett 2. §-a többek közt ezt tartal-
mazza: dispensationes opportunas concedere; a Normae pecu-
liares d) pontja pedig még bővebben szól a kongregáció fel-
mentési jogáról. Az Immensa konstitucio nem tett intézkedést 
e jogra vonatkozólag, és ha már most az új jog szerint fölmen-
téseket adhat szabályai alól, amelyek a mise, szentségek s offi-
ciumra vonatkoznak, a Rituum Congregatio, holott azelőtt nem 
adhatott, akkor tulajdonképen benne vagyunk immár a Sapienti 
consilio eszközölte ügyköri kiterjesztésben. — És még sincs így. 

Igaz, hogy az Immensa nem adott felmentési jogot a Szer-
tartások Bizottságának. Akkor sokkal fontosabb volt a törvények 
szigorú betartásának szorgalmazására, mint az alóluk való fel-
mentésre gondolni. Utóbb mindamellett és pedig már elég rég-
óta gyakorolta e jogot a kongregáció és különféle fakultásait 
legutóbb X. Pius 1903. szept. 7-én erősítette meg, hosszú jegy-
zékbe foglalva azokat. Nem új dolog, nem hatásköri kiterjesztést 
jelent tehát a Sapienti consilio abbeli intézkedése, hogy a ritusok 
kongregációja a hozzá tartozó ügyekben felmentést adhat, sőt 
bizonyos tekintetben inkább korlátozást, amennyiben t. i. a régi, 
a X. Pius-féle jegyzékbe foglalt fakultások egyikét-másikát az új 
jog más kongregációk hatáskörébe utalta. Ezt jelenti a Normae 
peculiares d) pontjának az a része, hogy adhat a kongregáció 
felmentéseket «veteri retento catalogo, novis tamen disciplinae 
normis circumscripto etc. Ilyenformán ezt a korlátozást mint ötö-
diket lehet az előbb elsoroltakhoz csatolni. 
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A X. Pius-féle katalógus rendes és rendkívüli fakultásokról 
beszél. 

A rendkívüli fakultások egy része a szenttéavatásra vonat-
kozik. Ezekben nem történt semmi változás. Van azután 62 pont-
ban elsorolt sok más fakultás «Aliae facultates extraordinariae» 
címmel. Ezeket illetőleg már több változás állott be. Mintegy 
húsz közülük más kongregációkhoz tartozik, i így pl. a Con-
gregatio de Sacramentis illetékes ezentúl engedélyt adni oltár 
felállítására szabad ég alatt, püspökszentelésre a Pontificale Ro-
manumban megállapított napokon kívül, a hajnal előtt való mi-
sézésre, nagycsütörtökön, magánkápolnában való misézésre és 
áldoztatásra, a pileolusnak misézés közben való használására stb. 
(L. Normae peculiares, Art. III. 10.) A C. Concilii fog ezentúl 
felmentést adni a káptalanoknak a feria és vigilia miséjének elmon-
dása alól, feljogosítani a kórusban való anticipálásra, a vesperásnak 
ugyancsak a korúsban délelőtt való elmondására és még egyné-
hány ilyen pontban, amelyekben a szerzeteseket illetőleg a C. de 
sodalibus Religiosis illetékes. Mindezekben a Rituum Con-
gregácio járt el a Sapienti consilio előtt, és mivel a mondottak 
szerint azóta már nem, valóban hatásköri korlátozással állunk 
szemben ezen pontban is. 

Az 1903. évi jegyzék rendes fakultásai még nagyobb szá-
múak. 80 pontban vannak összefoglalva. Ezek közül nem tartozik 
most már a kongregációhoz a 24., vagyis a paróka viselésének 
megengedése (comam adscititiam gerere extra missam a C. Con-
cilii, misézés közben vagy mise alatt a C. Sacramentorum en-
gedi meg ma a világi papoknak, a C. Religiös a szerzeteseknek), 
a 26. (szimplifikált ünnep IX. lekciójának elmondása alól való 
felmentés apácáknak), 27. (a psalmi graduales et poenitentiales 
alól való fölmentés ; ez a pont ma már az új breviárium-rubrikák 
folytán tárgytalan), 35., (a matutinum privát anticipápálása), 58. 
(a breviárium alól való fölmentés és annak fölcserélése), 59. 
(az officium anticipálása), 76. (a matutinum anticipálása d. u. 
1 órától kezdve). Mindezen pontokban a C. Consilii, illetve 
Religiosor. illetékes. 

1 Egészen pontosan : a C. Sacramentorumhoz tartozik a 4., 21., 39., 
43., 44., 52., 58—60., 62. pont. — A C . Concilii-hez világi papokra és a C 
de Religiosishoz szerzetesekre vonatkozólag a 15., 27., 34., 45—47, s 61. pont. — 
A C. Conciliihez : 23., 26., 31., 53. — Magát a jegyzéket 1. Cappello : De Curia 
Romana. Romae, 1911., II. k. 333. kk. 

55* 
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Lássuk már most, mennyiben tágította a Sapienti consilio 
a Szertartások Bizottságának hatáskörét. 

1. A Sapienti Consilio 2. §-át föntebb töredékesen idéztük. 
Kimaradt ez a rész : « . . . insignia et honoris privilégia tam per-
sonalia et ad tempus, quam localia et perpetua, quae ad sacros 
ritus vel caeremonias pertineant, elargiri et cavere ne in haec 
abusus irrepant.» 

Ez az első hatásköri kiterjesztés. Eszerint jogosult a kon-
gregáció a szertartásokkal összefüggő díszjelvények és kivált-
ságok engedélyezésére, amelyek lehetnek személyesek vagy 
helyiek, ideiglenesek vagy örökösek. Megengedheti pl. a püs-
pöksüveg használatát valamely kanonoknak, violaszinü ruhát, 
biretumot, cappa majort, segédpüspöknek püspöki trónust; meg-
engedheti, hogy valamely egyházmegye bizonyos szentnek tisz-
teletére külön officiumot recitáljon, misét mondjon, ereklyéit 
processióban hordozza körül; a basilika minor cimét adomá-
nyozhatja kiválóbb templomoknak stb. 

Van e jogosítványok közt olyan, mellyel már előbb is bírt 
a kongregáció. De a legtöbb nem tartozott hozzá, hanem más 
uton-módon, pl. bulla vagy breve által adományozta a Szentszék. 

Még csak azt kell megjegyezni, hogy az «insignia et 
honoris privilégia» a tiszteletbeli cimeket és pápai érdemren-
deket nem foglalja magába. Azok adományozása tehát nem e 
kongregációhoz tartozik, hanem a Secretaria statushoz. Ez 
utóbbi hivatalt illetőleg a Sapienti consilio többek közt így in-
tézkedik: «. . .ad eamque, inter cetera, pertinebit honoris insignia 
quaeque concedere tum ecclesiastica tum civilia, iis demptis, 
quae Antistiti pontificali domui Praeposito sunt reservata...» 
A praelatus domesticus, protonotarius stb. cimek, a Gergely-
rend stb. adományozása tehát az államtitkársághoz, a kamarások 
kinevezése a maggiordomohoz tartozik. A Szertartások Bizott-
sága pusztán a szertartásokkal összefüggő díszjelvények és kivált-
ságok adományozására illetékes. 

2. További és nagyfontosságú bővülését a Rituum Con-
gregatio ügykörének tartalmazza a Sapienti consilio 3. §-a : 
«Denique ea omnia exequi debet, quae . . . ad Sacras Reliquias 
quoquo modo referuntur.» A Normae peculiares 5. §-a ped ig : 
«Circa sacras Reliquias, Congregatio Rituum inhaerebit prae-
scriptis Const. In ipsis, die VI. mensis Julii a. 1669...» 

A búcsúk és ereklyék ügye hajdan részben a C. Ep. et 
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Reg., részben a Ritus-kongregációhoz tartozott. IX. Kelemen 
1669-ben In ipsis konstituciójával C. Indulgentiarum et Sacr. 
Reliquiarum címmel külön kongregációt létesített. X. Pius 1904. 
jan. 28-iki Quae in Ecclesia motu propriójával egyesítette e kon-
gregációt a szertartások kongregációjával, «salvis ex integro 
manentibus sui muneris, officialium et facultatum, ratione et 
forma hucusque servatis.» 

A Sapienti consilio teljesen megszüntette a bucsuk és erek-
lyék kongregációját, és a bucsuk ügyét a Congregatio Sancti 
Officii-ra bízta e szavakkal: «Ad ipsam quoque devoluta est 
universa res de Indulgentiis, sive quae doctrinam spectet, sive 
quae usum respiciat», — az ereklyék ügyét pedig a Ritusok Kon-
gregációjára. Azért kell ez intézkedésben hatásköri kiterjesztést 
látnunk, mert habár a C. Indulg. et S. Reliqu. 1904-től 1908-ig 
egyesítve volt a Rituskongregációval, mindamellett inkább csak 
unio personalis volt ez. Mindkét kongregációnak ugyanaz volt 
a praefectusa és secretariusa, egyébként azonban önállóan, külön 
tisztviselőkkel működtek, pontosan elválasztott működési körrel 
birtak. A Sapienti consilio teljesen eltörölte a búcsúk és erek-
lyék kongregációját és az ereklyék ügyét egyszerűen beosztotta 
a rituskongregáció egyik főteendője, a liturgia mellé, melyet 
ugyanazon tisztviselők intéznek, mindamellett a régi bucsu- és 
ereklyekongregáció számára megállapított szabályok szerint, 
amint a Normae peculiares idézett szavai mondják: Inhaerebit 
praescriptis Const. In Ipsis. 

Ez a konstitúció pedig az ereklyék ügyére vonatkozólag 
ezeket tartalmazza: bíborosi bizottságot létesítünk «cum facul-
tate omnem difficultatem ac dubietatem in sanctorum Reliquiis... 
emergentem, quae ad fidei dogma non pertineat (Nobis tarnen et 
Romano Pontifice pro tempore existenti circa graviora difficilio-
raque consultis) expediendi; 

Ac si qui abusus in eis irrepserint, illos iudicii forma plane 
postposita, corrigendi et emendandi; causas vero judicialem 
formám requirentes ad proprios iudices remittendi... Reliquias 
de novo inventas, quas rec. mem. Innocentius III., Praedecessor 
noster in Generali Concilio Lateranensi publica veneratione coli, 
nisi prius auctoritate Romani Pontificis approbatas prohibuit, 
recognoscendi quoque et examinandi; ac in . . . Sanctorum 
Reliquiis donandis moderationem adhiberi.» 

XIII. Leo pápának 1897. okt. 31-én kibocsájtott Christianae 
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reipublicae motu propriója s a hozzákapcsolt Syllabus facultatum 
a bucsuk és ereklyék kongregációjára nagyfontosságú volt ugyan, 
de az ereklyéket illetőleg a régebbi törvényeken semmiféle vál-
toztatást nem eszközölt1 s így minden maradt a régiben egészen 
a Sapienti consilio-\g, mely az említett módon a Rituskon-
gregáció hatáskörébe utalta az ereklyék ügyét. 

Ezek szerint a szertartásokra és a liturgikus könyvekre való 
felügyelet mellett ezen kongregációhoz tartozik az ereklyék meg-
vizsgálása és a hitelességük felől való ítélet, a visszaélések ki-
küszöbölése, melyek e tekintetben fölmerülnek, de nem szorosan 
vett bírói, hanem közigazgatási uton ; új vagy újonnan feltalált 
ereklyék megvizsgálása bonyolultabb esetekben, recognitiójuk s 
approbálásuk a pápa nevében ; nyilvános tiszteletre való kitételük ; 
őrködnie kell végül az ereklyék adományozása fölött. 

3. A Rituskongregáció hatáskörének kiterjesztését tartal-
mazza végül a Sapienti consilio ezen §-a is: «Huic congre-
gationi adjunguntur Coetus liturgicus, Coetus historico-liturgicus 
et Coetus pro sacro Concentu.» 

Mind a három bizottság meg volt már azelőtt is, de többé-
kevésbbé függetlenül a Rituskongregációtól. 

A Commissio liturgicá-t 1891-ben létesítette XIII. Leo s a 
Rituskongregáció dekrétumainak hivatalos kiadása volt eredetileg 
a feladata.2 

A Commissio historico-liturgica szintén XIII. Leo alkotása. 
1902-ben létesítette azzal a feladattal, hogy a Rituskongregációt 
támogassa olyan kérdésekben, melyek a történelemmel érintkez-
nek. Első elnöke Duchesne volt.3 

A Commissio pro sacro Concentu 1904-ben keletkezett, 
s feladata volt előkészíteni a gregorián énekes könyvek vatikáni 
kiadását. 

A Sapienti consilio e három bizottságot hozzácsatolta a 
Rituskongregációhoz. Nem olvasztotta őket bele, tagjaik nem 
tartoztak a kongregáció személyzetéhez, mindamellett sokkal 
szorosabbá lett a kapcsolat köztük s a kongregáció közt. Annak 
mintegy eszközeivé, szerveivé váltak, megbízásából a hozandó 
határozatokat előkészítették, az előmunkálatokat, sokszor igen 

1 L. Hilling, Gesetzgebung Leos XIII. (Archiv f. Kath. KR. 1913., 
II. 260. 1.) 

1 L. Hilling i. m. 259. 1. 
3 L. U. o. 
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értékes tanulmányokat végeztek. A Coetus liturgicus konzultatív 
szerv liturgikus fogasabb és nehezebb kérdések és kételyek 
megoldásánál, a Coetus historico-liturgicus a szentek életére 
vonatkozó s egyéb történelemi kérdéseknél, a Coetus pro sacro 
Concentu pedig felügyel az énekes könyvekre és az egyházi 
énekre általában. 

Ismerjük immár a Rituskongregációnak a Sapienti consilio 
által szabályozott hatáskörét. A teendők két nagy területére ter-
jed ki. Az elsőhöz tartoznak a boldoggá- és szenttéavatás ügyei 
a másodikhoz az ereklyék és ritusok, vagyis a latin egyháznak 
a szentmisére, szentségek kiszolgáltatására s az officiumra vonat-
kozó külső szertartásai (nem pedig a mise és szentségek lényegét 
és belső érvényét illető kérdések) s ezek felügyeletében, az 
ezekre vonatkozó kérdések és kételyek megoldásában a hozzá-
csatolt három bizottság tanácsával él. Mindkét csoporthoz tar-
tozó ügyek elintézésében külön szabályok követendők, neve-
zetesen a boldoggá- és szenttéavatás eljárása részletesen és pon-
tosan van megállapítva, maguk a tisztviselők azonban nincsenek 
két csoportra osztva, hanem együttesen végzik az összes föl-
merülő ügyeket. 

És a kongregációnak ezt a régi szervezetét nem érintette a 
Sapienti consilio. Utána is, ép úgy mint előtte, élén áll a bíboros 
praefectus, tagja több bíboros, tisztviselői a secretarius és sub-
s t i tu te . Főbb tisztviselői még a praelatus officiálisok : a promotor 
fidei és subpromotor, egyben adsessor fidei, a Rota három 
senior-auditora, egy protonotarius apostolicus. Idetartoznak ezeken 
kívül a liturgikus ügyekben tudós konzultorok, köztük hivatalból 
a pápai ceremóniamesterek, a pápa sekrestyése, a magister s. 
palatii s több kisebb tisztviselő, pl. a himnografus, jegyzők, 
irodatisztek stb. 

Mindezt, ismételjük, nem változtatta meg a Sapienti consilio, 
valamint a kongregáció eddigi ügyvitelét sem; ez utóbbi pon-
tot illetőleg figyelembe veendők mégis a Normae communes, 
melyek ma a kongregációk ügyvitelére nézve általában irány-
adók s melyek a mi kongregációnknál is figyelembe veendők s 
bizonyos módosításokat mindenesetre tartalmaznak. 

A Rituskongregáció dekrétumainak kötelező erejét illetőleg 
okozott-e valami változást a Sapienti consilio ? 

E dekretumok tartalmukat illetőleg vagy directivák, vagy 
praeceptivák. Decretum directivum, melynek nincsen parancsoló 
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záradéka, mely épen azért nem kötelez szorosan, hanem inkább — 
mint a neve is mutatja — irányit. Kivétel az olyan dekretum, 
mely valamely rubrika declaratiója, ha az a rubrika praeceptiv 
természettel bir. Ilyenkor t. i. a declaratiót tartalmazó decretum 
is praeceptiv, ha nincs is parancsoló záradéka. Decretum prae-
ceptivum, melynek parancsoló záradéka van: ita servari man-
davit, iussit stb. Az ilyen már szigorúan kötelez, súlyos vagy 
bocsánatos bűn terhe alatt, a dolog természete szerint. 

Kiterjedésük szerint vannak generale decretumok, melyek 
az egész egyház számára adatnak s mindenkit köteleznek, és 
particulare dekretumok, melyek ismét vagy valamely törvény 
értelmezése s magyarázata és ilyenkor tulajdonképen generale 
decretum jellegűek, mert mindenkit köteleznek, vagy pedig a 
törvénynek valamely konkrét esetre való gyakorlati alkalmazása 
s ilyenkor csakis azt a személyt, helyet, egyházmegyét kötelezik, 
mely számára kiadattak. 

Valamikor sokat vitatkoztak azon, vájjon a Rituskongre-
gáció dekrétumainak kötelező erejéhez is szükséges-e a kihir-
detés vagy sem? Ma már ez a vita tárgytalan, mert X. Pius 
«Promulgandi» konstituciója óta (1908. szept. 29.) kétségtelen, 
hogy ezek a dekretumok is kihirdetendők a Szentszék hivatalos 
lapjában s az ott való megjelenésükkel kezdődik kötelező erejük. 

Nevezetes dolog volt a Rituskongregáció dekrétumaira 
vonatkozólag a Sapienti consilio előtt, hogy úgy voltak tekin-
tendők, mintha magától a pápától származnának, akkor is, ha 
nem terjesztették előzetesen a pápa elé. (S. R. C. 1846. május 
23., IX. Pius megerősítette 1846. július 11.) Ezt ma már így 
általánosságban nem lehet mondani, mert a Sapienti consilio 
azt rendeli, hogy: «nil grave et extraordinarium agatur» anél-
kül, hogy a pápa elé ne terjesztenék. 

És ez az a változás mindössze, amit az új jog a Ritus-
kongregáció dekrétumainak kötelező erejét illetőleg életbe léptetett. 

Amily kevés változást okozott a Rituskongregáció szerve-
zetében a Sapienti consilio, hanem inkább annak hatáskörét mó-
dosította, oly lényeges újításokat léptet most legújabban életbe 
a szervezet tekintetében a már említett, imént megjelent Quanta 
semper kezdetű motu proprio, mely igen nevezetes fordulópont a 
Rituskongregáció életében. 

Az új rendelkezés megszünteti a szertartások kongregációjá-
nak segítségére rendelt három bizottságot, magában a kon-
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gregációban pedig két külön munkakörrel s külön konzultorok-
kal biró szakosztályt állít fel s ezekre, jobban mondva ezek 
egyikére bizza azokat a teendőket is, melyeket eddig a most 
megszüntetett bizottságok végeztek. 

Az első szakosztálynak — a motuproprio sectionak nevezi — 
ügykörébe a boldoggá- és szenttéavatás tartozik. Tagjait a 
praefectus-bíboros előterjesztésére a pápa nevezi ki, tudományban 
és életszentségben kiváló s élemedett korú férfiaknak kell lenniök, 
hogy a rájuk bizandó nagyfontosságú ügyekben kellő megfon-
toltsággal s körültekintéssel tudjanak eljárni. 

A második szakosztály teendőihez a szertartások és ereklyék 
ügyei tartoznak, a tagok részéről épen ezért a liturgiában s a 
rokon tudományszakokban, a történelemben, hagiografiában, egy-
házi énekben való jártasság szükséges. De mivel nehéz olyanokat 
találni, kik az említett összes tudományágakban kimagaslanak, 
gondoskodni kell olyanokról, kik legalább azok egyikében vagy 
másikában szaktekintélyek. 

Ha valamelyik konzultor alkalmas arra, semmi sem aka-
dályozza, hogy mindkét sectionak tagja legyen. 

A Rituskongregáció ezen átszervezése mindenesetre hozzá 
fog járulni ahhoz, hogy Isten tiszteletének méltó végzését az 
eddiginél is nagyobb gonddal irányítsa, mert a liturgiával rokon 
tudományszakok művelőinek juttatott az a megbecsülés, hogy 
immár nem pusztán mint segédmunkások vehetnek részt a kon-
gregáció teendőiben, hanem benn vannak magában a kongre-
gációban s amit előkészítettek, abban határoznak is: bizonyára 
előnyére fog válni e nagyjelentőségű kongregációnak s lelke-
sítőleg hat konzultoraira. 

Pécs. Dr. Sipos István. 
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II. IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

Apologie des Christentums. Von Paul Schanz, weil. Pro-
fessor der Theologie an der Universität Tübingen. Erster Teil: 
Oott und die Natur. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage, 
herausgegeben von Dr. Wilhelm Koch, Professor der Apologetik 
und Dogmatik an der Universität Tübingen. 8° (X. és 848) Frei-
burg & Bécs, 1910, Herder. 12 korona, kötve 14 korona 40 fillér. 

1887-ben jelent meg Schanz, tübingeni egyetemi tanár nagy-
szabású apológiájának első kötete, melyet rövid időn belül köve-
tett a második, majd a harmadik kötet. A háromkötetes nagy 
munka 1903-ban már a harmadik kiadásban jelent meg s 1907-ben 
olaszra is lefordították. Most pedig a negyedik kiadás fekszik 
előttünk, melyet az időközben elhunyt Schanznak a tübingeni 
dogmatikai tanszéken utódja és tudományos szellemének örököse, 
W. Koch rendezett, bővített és javított. 

Schanz apológiájától annak idején sokat vártak. Akik ismerték 
alapos készültségét, szigorú tudományosságát, mellyel másoknak 
hitvédelmi műveit a tübingeni folyóiratban, a Quartalschriftben 
bírálgatta, joggal tételezhették föl róla, hogy ha a katholikus 
igazság mellett síkra száll, a legmodernebb tudományos föl-
szereltségben fog előállani. S várakozásukban nem csalatkoztak. 
Műve első kötetének megjelenése után általánosan elismerték, 
hogy kevés ily nemű munka van, mely annyira a kor színvonalán 
állana s annyi exakt ismerettel bővelkednék, mint az övé. 

Schanz apologiája anyagának, módszerének, céljának meg-
értéséhez szükséges azon szellemi légkörnek az ismerete, melyet 
ő szeme előtt tartott. Oly időben dolgozott művén, midőn úgy 
az exakt tudományok, mint a történetkritika nagy eredményeket 
mutattak föl s a tapasztalat többféle elméletet igazolt. S tudjuk, 
hogy ezen vívmányokat sokan arra igyekeztek kihasználni, hogy 
a hit és Szentírás létjogát és igazmondását megdöntsék. Sokan 
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azt gondolták, hogy áthidalhatatlan ür támadt a természet-, tör-
ténettudomány és a hit, Szentírás között. 

Igaz, hogy az igazság összes forrásai szoros viszonyban 
vannak egymással s az egyik haladása a másikat is befolyásolja. 
Azért a szentkönyvek ismerete mindig kölcsönhatásban volt a 
történeti kutatásokkal s a természet pontosabb ismeretétől is függ. 
S épen ezen állandó érintkezésnek kell konfliktusokat előidézni, 
ha a profán és szent tudományok nem tartanak lépést. 

Az a feszültség, mely a hit és az exakt tudományok között 
kezdetben fönnállott, idő folytán némileg enyhült, de nem tagad-
ható, hogy még ma is bizonyos ellenséges viszony s megférhe-
tetlenség van az ember ezen két nevelője, illetve annak képviselői 
között. A tudomány méltán büszke hódításaira. De a természet-
fölötti, a titkok kizárására vonatkozó merész ígéreteit be nem 
váltotta. S ha emiatt viszont mások a tudomány csődjét hirdették, 
ez nem magát a tudományt, hanem csak azon irányzatot illeti, 
amely vele visszaél s azt cégérül használja vallásellenes bölcse-
lete érdekében. 

A történettudományi kutatások nyomán szintén problémák 
keletkeztek, melyek nemcsak a kritikát érdeklik, hanem a theolo-
giát is, melynek egyik feladata a Szentírásnak helyes értelmezése. 
Évezredek homályából új kulturvilágok emelkedtek ki. A tör-
téneti kutatás nagy föllendülésnek indult segédtudományaival 
(paleografia, nyelvészet, népisme) oly adatokat vetett fölszinre, 
melyek egyes bibliai vagy oly állításokkal, melyeket eddig a 
Szentírás igazi értelmének tartottak, ellenkezésbe jöttek. Arra is 
rájöttek, hogy egyes hagyományok, melyeket a zsidó nép kizáró-
lagos örökségének tekintettek, másutt is megvannak s egyes 
zsidó intézmények paralleljei más, egykorú népeknél is föl-
találhatók. 

Schanz érdeme épen abban áll, hogy oly válságosnak látszó 
időben a szakember alapos készültségével és okos kritikával,— 
elismerve és méltányolva a természet- és történettudomány vív-
mányait— a hit jogát és kötelességét is megvédte s a jól meg-
értett Szentírás és tudomány összhangját igyekezett kimutatni. 
Hangoztatja, hogy a tudomány nem ellensége, vetélytársa, hanem 
hasznos, sőt sokszor szükséges szövetségese a kinyilatkoztatásnak. 
A hit nem fél az igazságtól, bármily oldalról jöjjön is az. A Szent-
írás tárgyilagos tanulmányozása soha sem fogja megdönteni a 
sugalmazás vagy a kinyilatkoztatás tényét, legföljebb arra kény-
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szerit, hogy egyes elavult szisztémákról s oly véleményekről le-
mondjunk, melyek megszokás, előítélet folytán kedvesek lettek. 

Schanz a fősúlyt, mint azt már az alcím «Isten és a termé-
szet» is jelzi, a theologiai alapoknak a természettudományokkal 
való kiegyeztetésére fekteti józan szentírásmagyarázat segítségé-
vel. Módszerének előnye abban van, hogy a legbehatóbban 
méltatja a legkorszerűbb kérdéseket, a darwinizmust, teleologiát, 
monizmust, dualizmust, a világ és az emberiség fejlődését. Az 
istenérveknél azon utat választja, mely alkalmas épen a modern 
természettudományi eredmények megítélésére és fölhasználására. 
Azért a kozmologiai érv a következő csoportokban halad : növény 
és állat, állat és ember, anorganikus és organikus világ, termé-
szet és szellemi-erkölcsi világ. Az előzetes részek az apologia 
és apologetika történeti fejlődésmenetéről, a vallás eredete és 
lényegéről, a természetes istenismeretről szólnak. 

Schanz művében óriási adat van fölhalmozva; tényekre 
támaszkodik, rajtuk igazodik el. Célját szabatosan nem jelöli meg. 
A történet vezetése mellett a legkülönfélébb irányzatok ismer-
tetése közepette vezeti az olvasót az igazsághoz. Ezért az olvasót 
türelmes, fáradságos, önálló szellemi együttmunkálásra készteti. 
Sokszor magának az olvasónak kell a rengeteg adattömegből a 
gondolat- és érvelésmenetet kibogozni. Emiatt sokan igen tömör-
nek, adatszerűnek, földolgozatlannak is találták a művet, de, hogy 
sokat lehet belőle tanulni, azt ezen negyedik kiadás megjelenése 
is bizonyítja. 

A negyedik kiadás terjedelmében bővült, de nem annyira, 
mint azt előre gondoltuk volna. Az átdolgozónak, Kochnak kezét 
azonban megkötötte a könyv természete. Schanz műve nem 
apologetika, hanem apologia, azaz a tartalom megválasztása és 
elrendezése, valamint az érvelés módja már hivő embert tételez 
föl s annak a vezetését vállalja magára s nem olyanokat tart 
szem előtt, akiket először még a hitnek kell megnyerni. Hogy 
nagyobb változtatásokat nem tett rajta, annak egy másik oka az 
elhunytnak azon kifejezett akarata, hogy a könyv lényege és 
szövege lehetőleg szószerint megmaradjon. Nem hallgatja el, hogy 
sok dologban máskép gondolkozik, mint Schanz. Pl. a bibliai 
teremtéstörténet, vízözön, az emberiség korára stb. vonatkozó 
szentírási adatok s a megfelelő tudományos kutatások eredmé-
nyeinek konkordista vagy harmonisztikus kezelését nem teszi 
magáévá (16—20. §§.). De a tulajdonjog megsértését látta volna 
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abban, ha ezeket a részeket gyökeresen átalakította volna. Azért 
általában ezeket a részeket is Schanz apológiájának a szellemé-
ben igyekezett kiegészíteni, tovább fejleszteni. Koch személyes 
fölfogását inkább csak jelzi, de ki nem fejti. így tehát az első 
kötet lényegesen nem változott, de bővült (70 old.). A régi ki-
adásból egyes helyeket megrövidített (szerintünk ezt még több 
helyen is megtehette volna) s mellőzhetetlen természettudományi 
ismeretek s új szentírástudományi szempontok felvételével pótolt. 

Ezeken kívül Koch az egyes paragrafusokat igen nagy 
fáradsággal újra rendezte, számozta, amint azt az egyes paragra-
fusok új tartalomjegyzékei is föltüntetik. Igen nagy szolgálatot 
tett azáltal is, hogy az eredeti nehéz, tömör stílust az egész művön 
át egyszerűbbé, világosabbá, könnyebben érthetővé tette ; a fő-
gondolatokat, érveket kiemelte, egyes részeit újabb adatokkal 
gazdagította, az irodalmi részt bővítette. A negyedik, javított 
kiadást szívesen fogják azok is olvasni, akiket a könyvnek sokszor 
nehezen érthető, a főgondolatokat, érvelésmenetet eléggé ki nem 
domborító részei a tanulmányozástól visszariasztottak. 

Esztergom, Dr. Wiedermann Károly. 

Compendium Theologiae Dogmaticae. Auctore Chrisíiano 
Pesch S. J. T. I.: De Christo legato divino, de Ecclesia Christi, 
de fontibus theologicis 304 pp. (ára fűzve 5-76 K, kötve 696 K) ; 
T. IL: De Deo uno, de Deo trino, de Deo fine ultimo et de 
novissimis 286 pp. (ára fűzve 5"80 K, kötve 6"96 K); T. III.: De 
Verbo incarnato, de B. V. Maria et de cultu sanctorum, de gratia 
et de virtutibus theologicis 303 pp. (ára fűzve 576 K, kötve 6"96 K). 
Nagy Nyolcadrét. Freiburg (Herder). 1913. 

Hogy milyen viszonyban van ez a kompendium Peschnek 
nagy dogmatikájával, a kilenckötetes Praelectiones dogmaticae-
val, ő maga megmondja az első kötethez írt előszóban: Sokak 
kérésére olyan könyvet akart nyújtani, mely csekélyebb terjedel-
mével és szigorúan iskolás módszerével tankönyvnek alkalmas. 
Evégből a sok helyütt szokásos négyéves dogmatikai kurzusnak 
megfelelően az anyagot négy kötetbe osztja, még pedig úgy, hogy 
az első kötetbe került mindaz, ami az apologetikának szokott tárgya 
lenni (e kompendiumban az első kötet elején helyet foglal egy 
rövid traktátus «de religione in genere, de revelatione in genere, 
de criteriis revelationis», mely a Praelectiones-ben nincs meg), 
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a többi háromban (melyek közül a szentségtant tárgyaló negyedik 
nincs az ismertetőnek kezében) a címekben jelzett módon meg-
oszlik a szoros értelemben vett dogmatikának anyaga. Felöleli a 
nagy kiadásnak egész anyagát, ha leszámítjuk az V. kötetnek 
II. traktátusát (de lege divina positiva) és a IX. kötetnek I. és II. 
traktátusát (de virtutibus moralibus, de peccato) — mind oly 
témák, melyeket rendszerint úgysem a dogmatikában szokás 
tárgyalni. 

Az előszóban kilátásba helyezett iskolás módszer abban áll, 
hogy a szerző mindenütt tételekből, illetve propositio-kból indul 
ki, ezeket megmagyarázza (status quaestionis), bizonyítja a Szent-
írásból, a szentatyákból, zsinati határozatokból és ha lehet, ex 
ratione. Azután ellenvetéseket tesz, melyekben többnyire hatá-
rozottan tekintettel van a korszerűségre, nevezetesen a racionaliz-
mus, a dogmatörténeti evolucionizmus és a modernizmus támasz-
totta nehézségekre s azokra megfelel, még pedig az iskolás 
dialektika distinguo, concedo, nego formáival, azután szükség 
szerint scholionok és korollariumok következnek. Ez a módszer 
föltétlen helyeslést érdemel, mert szabatosságot, áttekinthetőséget 
és tömörséget visz bele a tárgyalásba. Elég sajnálatos, hogy ma 
a profán tudományok közül általában csak a matematika követi. 
Mindössze az ellenvetéseknek az imént említett sablon szerinti 
megoldása nem látszik épen szükségesnek, mert a többnyire 
dogmatörténeti vagy exegetikai nehézségek és ennek következté-
ben a feleletek is csak erőltetve szoríthatók bele a szillogisztikus 
formába; maga a szerző is ilyen esetekben többnyire átlépi a 
formák kereteit. 

Hasznos bővítés a Praelectiones-szel szemben, hogy minden 
titulushoz szakirodalom van csatolva, melyért hálásak vagyunk, 
ha itt-ott kevésbbé értékes művekkel találkozunk is. A művön 
végigvonuló gyakori irodalmi utalások betekintést adnak a mai 
hittudományos üzem műhelyébe; föltűnt, hogy szerzők olykor 
régi kiadásokban vannak idézve. 

Peschnek tudós és tanári kiválóságai, melyeket a Praelectio-
nesből és egyebünnen jól ismernek e folyóirat olvasói, neveze-
tesen széleskörű, szolid tudása, mérsékelt, körültekintő Ítélete, 
világos szerkesztése és kitűnő latinsága e kompendiumban is a 
legteljesebb mértékben érvényesülnek. Egyes állításokra vagy 
desideratumokra nézve részletekbe bocsátkozni egy ilyen jellegű 
könyvvel szemben talán nem volna indokolt. Aki egy tárgykörrel 
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huzamosabb ideig foglalkozik, annak lehetetlen mindenben egyet-
érteni másokkal, de annál inkább van módjában méltányolni az 
ilyen mesteri munkát. Oly biztonsággal és könnyedséggel csak 
az írhat dogmatikát, aki úgy rendelkezik annak anyaga fölött, 
mint az immár négy évtizede folyton ezen a téren az első sorok-
ban dolgozó szerző. Biztos, hogy e kompendiuma is megtalálja 
a maga útját a tanulókhoz; tanároknak és kész theologusoknak 
pedig kapóra jött e rövid és megbizható összefoglalás. Terje-
désében nagy segítségére lesz bámulatosan olcsó ára és kitűnő, 
a kevésbbé jelentőst apróbb szedéssel föltüntető kiállítása. 

Budapest. Dr. Schütz Antal. 

Drei Grundlehren des geistlichen Lebens. Von Moritz Mesch-
ler S. J. Freiburg im Breisgau, Herder. II. Auflage. Nyolcadrét. 
X. és 171 lap. Ára fűzve 2"40 K. 

Szent Alajos klasszikus életírójának neve évtizedek óta 
ismerős és jóhangzású mindazok előtt, akik a német aszketikus 
irodalommal foglalkoznak. P. Meschler az elmúlt évben töltötte 
be életének 80. évét s munkás életének öregestéjére érvén, jelen 
könyvében mintegy szellemi örökségét1 adja egy hosszú élet 
tapasztalatainak a lelki élet terén. Könyvét az aszkézis zseb-
könyvének nevezi, Ascese in der Westentasche. 

Ha P. Meschler iratait mindig jellemezte az egyszerű s 
mégis lebilincselő előadás és világos gondolatmenet, úgy tűnik 
nekünk, mintha ezen előnyöket még inkább belevitte volna jelen 
művébe. 

Ezzel nemcsak korunknak szelleméhez kívánt alkalmazkodni, 
amelyről szerző mondja, hogy szeret mindent, ami az élethez 
tartozik, egyszerűen, könnyen kezelhetően és gyakorlatiasan fel-
fogni, — hanem a magunk életéhez is. Hiszen ennek is jellege, 
hogy az évek multával magunk is rendkívül egyszerűkké leszünk. 
Egész életbölcseségünk egyetlen mondatban kristályosodik ki, 
mely egész szellemünk fölött uralkodik, egész életünket hor-
dozza és igazgatja. Mennél közelebb jutunk végcélunkhoz, Istenhez, 
annál többet veszünk fel az Ő isteni egyszerűségéből. Míg végül 
az egy Isten lesz mindenünk. 

Épen így vagyunk az isteni igazsággal. Egyben mindenünk 

1 Tényleg azzá lett. Az agg szerző azóta meghalt. (Szerk.) 
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ez. Egyetlen igazság, ha komolyan és gyakorlatiasan megragadtuk, 
elégséges arra, hogy bennünket szentté tegyen. 

Ennek az egynek, amelynél szebbet és jobbat e földön nem 
lelhetünk, a lelki életnek alapelvét Szent János apostol egy mon-
datba foglalta: «Diligite!» Az aszkéta-élet nagy mesterei s szer-
zetesfiaik, kivált Nyugaton, a keresztény élet alaptanát kettős 
elvben tették le: «Ora etlabora!» Scupuli Lőrinc ugyanezt négy 
rövid intelembe [foglalta, P. Meschler pedig három eszközre 
mutat rá, mint a lelki élet quintessenciájára; ezek: az imádság, 
önmegtagadás és az Úr Jézus Krisztus szeretete. E hármas tétel, 
melynek egyes részei között benső kapcsolat van, az egész lelki 
életnek fogalmát s gyakorlati átélését magába foglalja. 

Szépen mondja szerző az imádságról, hogy az «minden 
jónak kezdete az emberben». (1. 1.) «Az imádság az, ami Istennek 
országát e földön fönntartja» (8. 1.) s ép' annyira szükséges, mint 
a kegyelem. Nélküle nincs lelki élet, nincs kegyelem, nincs üdvös-
ség. (9. 1.) Az imádság «lassankint az egész embernek gondola-
tait, nézeteit, akaratát s érzéseit átváltoztatja. Az ember imádkozik 
s észrevétlenül más emberré lesz. Mily nehéz egy darab hideg 
vasat megdolgozni; tedd tűzbe s egy kézcsavarással azt csinálsz 
abból, amit akarsz. Imádkozzál és folytasd imádságodat s minden 
szenvedélyedet békóba vered». (15. 1.) Külön fejezetek szólnak 
az imádság hatalmáról, a szóbeli és elmélkedő imádságról, a 
helyes imádság kellékeiről, az imádság szelleméről. De ha az 
imádság, minden jónak kezdete bennünk, Istenhez való viszo-
nyunkat rendezte, szükségünk van az önmegtagadásra is, mert 
ez ad lelki életünknek biztos és örvendetes állandóságot. Nélküle 
semmiféle erényre szert nem tehetünk, lelkűnkön Istennek képét 
ki nem alakíthatjuk, az aszkézis útján egy tapodtat előre nem 
mehetünk. Imádság nélkül nincs erőnk az önmegtagadáshoz, ön-
megtagadás nélkül még imádkozni sem tudunk. (49—105. 1.) 

Imádkozni ugyan és Istennel társalogni szép, szivünket rend-
ben tartani s uralkodni fölötte, hogy Istennek társaságára méltó 
legyen, fönséges, mégis adott esetekben olykor mindakettő nehéz. 
Ekkor jő segítségünkre a szeretet s megkönnyít mindent. Ezt a 
szeretetet az Isten Fiának imádandó alakja táplálja bennünk, 
Őhozzá vezetnek bennünket a 109—167. oldal emelkedett fejtege-
tései. Ha Őt megtaláltuk, elmondhatjuk Szent Ágostonnal: «Vo-
cabimus et videbimus, videbimus et laudabimus, amabimus et 
laudabimus. Ecce quod erit in fine sine f ine». . . 
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így fejti ki szerző a három alapelvet rövid, jól kitervezett 
s mélyértelmü tárgyalásokban. Az egyes sententiák velősek, sok-
helyütt axiomaszerűek, de az axióma töredezettsége, szaggatott-
sága nélkül. 

Nem állhatjuk meg, hogy M. könyvének az imádság erejé-
ről szóló szép részletét ne közöljük. «Mily nagy az imádság 
hatalma, mely a keresztény dinamika mozgatója; csak annak tör-
vényeit kezelni értenők! Általa az ember a Szentháromság-Isten 
tanácsában, ahol a világ összes ügyei tárgyaltatnak, nyer helyet». 
Nincs ügy, amelybe bele nem szólhatna. így csinálja imádságával 
az egyszerű, alázatos keresztény a világtörténetet. «így volt ez 
mindig. A kereszténység esélyei nem csupán a Pons Milvius 
mellett vívott ütközetben dőltek el, sem egyedül a hitvallók szen-
vedéseinek helyein, hanem a csöndes síralagok templomaiban is, 
ahol a keresztény nép imádkozott, meg azután a Remete szent 
Pál pálmája alatt s a Szent Antal apát barlangcellájában». (17. 1.) 

Aki azt az egészséges, szókimondó, alkut nem ismerő, de 
józan, erőteljes és derűs aszkezist, amelyet nálunk Alba Regia 
püspöke hirdet, szereti, az P. Meschlernek könyvében kedves és 
értékes lelkiolvasmányra fog találni. 

Budapest. Némethy Ernő. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 56 



Ú J S Z Ö V E T S É G I B I B L I K U S S Z A K S Z E M L E . 

1. — Bibliai régiségtan. 
Hugues Vincent—F. M. Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, 
d'archéologie et d'histoire. Fascicules II. et III. Paris, Librairie 

V. Lecoffre. 1914. (XX és 419 lap. 17 frank.) 

Vincent és Abel neve nem ismeretlen a biblikusok előtt. 
Mindkettő a szent Domonkos-rendű atyák jeruzsálemi biblikus 
iskolájának tanára; Vincent archaeologus, Abel a topographiát, 
kopt és görög nyelvet tanítja. A Revue biblique internationale-
ban és másutt megjelent számos értekezésen kívül Vincent nevét 
különösen Kánaánról írt kiváló munkája tette híressé (Canaan 
d'après l'exploration récente. Paris, 1907.), Ábelét pedig a Holt-
tenger egész vidékének pompás leírása (Une croisière autour 
de la Mer Morte. Paris, 1911.). 

Jelen munkájuk monumentális alkotásnak készül. A régi 
bibliai és az újabb, a bibliai kornál későbbi Jeruzsálemnek kimerítő 
leírását akarják megadni, a régi és újabb források és főleg 
archaeologiai kutatások nyomán. A feladat rendkívül érdekes 
biblikus, történeti és régiségtani szempontból egyaránt. Hiszen 
Jeruzsálemnek története a legszorosabban összeforrott az ószövet-
ségi választott népnek, és magának a megváltás előkészítésének 
és végrehajtásának történetével, Jeruzsálemet látni volt az ószövet-
ségi jámbor zsidó vágyainak netovábbja, e városhoz fűződnek 
az Úr Jézus életének legmegrázóbb és legdicsőségesebb ese-
ményei, s ott ringott a kereszténység bölcsője. Sőt jelentőségét e 
város még a Titus-féle rettenetes isteni ítélet után sem vesztette 
el; római kolónia lett, majd mint a hamvaiból újraéledő főnix-
madár szent emlékeivel, templomaival egyaránt vonzotta a keresz-
tény zarándokokat, a keresztes lovagokat, sőt, mint a mohamedán 
világnak egyik szent városa, az izlam híveit is. Nem csoda, ha 
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a tudományos ásatások is megindultak Jeruzsálemben és környé-
kén, és Vincent s Ábel könyve már szinte egy évszázad kutatá-
sainak eredményeit dolgozhatja fel. 

A tudós szerzők azt tervezik, hogy négy, átlag 200—200 
oldalra terjedő füzet a régi Jeruzsálemet fogja leírni az I. kötet-
ben, négy más, hasonló terjedelmű füzet pedig az új, vagyis a 
biblikus kor után való várost. Tavaly jelent meg az I. kötet első 
füzete ; a most megjelent kettős füzet a II. kötet első felét képezi. 

A munka kiállítása rendkívül Ízléses és gazdag. Nagy 
nyolcadrét alakja van, egy-egy oldal két oszlopra osztva, és bár 
magában a szövegben is igen sok a kép (az első füzetben 40, a 
jelen kettős füzetben 160), minden füzet mellett külön diszes, 
néha többszínű fotográfiákat találunk (az első füzetnél 19, a má-
sodiknál 43). Az alaprajzok oly részletesek és pontosak, hogy a 
mértanban nem szakember is a legnagyobb könnyűséggel igazodik 
el azokon s így a munka olvasásakor igazán beleéljük magunkat 
azon áldott helyekbe, melyeket a szerzők, saját tapasztalásukból 
oly vonzón, lelkesen tudnak leírni. A könyv történelmi részeit 
Abel, a régiségtaniakat Vincent dolgozta ki. De nem elégedtek 
meg pusztán az ásatások eredményeinek közlésével; mindenütt, 
ahol szükéges, közlik a régi görög, latin, arab és szír írók mű-
veinek odavágó helyeit. Rendszerük a következő : kiindulnak az 
evangelium elbeszéléseiből és ezek adatait a kérdéses helyre 
alkalmazzák ; kutatják, van-e ott valami emlék vagy legalább rom, 
melyből tovább lehet okoskodni ; földerítik az ősrégi hagyo-
mányt, azt századról-századra követik s fokról-fokra megállapítják 
az esetleg kifejlődött legendákat és jámbor hiedelmeket is. 
A XIII. századtól kezdve már könnyebb a munka, Assisi szent 
Ferenc lelki fiai az egyes szentélyeknek és ezek történetének 
mindenkor hű őrei voltak. Igen óvatosak Ítéleteik megállapításá-
ban; sehol elhamarkodásnak nem találjuk nyomait. 

Az I. kötet első füzete tavaly jelent ugyan meg, de az ismer-
tetés teljessége végett erről is szólunk. Szerzője Vincent. A mű 
terjedelme XII és 196 lap (ára 8-50 frank), és kizárólag a régi 
Jeruzsálem topográfiáját adja elő. Ismerteti a munka egész tervét 
és Josephus Fluvius munkáiról, mint történeti kútforrásról igen 
részletesen beszél. Majd olvassuk Jeruzsálem fekvésének leírását, 
geologiáját, éghajlati viszonyait s a régi város helyrajzát. Külö-
nösen érdekes a könyvnek azon része, mely Sionról és Dávid 
városáról beszél, s amelyben az Ophel hegyén végzett ásatások 

56* 
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alkalmával felfedezett alagutat a bibliai (Sám. II. 5, 8.) lins-sal 
egynek veszi. Majd a Kir. III. 9, 15-ben említett ai>a-nak helyé-
ről és az Ophelről szól. Ezzel véget ér az első füzet. 

A most megjelent rész de Vogüé marquisnak, a francia 
tudományos akadémia tagjának s a szerzőknek bevezetése után 
három «könyv»-re oszlik; az első Aelia Capitoliná-ról beszél 
(1—88. lap), a második a szent sír templomáról (89—300. lap), a 
harmadik az Olajfák hegyének szentélyeiről (301—419. lap). 

Az első könyv három fejezete teljesen Vincent tollából került 
ki. Miután leírta, milyen volt egy római colonia, földolgozza 
mindazt, amit Aelia Capitolináról, a régi írókból és az ásatások-
ból tudunk. Igen részletesen leírja azon emlékeket, melyeket az 
úgynevezett orosz Sándor-féle hospitium és a kopt kolostor terü-
letén találtak. 

A második könyv nyolc fejezete közül az első hármat 
Vincent, a többit Abel irta. A könyv elbeszéli, amit a szent 
sírról az evangelium mond, leírja a mai épületet, a rotundát, 
bazilikát és a hozzá tartozó kápolnákat és előadja, mit monda-
nak caesareai Eusebius és a mai maradványok a régi, Nagy 
Konstantin-féle bazilikáról. Majd öt fejezetben olvassuk a szent 
sír templom történetét 614-ig, midőn a perzsák a szent várost 
hatalmukba kerítették, 614-től 1009-ig Constantinus Monomachus 
restaurálásáig, végig követjük a restaurálás történetét, a keresz-
tesek korának viszontagságait és a XII. századtól napjainkig 
lefolyt eseményeket, melyeknek a földkerekség legszentebb 
temploma dicsőséges-gyászos színhelye volt. 

A harmadik könyvből három fejezet Ábelé, egy Vincenté. 
E könyv először a Qethsemani kertet írja le, amint azt az evan-
géliumok és a XIX. századig lefolyt történelem feltüntetik. Majd 
az Olajfák hegyének első szentélyeire tér át, leírja az Eleona és 
a Mennybemenetel templomait alapításuktól 614-ig és 614-től 
napjainkig. ^ ^ 

Az ismertetett kötet még alig hagyta el a sajtót, máris 
nyomon követte egy másik, ugyancsak régen tervezett könyv 
ugyanazon szerzőktől. Cime: Bethléem. Le Sanctuaire de la Na-
tivité. Paris, Librairie Lecoffre. 1914. (XI és 216 lap, 22 külön 
táblával és 46, a szöveg közé nyomtatott képpel. Ára 25 frank.) 

Amint Jeruzsálem szentélyei érdeklik a hivő keresztényt, a 
tudós archaeologust és történetbuvárt, úgy a kedves Bethlehem 
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szentélye is már réges-régen vonzotta a lelkeket. Milyen korból 
való a mai templom? Milyen volt a története? Oly kérdések, 
melyekre igen sok eltérő választ hallottunk. Pedig a bethlehemi 
szentély dacolt legjobban az idők viharával, Palesztina régi 
templomai közül ez őrizte meg legjobban eredeti jellegét, oly-
annyira, hogy sokan nem is akartak lényeges, Nagy Konstantin 
kora utánról való változtatásokat megengedni. De Vogüé marquis 
1911-ben személyesen tanulmány tárgyává tette a bethlehemi 
bazilikát, de mivel ügyei másfelé szólították, a munka folytatását 
és befejezését a jeruzsálemi biblikus iskola két tudós tanárára, 
Vincentre és Ábelre bizta. Hosszú, a legapróbb részletekre kiter-
jedő kutatás után arra a meggyőződésre jutottak, hogy Nagy 
Konstantin épületét Justinus császár átalakította, a narthex, a kórus 
megváltoztatása stb. tőle valók. Búvárkodásuk eredménye a francia 
«Académie des Inscriptions et Belles Lettres» helyeslésével talál-
kozott az 1913. április 25-én tartott gyűlésen. 

A könyv öt fejezetre oszlik; kettőt Vincent, hármat Abel 
irt. Az első fejezet (La grotte de la Nativité avant Constantin) 
történelmi áttekintést nyújt mindarról, amit az evangelium, az 
első századok írói és az apokrifek Jézus születési helyéről mon-
danak. Majd következik a bazilikának részletes leírása (La basilique 
de la Nativité) és a Nagy Konstantin-féle mű későbbi átalakítása 
(Restauration du monument constantinien). Az archaeologiai részt 
a történelmi fejtegetés követi; a IV. fejezet Nagy Konstantintól 
a keresztesek koráig írja le a templom történetét, az utolsó pedig 
(Histoire du sanctuaire, des Croisades à nos jours) a keresztesek 
korától napjainkig. 

Aki kezébe veszi e munkát, nem egykönnyen fogja azt 
letenni. Szinte átéli korszakról-korszakra e drága szentély törté-
netét, lelke megindul azon sok viszontagság láttára, melyeken a 
bethlehemi bazilika tizenhat évszázad alatt keresztül ment; és 
lehetetlen, hogy fel ne ébredjen benne a vágy: meglátni, avagy 
viszontlátni azt a helyet, ahol az örök Ige emberi természetben 
megjelent. SJ * * * 

A leírás, melyet e sorokban nyujtottunk, még csak a könyvek 
vázlatának sem mondható; csak rövid fölsorolása az egyes feje-
zeteknek. De ez már maga is sejteti a munkák gazdag tartalmát. 

A diszes munkákat ajánljuk mindenkinek, aki a szent helyek 
története iránt érdeklődik. 
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Az archaeologia terén még két alapos munkáról szólunk: 
Caldecott, Herod's Temple. London, 1913. 412 1. (6 shilling) és 
Scrimgeour, Nazareth of to-day. London, 1913. (3 s. 6 d.) Az 
utóbb említett szerző nyolc évig lakott Názárethben s így bőven 
volt alkalma személyesen gyűjteni adatait. 

2. J é z u s é l e t e é s az ő s k e r e s z t é n y s é g . 

Azon számos új munkából, melyek Jézusról, életéről és tanításáról 
megjelentek, a következőket említjük meg. 

Oerhardt O. Das Datum der Kreuzigung Jesu Christi 
geschichtlich-astronomisch berechnet. Berlin, 1914. IV. és 82.1-50 m. 
Ha nem is fogadhatjuk el a szerző összes állításait, el kell ismer-
nünk, hogy igen sok adatot hordott össze s a kérdésről nagyon 
áttekinthető, világos képet nyújt. 

Szép, tanulságos modorban írta meg Jézus eschatologiáját 
Jackson, The eschatology of Jesus. London, 1913. XIX és 378 1. 5 s. 

A katholikus dr. Benz Károly az Úr Jézus állásfoglalását 
tárgyalja az ószövetségi törvénnyel szemben: Die Stellung Jesu 
zum alttestamentlichen Gesetz. (Biblische Studien, 1914. VIII. és 
74 lap. 2*40 m.) Munkája három szakaszra oszlik: Jézusnak tör-
vénytisztelete, a törvénynek erkölcsi tökéletesítése, a tökéletes 
Isten-tiszteletnek hirdetése és előkészítése. 

Valóban tudományos értékű munkákban tárgyalták az ős-
kereszténység vallástörténeti problémáit Krebs E. Das religions-
geschichtliche Problem des Urchristentums. Münster, 1913.,— Karge 
P. Babylonisches im Neuen Testament (ugyanott), — Faber, 
Buddhistische und neutestamentliche Erzählungen. Leipzig, 1913. 

Sajnos, de jellemző, hogy a már számtalanszor megcáfolt 
természetes és mythikus magyarázat a rationalista protestáns 
táborban még mindig követőkre talál. Hogy a természetfölötti 
rendnek és főleg a csodáknak tagadása az exegesis terén mily tudo-
mánytalan eljárásra vezethet, eléggé mutatja Haupt Walter-ntk 
munkája: Worte Jesu und Gemeindeüberlieferung. Eine Unter-
suchung zur Quellengeschichte der Synopse. Leipzig, 7-50 márka. 
Alaptétele, hogy amit az evangélisták Jézus szavaiként közölnek, 
annak nagyobb része későbbi eredetű: vagy a keresztény hit-
községeknek, vagy az evangélistáknak tanítása. Bizonyos alap-
iratot (— G) ismer fel, melyből mind a három synoptikus merí-
tett s amelyet legjobban Lukács evangeliuma őrzött meg (ezt 
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tartja Spitta is.) G-t használta Márk, Márkot és G-t Máté és 
Lukács. Emellett azonban más régibb forrás is létezett, Q, mely 
főleg beszédeket tartalmazott, míg G inkább történeteket. Q há-
rom csoportra osztható: Q i = a tanítványok beszédei, Q 2 = vi-
tázó beszédek a farizeusok ellen és Q 3 = a hitközség tanításai. 
Emellett még más, külön hagyományok (S) is léteztek. Jézus 
történelmi alakja csakhamar elhalványodott azzal, hogy Istennek 
és messiásnak kezdték hinni. G-nek célja épen Jézusnak átisteni-
tése. Q 1 zsidózó, Q2 mérsékelten zsidókeresztény, Q 3 általános 
jellegű és már alig ismeri Jézus történetét. — Hogy merész állítá-
sait kétségtelen érvekkel bizonyítania is kellene, arra a szerző 
nem gondol. Hogy e fölfogás történelmi, kritikai és lélektani 
szempontból egyaránt mennyi lehetetlenségbe ütközik, minden 
elfogulatlan biblikus tankönyv eléggé kimutatja. 

Nagy kár, hogy még oly elmék is, mint Bousset V. (Kyrios 
Christos. Oeschichte des Christusglaubens von den Anfängen des 
Christentums bis Irenaeus. Göttingen, 1913. XXIV és 474 1.) 
Jézus életében és a kereszténységben mindenáron a keleti myste-
riumvallásoknak, fantasztikus spekulációknak, az új-pythagoráis-
musnak stb. hatását akarják fölfedezni. Mintha a keresztény val-
lásban semmi eredetiség nem volna ! Bousset szerint a palesztinai 
őskeresztény hitközség csak az ember fiának tanát ismerte s a 
Dániel könyvében leírt ember fiának (7, 14.) vonásait Jézusra vitte 
át. Pál hellén befolyás alatt megalkotja a megváltásról szóló tant, 
de még nem tudja, hogy Jézus Isten fia volna. Jézust az isten-
fiúság méltóságára János apostol emeli. Az Apostolok Cseleke-
detei, a pásztorlevelek, Jakab levele s a Jelenések könyve az 
apostoli kor után eredtek. Az olvasó önként is csak arra gon-
dolhat, hogy mennyit kell elhinnie annak, mily sok be nem 
bizonyított, sőt bizonyíthatatlan, a történeti kutatásokkal és tények-
kel merőben ellentétes hypothesist kell elfogadnia annak, aki az 
őskeresztény irodalom hitelességét és az ebből folyó igazságokat 
nem akarja elfogadni! Hasonlóan keleti eredetű vonásokat lát a 
kegyelemről szóló tanban Wetter, Charis. Ein Beitrag zur 
Geschichte des ältesten Christentums. Leipzig, 1913. 224 1. Irá-
nyára nézve jellemző az az állítása, hogy szent Pál tanát a 
katholicismus soha sem értette meg; erre csak Luther volt képes. 

Weiss (Das Urchristentum. I. rész 1—3. könyv, Göttingen, 
1914. IV és 416 1. 7-60 m.) az apostoli kor történetét adja elő a 
negativ biblia-kritika alapelvei szerint, rideg következetességgel 
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levonva a végső eredményeket is. Ezzel eléggé jellemeztük 
munkáját. 

3. Introductio , szövegkri t ika é s nye lvészet . 
A történet-kritikai (introductiós) munkák nagy számából a követ-

kezőket emeljük ki. 
Katholikus részen figyelmet érdemel Hilberkönyve: Einleitung 

in die Hl. Schrift des Neuen Testamentes. Brixen, 1913. 2. kiadás, 
II és 164 lap. Ára 3'80 kor. Rövid, de tartalmas tankönyv. Protestáns 
részről Jülicher A. Einleitung in das Neue Testament, Tübingen, 
1913. jelen 5. és 6. kiadása a megelőzőnek változatlan lenyomata. 

Tankönyvnek készült Allen és Grensted könyve is: Intro-
duction to the books of the New Testament. Edinburgh, 1913. 

Az Apostolok Cselekedeteinek bécsi kopt kéziratát Wessely 
ismertette : Die Wiener Handschrift der sahidischen Acta Aposto-
lorum. Wien, 1913. 123 1. és 1 tábla; a turini egyetem evan-
gelium-kódexének mását (facsimile) pedig ugyanez a turini 
egyetem adta ki: II Codice evangelico della Biblioteca Univer-
sitaria naz. di Torino. — Vogels a Codex Rehdigeranust adta ki 
a Collectanea Biblica Latina vállalatban (Róma, XLVI és 300 1. 
3 táblával), az angol Buchanan szent Pál leveleit a Codex Lau-
dianus szerint : The Epistles of Paul from the Cod. Laudianus. 
London, 1914. és Henning a Codex Carolinus töredékét: Der 
Wulfila der Bibliotheca Augusta zu Wolfenbüttel (Codex Caro-
linus). Hamburg, 1913. A számos angol bibliafordítást (Lattey, 
Moffatt, Weymouth, Clarke tollából) csak épen megnevezzük. 

Dr. Maichle Albert Das Dekret «De editione et usu sacro-
rum librorum» cím alatt Freiburgban 1914-ben kiadott könyvé-
ben (XVI és 118 oldal, 2-60 m.) a trienti zsinat azon határozatá-
nak történetével foglalkozik, melyet az a IV. ülésben a Vulgatára 
nézve hozott. A tudós szerző tolla alatt megelevenedik szemünk 
előtt a XVI. század első felének biblia-mozgalma, tisztán látjuk 
az önkényes bibliafordítások és bibliamagyarázások egész töm-
kelegét, melyek, ha a legfőbb tanító tekintély vétót nem mon-
dott volna, komolyan veszélyeztethették volna a hit egységét is. 
A szerző azonban arra is rámutat, hogy a trienti decretum nem 
dogmatikus, hanem egyházfegyelmi jellegű. Rendkívül érde-
kesen rajzolja meg a zsinati határozat előkészítését, az előzetes 
tanácskozásokat, a pro és contra véleményeket stb. 

Schmoller A. kiadta atyjának, Schmoller O.-nak átdolgozott 
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konkordanciáját az újszövetség görög szövegéhez: Handkonkor-
danz zum. griechischen Neuen Testament. 4. kiadás. Gütersloh, 
1913. IV és 501 lap. 5 márka. Az újszövetségi görög nyelv gram-
matikáját újabban Deb runner A. adta ki, átdolgozva Blasz Frigyes-
nek 1902-ben megjelent munkáját: Friedrich Blass's Orammatik 
des neutestamentlichen Griechisch. 4. kiadás. Göttingen, 1913. 
XVI és 346 1. 7-20 m. — Cremer H. — Kögel J. folytatták az újszö-
vetségi görög nyelv theologiai szótárát: Biblisch-Theologisches 
Wörterbuch der neutestl. Gräzität. Gotha, 1913. A most meg-
jelent részlet KXfjpoç-tôl Noôç-ig tart. 

A folyóiratokról a legközelebbi szemlében lesz szó. 
Nagyvárad. Dr. Pataky Arnold. 

A Z A Q U I N Ó I S Z E N T - T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
1914. november 25-én tartott felolvasó ülés. 

Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 1914. november 25-ikén 
délután 5 órakor a központi papnevelő-intézet dísztermében ren-
des havi felolvasó ülést tartott, melyen jelen voltak: Dr. Székely 
István udv. tanácsos, elnök, dr. Giesswein Sándor, dr. Kiss János, 
dr. Hanauer István, dr. Kmoskó Mihály, dr. Martin Aurél, 
dr. Schütz Antal, dr. Saly László, dr. Weber Pál, dr. Strommer 
Viktorin, Fieber Henrik, Hajós József, dr. Madarász István, dr. Zá-
borszky István, dr. Hadzsega Bazil és többen mások. 

Az ülés főtárgya Hajós József rendes tag felolvasása volt a 
következő címmel : Az érzékelő lélek az új kísérleti élettan vilá-
gításában. A felolvasó az életjelenségek magyarázatával foglal-
kozott s rámutatott arra, hogy merőben mechanikus úton nem 
magyarázhatók, hanem az életjelenségek oka csak életkedv lehet, 
amely titokzatos anyagtalan való, ens sui generis, anyagtalan 
állag, de mégis, legalább az alsóbbrendű állatoknál, biztosan 
megoszlik, tehát osztható. A felolvasáshoz hozzászóltak dr. Kiss 
János, dr. Madarász István és dr. Székely István, amint következik: 

Dr. Kiss János: Hangoztatom e kérdés fontosságát, mert, 
ha Aristotelesnek a psycheről alkotott elméletét elfogadjuk és 
azt nem-kiterjedtnek és egységesnek vesszük, akkor ezen elmélet 
és a felhozott tények között bizonyos ellentét látszik. 

A felolvasó álláspontját magamévá teszem, mert eltekintve 
attól, hogy mind úgy történtek-e a felhozott tények, mint ahogy 
az egyes szerzők állítják, fennmaradnak bizonyos esetek, mikor 
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több élőből egy lesz, így kivált és legnagyobb mértékben a 
szaporodás tényénél, melyben két mozzanat van: 1. a szétválasz-
tás, t. i., hogy egy lényből több lesz; 2. több lényből egy lesz, 
mert a magasabb rendű élőknél két külön nemű egyéntől szár-
mazik az utód. Első tekintetre úgy látszik, mintha itt ellentét 
volna, azonban mindezt meg lehet érteni az egyszerű és nem 
kiterjedt psyche jól elgondolt fogalmából. Mert Aristoteles a lélek 
egyszerűségét csak ellentétül állítja a testek összetettségével 
szemben. Hogy azonban miben áll a lélek egyszerűsége, azt 
közelebbről nem tudja megjelölni, de nem is lehet, mert a tapasz-
talatot meghaladó dolgokról csak összetett fogalmaink lehetnek, 
ugyanis a tapasztalati fogalmakhoz egy /zm-et teszünk. Tehát a 
psyche nem anyagi dolog és nem azonos a testtel és mint élet-
erő nem azonos az anyag erőivel, hanem több és uralkodik a 
testen. A paradoxont talán így el lehet tüntetni. A tény azonban 
bizonyos, hogy a psyche megoszlik. 

A felolvasó szerint az emberi lélekre ez nem áll, mert ez 
a lélek egyúttal szellem is. Tehát, ha az emberi szervezettől 
valami elválik, akkor az nem él. Ezt nem kell okvetetlenül állí-
tani, mert ha az emberi lélek szellem is, mégis tartalmazza azt, 
amit az alsóbbrendű lelkek s ezért okozhat olyan valamit, amit 
az alsóbbrendű lélek okoz, tehát egyes részek fennmaradásához az 
érző és tenyésző életben. Tehát nincs kizárva, hogy a szellemi 
lélek lehetővé tegye azt, hogy egyes részek különválván, alsóbb-
rendű életet folytassanak. 

Dr. Madarász István: A felsorolt kísérleteket három osz-
tályba sorozhatjuk. Az elsőbe tartoznak azok, melyek egy kiala-
kított szerv életét tartják fenn. Ezt a sejtben levő tartalékenergia 
továbbműködésével magyarázom s itt semmiféle psychikai meg-
oldást nem kell föltételezni. A másodikba tartoznak a más lénybe 
átültetett szervek. Ezt a gazdaállat tartja fenn és itt sem látom 
szükségesnek az életelv megoszlását. Csak ott látom ezt szüksé-
gesnek, ahol a sejtmag oszlik ketté s ez a harmadik eset. 

Dr. Székely István : Azon esetekben, mikor a levágott szerv 
életműködését tovább folytatja, nem tartom szükségesnek a psyche 
megoszlására gondolni. Magukban életképtelen szervek nem élhe-
tik túl az egységes szervezetet. Meg kell gondolni, hogy min-
den egyes szerv tulajdonképen egy magasabbrendű gépezet, 
melyet a lélek mozgat; mikor a szervet az anyatesttől elválaszt-
juk, megszakad a mozgató és mozgatott közötti összefüggés, de 
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az elválasztott szerv physiologiai felépítése megmarad. Mint 
például az órát a rúgó mozgatja, ehelyett azonban alkalmazha-
tok valami más mozgató erőt is. így van a szerveknél is. 

Nehezebb eset a megoszlás és pedig az az alakja, mikor 
két új individuum származik s ezt a problémát maga a termé-
szet vetette fel a szaporodás ténye által. Itt áll elő az a kérdés, 
hogy megoszlik-e a lélek vagy sem. Ez tiszta metaphysikai kérdés. 

A lélek egyszerűségének hangoztatásánál nem szabad ma-
thematikai egyszerűségre gondolnunk. Az egyszerű nem egyéb, 
mint kiterjedés nélkül való. Mathematikailag egyszerű csak a 
pont, melynek egyáltalán nincs kiterjedése. De ha az Istent egy 
pontnak képzelem, akkor ez az ellenkezője lesz annak, amit vég-
telensége alatt értünk. Istenben nincs meg a végtelenségnek az 
az alakja, amit térbeli kiterjedésnek nevezünk. Itt tehát az egy-
szerűség alatt substantialis egyszerűséget értünk. 

Ugyanez áll az emberi lélekről is. A scholastikus bölcselet 
szerint anima est tota in corpore et in qualibet ejus parte, vagyis 
a lélek addig terjed, ameddig a test és ennélfogva képes egy 
bizonyos kiterjedésre, mely azonban nem azonos a test kiterje-
désével, ahol az egyes részek egymáson kívül vannak. 

A lélek egyszerűsége megvan a növényi, állati és emberi 
életelvnél is, csakhogy ezek természetének megfelelően máskép 
és máskép. Ha az egyszerűségnek három fokozata már van, 
akkor lehet több is, tehát a lélek minden egyes osztályában más 
fokozata van az egyszerűségnek. 

A fő nehézség az emberi léleknél van. Theologiai szem-
pontból megoldjuk a kérdést a creatianismus elfogadásával. Olyan 
magas Organismus, amilyen az emberé, még az állatnál sem 
oszolhatik meg, mert ilyen szervezetnél az életműködéshez az 
összes szervek működésére szükség van, már pedig minden meg-
oszlás, mely lényeges szervet választ el a szervezettől, megöli 
azt, nem mintha a szövetek lennének életképtelenek, hanem, mert 
szükséges az összes szervek együttműködése. 

Ami azt illeti, hogy az egyes elválasztott szervek folytatják 
életműködésüket egy más szervezetben anélkül, hogy a lélek is 
megoszlanék, ez már meg van oldva részben azáltal, hogy 
az elválasztásnál physiologiai túlélés történik s erre nem szük-
séges a lélek megoszlását felvenni, hanem azt lehet gondolni, 
hogy ez egy levált gép, mely megfelelő körülmények között 
tovább működik. 
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P Á L Y Á Z A T E G Y E T E M I T A N Á R S Á G R A . 

A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem hittudo-
mányi karán megüresedett keresztény erkölcstani tanszék betöl-
tésére ezennel pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel, ha nyilvános rendes tanár fog kineveztetni, 
évi 6000 (hatezer) korona fizetés, az 1904. évi I. t.-c., illetőleg 
az 1906. évi IX. t.-c. alapján járó szabályszerűen emelkedő személyi 
pótlék (400, 1200, 2000 korona), továbbá ötévenként 800 koroná-
val emelkedő, legfeljebb 4000 korona korpótlék, nemkülönben 
2000 korona lakáspénz, mely a III-ik ötödéves korpótlék után 
2500 koronára emelkedik, van egybekötve. 

Ha pedig nyilvános rendkívüli tanár neveztetik ki, 4000 
korona törzsfizetés és az 1904. évi I. t.-c., illetve az 1906. évi 
IX. t.-c. alapján járó szabályszerűen emelkedő személyi pótlék 
(800, 1400, 2000 korona), továbbá öt, egyenként 400 koronás 
ötödéves korpótlék és 1600 korona lakáspénz élvezete van 
egybekötve. 

A pályázó kath. egyházi rendbeli férfiak korát, végzett 
tanulmányait, megfelelő theológiai képzettségét, irodalmi mun-
kálkodását és eddigi működését igazoló okiratokkal s az egyházi 
hatóság elbocsátó levelével felszerelt folyamodványok, a folya-
modó azon kijelentésével kapcsolatosan, hogy hajlandó a rend-
kívüli tanári kinevezést is elfogadni, a magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi Miniszterhez címezve, 1914. évi december hó 
31-ig a budapesti tudomány-egyetem hittudományi karának 
dékáni hivatalánál nyújtandók be. 

Mindazon pályázni kívánók pedig, kik eddig nem oly 
állást töltöttek be, mely álláson eltöltött idő az 1912. évi LXV. t.-c. 
127. §-a szerint beszámítható lenne, felhivatnak, hogy pályázati 
kérvényeikben korábbi (szabad pályán töltött) idejük meghatá-
rozott részének beszámítása iránt igénybejelentésüket is meg-
tegyék. Budapesten, 1914. november hó 28-án. 

A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
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PÁLYÁZATI H I R D E T É S I R O D A L M I M Ű R E . 

A budapesti egyetem hittudományi kara folyó évi novem-
ber 24-én tartott III. rendes ülésében tárgyalta A vallás lélek-
tana cimű pályatételre beérkezett két pályamunkát. A kar egyi-
ket sem Ítélte megjutalmazásra méltónak; mert bár mindegyik 
sok kiválóságot tüntet fel, mégis alapos átdolgozást igényel. 
A pályázók igazolt megbízottjaik révén a jeligés levéllel együtt, 
de a szerző nevének titokban tartásával, átvehetik a pályamun-
kákat a kar dékáni hivatalától, sőt, ha óhajtják, a kar kifogásait 
is zárt borítékban megkaphatják. 

A kar a tételt újból kitűzi. Ezen új pályázatban részt-
vehetnek a most meg nem jutalmazott művek szerzői is, de új 
jeligével. 

A pályatétel a következő: 
• i v " ' ' • » 

A V A L L Á S L É L E K T A N A . 

Fejtessék ki a vallás lélektanának általános és alapvető 
része, amely folytonos tekintettel levén az ujabb tapasztalatelvi, 
akaratelvi és az öntudatalatti lelki életet előtérbe állító elméle-
tekre, megállapítsa az egyes lelki tehetségek és lelki működések 
szerepét úgy a természetes, mint a természetfeletti vallás terén 
s amely a már részleges vallásos jelenségekkel, sőt vallási beteg-
ségekkel csak annyiban foglalkozzék, amennyiben a vallási lélek-
tan általános része rájuk való tekintet nélkül meg nem alkotható. 

A munka a művelt közönség igényeihez legyen szabva és 
az alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelven írva, 
körülbelül 30 nyomtatott ívnyi terjedelemben. A pályamű ide-
gen kézzel olvashatóan írva, a szerző nevét rejtő zárt jeligés 
levélkével 1916. május 15-ig a Hittudományi Kar Dékáni Hiva-
talánál nyújtandó be. Pályadíj kétezernégyszáz (2400) korona. 
A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, külön könyv alak-
jában vagy folyóiratban közzétenni. 

Budapest, 1914. november 25. 
Dr. Mihályfi Ákos s. k. 

hittudománykari dékán. 
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Fizetések nyugtatása. 
Ahol összeg nincs jelezve, 12 koronát értek. 
1914-re: Bräutigam Ferenc, Brenner István, Czernohorszky József 6 K, 

Plébánia Csatár, Dedek Crescens Lajos, Drexler Antal Kispest, Filkorn 
Jenő 6 K, Geiger Antal, Greschner János, Gunda Jenő 6 K, Hal Pál 6 K, 
Heim Mihály, dr. Horváth Ferenc 6 K, dr. Horváth Sándor Szepeshely 6 K, 
Juhász Kálmán 3 K, Kegyesrendi főgimnázium Szeged 10 K 80 f., László 
János, Lévay Mihály, Lesich István 6 K, Nagy István 6 K, Nagy Dezső 4 K, 
dr. Nékám Lajos, Petres Kálmán 6 K, Roska Jenő 6 K, Russel Károly, Schwerer 
Jakab 4 K, Szende Sándor 4 K, dr. Szentgyörgyi Jordán Károly, Szommer 
Károly 4 K, Sztaricsek Ferenc, Tahy Ábris 6 K, Toller Károly, dr. Tóth Kál-
mán 6 K. 

1915-re : Czier Ferenc, Greschner János, Kegyesrendi Kalazantinum 
Kolozsvár, dr. Kiss Károly, Künda Teofil, dr. Majláth Gusztáv püspök, Pet-
rovics Gyula 6 K, Walter Antal. 

A jelen füzethez postatakarékpénztárt befizetési lapot csa-
tolok, hogy azzal a megrendelők az 1915-ki díjat beküldeni 
szíveskedjenek. Aki esetleg már beküldötte, mellőzi a befizetési 
lapot. 

A fizetés teljesítésére lehetőleg a póstatakarékpénztári be-
fizetési lapot tessék használni, ennek alkalmazása egészen díjtalan. 

Megrendelőimet nagyon kérem, hogy úgy maguk, mint 
intézet részéről is egyenesen nálam tegyék megrendelésüket és 
hozzám küldjék be a megrendelési díjat s ne vegyenek igénybe 
könyvkereskedőt. Ezt azonban nem azért kérem, hogy a könyv-
kereskedői járulékot megtakarítsam, hanem kizárólag azért, hogy 
a közvetítéssel járó sok-sok bizonytalanságtól és tévedéstől a 
megrendelő és a kiadó mentek maradjanak. Lehet, hogy a könyv-
kereskedő igénybevétele némelyeknek s kivált intézetek vezetői-
nek kényelmére van, de ezzel szemben a zavarnak veszedelme 
igen nagy. Ugyanily szempontból az sem kívánatos, hogy töb-
ben együttesen intézzék el a megrendelés és fizetés ügyét, pl. 
egy intézet tagjai ; ebből is bizonytalanságok és tévedések szok-
tak származni. 

A hátralékosok szívesek lesznek tartozásukat is kiegyenlíteni. 
A megrendelést mindig egész évre számítom, a fizetés 

két részben is teljesíthető, de jobb egyszerre. 
Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-

ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
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adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

H I R D E T É S I ROVAT. 
Dr. Czettler Jenő: Magyar mezőgazdasági szociálpolitika. Buda-

pest, 1914. 
Dr. Paul Wilhelm von Keppler: Leidenschule. Freiburg, 1914. 

Ára 1.50 márka. 
Rönn József: Légy férfi. Fordította és kiadta az esztergomi 

szentbenedekrendi katholikus főgimnázium Mária-kongregációja. 
Esztergom, 1914. Ára fűzve 50 fillér, kötve 75 fillér. 

Ima a hadbavonultakért. 100 drb ára 2 korona. 
Vojak v nemocnici. 100 drb ára 2 korona. 
Der Soldat im Krieg. 100 drb ára 2 korona. 
Der Soldat im Lazarett. 100 drb ára 2 korona. 
Imádság háború idején. 100 drb 2 korona. 
Modlitby. Pre vojakov. 100 drb 2 korona. 
Gebet für die Soldaten. 100 drb 2 korona. 
Reviczky Aladár C. M.: Imák és intelmek katonák számára. 

Budapest. Ára 100 drb 3 korona. 
Reviczky Aladár C. M. : Bízzál fiam ! Sebesült katonák részére. 

Budapest. Ára 100 drb 8 korona. 
Imádkozzunk meghalt katonáinkért. 100 drb 3 korona. 
Imádkozzunk haldokló katonáinkért. 100 drb 3 korona. 
Rugdciunï pentru soldatí. 100 drb 5 korona. 
Imádság és felajánlás a Magyarok Nagyasszonyához. 100 drb 

3 korona. 
Timon Zoltán: Hitünk. Arad, 1909. Ára 3 korona. 
P. dr. Adelhelmus Jann O. Min. Cap. : Psychologia arti pastorali 

applicata. Oeniponte (Innsbruck), 1914. Ára 60 pf. 
Bossuet elmélkedései az evangéliumról. A francia eredetiből 

fordította és kiadja A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyház-
irodalmi Iskolája. 1914. Ára fűzve 4.50 korona, egész vászon-
kötésben 6 korona. 

Dr. Madarász István : Ostwald Vilmos energetikai monismusa. 
Budapest. 
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Komárik István S.J.: Jézus Társasága visszaállításának 100 éves 
évfordulója. Kalocsa. 

Josephus Maric: De Agnoetarum doctrina. 1914. 
Körösi Albin : Egy magyar királyleány története. Budapest, 1914. 
Jósvay Gábor: Karácsonyi pásztorjáték. Ára 60 fillér. 

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

Podgyász szállítási NAGY FERENC 
Budapest, IV., Szarka-utca 7. 

vállalat. Telef. 25-74. (Veres Pálné-utca és Váci-utca közt, 
I o c r a Vámház-körut közelében.) o a o 

Speditions, Zollabfer- szállítási, elvámolás!, 
t igungs, Reisegepäck podgyászfuvarozásl 
und Einlagerungs- és beraktározási vál-
1=1 Unternehmung, o lalat. Telefon 25—74. 

É • w 9 mm • Ajánlja dúsan felsze-prenerlgnaces Fia ^r^rif 
linóin ffiflffiN^ 

O P T I K U S L IBÁL és MÄRZ S t ^ Z S ^ 
B u d a p e s t , Látcsövek. — Különféle 

. . Főüzlet: VI., Teréz-körűt 54. sz . h S m é r S k ' ~ B o r é s 

^ f } Nyugoti pályaudvarral szemben. mustmerok. - Fényké-
Fióküzlet : VIII., József-körűt pészeti cikkek és kel-
77-79. üllőiuti sarokház mellett. lékek, DCDOCDCJCIO 

b v b f f I a gyárt minden nagyságban, elsőrendű 
A V A M I l A W A I f A V modern kivitelben a V i l l a m o s ó r a irnniiíirQi/uTés «o«»"»*» a**«- uuda. 

I V I I I f i l i ri I p e s l ' W l - S«iv Utca 3 2 . s z . 
I U l w l I V U l Budapest székesfőváros szerződéses 

J toronyórásai. Több aranyéremmel ki-
tüntetett. Költségvetés díjtalan. Előnyös fizetési feltételek. 

Csuha András papi szabó, 
reverenda- és cimáda-készítő 
Budapest, IV., Papnevelde-u. 8., II. em. 18. a. 

IX., Ráday-u tca 43. s z á m . Szent I m r e - k o l l e g i u m háza. 

ïmtniia m, 
i S2£G£e £1 

ECÏETEÏI Kfiimfit 
SZEGEO. 

FOLYÓIRATOK 
19 j/flAq M 



Wegenstein Lipót es Fia 
Temesvároft. E l s ő d é l m a g y a r o r s z á g i or-

g o n a é p í t ő m ű i n t é z e t v i l la -
m o s ü z e m r e b e r e n d e z v e ш я в к ш я в ш а и ^ ^ м ^ ^ — 

Szállítanak kitűnő legújabb rendszer szerint készített 

pneumatikus elektromos 

rendszerű orgonát bármily nagyságban a legolcsóbb árak mellett. 
Mindennemű javításokat, átépítéseket, kitisztí-
tást, hangolásokat, valamint orgonák évi gon-
dozását, jó karban tartását olcsón vállalunk. 
Az 1901. évi makói ipar- és gazdasági kiállításon nagy díszoklevél-
lel ; az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi éremmel kitüntetve. 

Sürgönycím : Wegenstein. 
Költségvetésse l és r a j z o k k a l k i v á n a t r a ingyen é s bér -

mentve szo lgá lunk . 

ORGONAÉPÍTÉSI 
>!» MŰINTÉZET. * 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



a következő imakönyvecskéket adta ki 
Reviczky Aladár, lazarista atya, mesteri tollából : 
Uram, irgalmazz nekünk! 

Az itthonmaradtak imádságai a háború idejére. Tartalmaz 30 imát. 
Egy példány ára 10 fill., 10 példány ára 1 kor., 100 példány ára 8 kor. 

Herr, erbarme Dich unser! 
Az itthonmaradtak imádságai háborúban német nyelven. 

Egy példány ára 10 fill., 10 példány ára 1 kor., 100 példány ára 8 kor. 

Bízzál fiam! 
Sebesült katonák részére. A harctér áldozatainak vigasztalására. Elő-
szóval ellátta dr. Csernoch János, Magyarország biboros-hercegprimása. 

Egy példány ára 10 fillér, 10 példány ára 1 kor., 100 példány ára 8 kor., 

Oer Soldat im Lazarett. 
Német nyelvű imafüzet a sebesült katonák számára. 

Egy példány ára 2 fillér, 10 péld. 20 fill., 100 péld. 2 kor., 1000 péld. 10 kor. 

Vojak V nemocnici. 
Tót nyelvű imafüzet a sebesült katonák számára. 

Egy példány ára 2 fillér, 10 péld. 20 fill., 100 péld. 2 kor., 1000 péld. 10 kor. 

Vojnik y bolnici. 
Horvát nyelvű imafüzet sebesült katonák számára. 

Egy példány ára 2 fillér, 10 péld. 20 fill., 100 péld. 2 kor., 1000 péld. 10 kor. 

Zolnierz w szpitalu. 
Lengyel nyelvű imafüzet sebesült katonák számára. 

Egy példány ára 2 fillér, 10 péld. 20 fill., 100 péld. 2 kor., 1000 péld. 10 kor. 

fSsigáciynií. 3entru soldati. (Irta : dr. Siegescu József.) Román nyelvű 
imafüzet sebesült katonák számára. 

Egy példány ára 6 fillér, 10 péld. 60 fill., 100 péld. 5 kor., 1000 péld. 50 kor. 

Ernák és Intelmek. atonák számára a háború idejére. 
Egy példány ára 3 fillér, 10 péld. 30 fill., 100 péld. 3 kor., 1000 péld. 20 kor. 

I Der Soldat im Krieg. (Német nyelvű imafüzet.) 

• Modlitby. Pre vojakov. 'ót nyelvű imafüzet.) 
^ A magyarul nem tudó hadbavonulók számára az «Imák és intelmek» 
• cimü imakönyvecskéből készült kivonat. 
% Egy példány ára 2 fillér, 10 péld. 20 fill., 100 péld. 2 kor., 1000 péld. 10 kor. 

• Emlékképek. 
aldokló és meghalt katonáink lelki segélyezése cél-

J jából kiadott emlékképek darabja 4 fillér, 10 drb 40 fill., 100 drb 3 kor. • Mindezek az imakönyvecskék megrendelhetők a pénz előzetes beküldése mellett 
• a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében 
• Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. Kisebb összegek postabélyegekben is beküldhetők. 

* 
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